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Kanepi meeskoor 1872. a.
L a u l j a d : I rida (istuwad pahemalt) — Kusta P ettäi (I tenor), Ado
Trum m (II bass), Peeter Abel (I bass), Adolf A ras, Iu liu s Erlemann
(II bass). J a a n Flink (I tenor), J ü r i Kann (II bass).
II rida —J a a n Kudu (II tenor), Kusta Uuld (II tenor), Hans Kann (1 tenor)
Ju h an Lepik (I bass). Kusta Luts (II tenor), M orits Org (II bass),
Ju h a n Wõõbus (II bass).
III rida — Kusta Ori (I bass). Kusta T orn (I tenor), Ja a n Oja (II tenor).

Prof. M. 3. Eisen

Kanepi
M i s k e i d ki helkonna ajaloost

X

R. Abeli raamatukaupluse kirjastus Kanepis
1925

V'X

W. Pohlak ja Ko. trükikoda, Wõrus.

Eessõna.
Kuigi Kanepi kihelkond üks noorematest, on ta
rahwa seas siiski tuttawamaks saanud kui mõni wana
kihelkond. Selle eest wõlgneb Kanepi tänu ärkamisaeg
setele tegelastele, kes eesmärgiks olid säüdnud oma rahwa
parema tulewiku ja kellel jõudu ja tuld jätkus oma
aadete eest Võitlemiseks. Nende nimed jääwad kauaks
Kanepi ajaloosse hiilgama, olles meilegi eeskujuks. Kanepi
nime tutwustamiseks on ka kaasa aidanud Panteniuse
kuulus romaan „Kelleste omad".
Nüüd Kanepi ühe tähtsama pidupäewa puhul ei
ole mitte huwituseta tagasi waadata kihelkonna minewikku, mis on täis rahwuslist waimustust ja ohwrimeelseid tegusid. Selles mõttes on ka käesolew raam atu
kene roälja antud.
Täielikumalt ja pikemalt kihelkonna ajaloo juures
peatada ei ole raam atu ülesandeks säetud. On püütud
tuua ainult tähtsamaid jooni, puudutada ainult iseloomu
likumaid momente.
Enam us esitatud andmetest on prof. M. J . Eiseni
warasalwest pärit.
Wäljaandja.
Kanepis,
14. juunil 1925. a.
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Kihelkonna ajalugu.
Kanepi kihelkond kuulub Lõuna-Eesti nooremate
kihelkondade hulka. T a w anadus, s. o. ametliku koguduse
w anadus ulatab 250 aastani.
T änaw n 4. augustil
on see just päerv, m il Kanepi kirik ja kogudus tähtsat
m älestuspäew a pühitseda ja 250--aastalise minewiku pääle
tagasi w aad ata rvõib.
N iihästi paaw stiusu päewil kui ka esimesel ewangeeliumi usu ajal kuulusid praegu Kanepi kihelkonda
m oodustaw ad wallad naaberkihelkondade alla, näiteks
otepääpoolsed O tepää, põlrvapoolsed Põlrva, urwaste-poolsed U rw aste alla. Kohalikkudele elanikkudele tegi
kirikuskäik palju tüli ja roaewa, sest Rootsi sääduse järele
pidi igast talust pühapäew iti kirikus käima. Ei roõidud
haigusega ennast w abandada, ootas pühapäerval kirikusse
m ittem inejat kas kiriklik wõi rahalik nuhtlus. W allaelanikkude kirikuskäigu raskuste pärast haledat meelt tundes
otsustas mõisnik rittmeister*) Benedikt Jo h a n n von Berg
elanikkudele w a stu tulla ja neile puust kiriku ehitada
oma mõisa maale.
Arwesse m õttes, et ühe w alla
elanikud ei suuda kirikhärrat ülew al pidada, palus
kirikuehitaja konsistooriumilt luba meel muid w aldu
uue koguduse alla m äärata. Konsistoorium ja kuningas
olid mõlemad ettepanekuga nõus ja nii sai siis 4. a u 
g ustil 1675. a. Kanepi kirik ja kogudus kuninga käsukirjaga
kindla aluse. Kanepi koguduse alla m äärati W algjärwe,
Erastwere, Kõlleste, K aagrim õis ja P iigaste.
J u b a enne kui Kanepi kirik ja kihelkond kindla aluse
said, oli mõisnik Berg kirikhärra Richard V eidem anni
*) Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter, lhk. 209
nimetab Bergi ülemleitnandiks.
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1671. a. ametisse kutsunud, kelle hoolitsusel kiriku ehitus
lõpule wiidi. Kanepisse jäi esimene kirikhärra Weidemann
1683. aastani ametisse. Näib, et esimene Kanepi kirik
mingisugune „hädakirik," prowisooriliue ehitus olnud,
olgu kas mõnest majast kirikuks tehtud wõi aga laudadest
üles ehitatud, sest muidu ei määraks juba 1689. a. kirikukomisjon, et „üsna uus kirik ehitatagu, sest et ta kogu
dusele liig wäike ja juba lagunema kipub."
Dokumentidest ei selgu, missuguseid sammusid selle
komisjoni otsusel astuti. Põhjasõda igatahes lõi Kanepi

Kanepi kirik, kool, leeri-- ja kõrtsimaja.
Kõtsimaja siinpoolses otsas asus esimene kihelkonnakool.

koguduse elule raskeid haawu. Järgmisel aastal pärast
N arwa lahingut oli Rootsi kindral Shlippenbach osa sõja
mäega, mis pikema aja pääle küladesse ära jaotatud,
Erastwere mõisa peatama jäänud. Üle Peipsi järwe jää
ruttas Wene kindral Sheremetjew 20.000 mehega T artu
maale ja säält Erastweresse, kus ta wähe ettewalmistatud
Shlippeubachi wäe kallale tungis, mil puhul 1200 Rootsi
sõjawäelast langes, teised aga kiirelt pidid taganema.
Erastwere lahingus detsembri kuul 1701. a. sattus ka
palju rootslasi wenelaste kätte wangi. Rootslased löödi
Erastweres täiesti. Erastwere wõitluse järele ütelnud

Peeter I: „T änu Ju m alale, nüüd oleme nii kaugele jõud
nud, et kaks wenelast wõiwad ühe rootslase lüüa. Weel
mõni a a sta edasi ja me wõime mees mehe w a stu wõidelda."
Erastwere lahingu järele algasid Kanepi kihelkonna
hädapäewad. Venelased walgusid kihelkonda laiali, häwitasid talusid, põletasid külasid. Erastwere mõiski p u ru s
tati tublisti. Teated puuduw ad, kuidas sel puhul Kanepi
kirikuga lugu läks. Kihelkonna laastamisest annab aru
see asjaolu, et enne
sõda 1688. a. Ka
nepi kihelkonna kohta
92 adram aad arw ati,
pärast sõda, weel
1725. a. ainult 55
adram aad.
Erast
were ja Kooraste olid
adram aade poolest
ligi poole wähemaks
jäänud, 20 päält
11 pääle langenud.
K arste mõisa 4^/g
adram aast ei olnud
enam m idagi järel.
Endisest Kanepi kihel
konna külade nim es
tikust puudub pärast
sõda mõni nim i;
wist on need kõik
wenelaste
la a sta 
mise järele jäädaw alt ära häw itatud
ega ole pärast põhja
sõda enam ellu tä r 
Hugo Tressner.
ganud. Kanepi kü„Eesti Hugo".
lagi puudub pärast
sõda.
Erastwere wõitlusega detsembrikuus ei lõppenud weel
Kanepi kihelkonna kannatusajad. Kui wenelased ka talweks Kanepisse ei jäänud, tulid nad Sheremetjewi juha
tuse all 1702. a. juulikuus uuesti kaneplastele külalisteks.
Seekord ei olnud Rootsi wäge w astu panem as, m ispärast
Sheremetjew Kanepisse kauemaks peatam a ei jäänud,
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waid ruttas Rootsi sõjawäge tabama, et teda Hummulis
uuesti täiesti lüüa.
Põhjasõda oli w ististi Kanepi kirikumõisagi häwitanud. Kui kirikhärra Lewelin 1706. a. Kanepist lahkus,
jä n kogudus kauemaks ajaks ilm a hingekarjaseta. Alles
1720. a. saadi wiimaks jälle u u s kirikhärra, õieti wcma
tuli tagasi ja jäi weel um bes kuueks aastaks Kanepisse.
Teine Lewelini jä 
reletulija Oeding
hakkas uue kiriku
eest
hoolitsema.
Tem a hoolitsusel
w alm istati 1737.
u u s puust kirik.
Uue kiriku iseäralduseks oli, et
see nagu roomausuliste
omad
kahe altariga oli
w arustatud. Ki
riku patron ei
tahtnud
w ana
kiriku altarist loo
buda ja laskis
selle, ehk küll uuele
kirikule u u s altar
w alm istatud, ka
uude kirikussevaigale panna. P u u kirik ei wõiuud
m uidugi kaua pü-

cil
^
r.
August Wertzenberg.

^õa. 19. aastasada nõudis kogu-

^
dusele u u t kirikut.
N uud otsustati mitte enam puust kirikut ehitada, waid
kiwist. See kawatsus teostati ja 28. augustil 1810. a.
wõidi uu s a p o s t e l J o h a n n e s e l e pühendatud kirik
Kanepi pühakojaks õnnistada. See kirik on meie päew ini püsinud.
Kui Herrenhnt 18. aastasaja esimesel poolel meie
kodumaal misjonitööd hakkas tegema, leidis ta Kanepi
koguduses palju jüngreid. Hiljemini kahanes ajajooksul
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nende arw märksa. Selle w astu ei suutnud wene usu
propaganda Kanepi kihelkonnas minewa aastasaja nelja
kümnendatel aastatel kuigi sügawaid juuri ajada.

Kirikuõpetajad.
Kanepi sai õpetaja enne kui kiriku. Esimene kiriku
õpetaja Veidemann pandi juba 1671. a. ametisse, kuna
koguduse asutamine alles 1675. a. pääle langeb.
Kanepi kirikuõpetajatena on üldse järgmised isikud
tegutsenud:
Richard Weidemann 1671— 1683.
Sam uel Knippendors 1682—1695.
Lorents Quist 1695 -1699.
Olaus Lewelin 1700—1706.
Johannes Svenske 1707*)
Olaus Lewelin 1720—1725.
Johan Millier, 1725— 1728.
Heinrich Oeding 1731— 1746.
Heinrich Fatz 1750— 1779.
Johann Philipp von Roth 1780—1818.
Karl Cisenschmidt 1819—1839.
M orits Kauzmann 1840— 1849.
Georg Holst 1850—1883.
Johannes Falck 1884—1918.
Ado Köögardal 1920—1922.
Friedrich Heimann 1923—tänapäewani.
Pääjao kõigist neist kirikuõpetajatest pikem on J o 
hann Philipp von Roth, kes puhastwerd ratsionalistina
Kanepi koguduse hariduse edendamise eest enam hoolitses,
kui teised sama usulise rooolu wõi muu rvoolu edustajad.
Tema läbi pidi Kanepi eesti rahwale nagu tuletorniks
saama ja uut aega Eestile kätte juhatama, kuid wene
*) Svenske ei ole wist iialgi Kanepis asunud, waid sääl ainult
käinud jumalateenistust pidamas. Põhjasõja ajal oli Kanepi aas
tate kanpa hingekarjaseta.

tagurlise poliitika tõttu ei wõinud ettewõetud kawatsus
areneda, waid pidi surmale närtsim a. A a sta l 1806 hak
kas R oth esimest eestikeelset ajalehte „T arto-m a R ah w a
N äddali Lehte" w älja andm a, et selle kaudu ka kaugemates
ringkondades rahw a silmaringi laiendada. Lehe V älja
andmise ju u res a ita s teda P õ lw a õpetaja Oldekop. P a 
raku jõudis esimene E esti ajaleht ainult 41 num brini,
sus kaebas krahw Buxhöwden lehe ühe A usterlitsi lahingu
lookese pärast „R am m ato Kohtosse" ja selle tagajärg oli,
et riigiw alitsus oma raudse rusika lehe pääle pani ja
tal hinge seest w älja pigistas. See esimene ajakirjandus-

Kauepi seltsimaja.
Ime katse on häw inenud, nii et sellest üheski ra am atu 
kogus jälge ei leidu; kõik sellekohased järelepärimised on
tagajärjeta jäänud. R ahw a silmaringi w ähem alt Kane
pis laiendada tahtes, asutas R oth Kanepisse kihelkonna
kooli, esimese omasarnase Eestim aal. Sellest eelpool pike
m alt. R othi teene oli ka, et Kanepi rahw as juba enne
priiusetulekut pärisnim ed sai. T a andis juba aa sta l 1810
oma koguduse liigetele perekonnanimed ja hakkas neid
omis kirikuraam atutes tarw itam a. T alurahw a sääduse
tõlkis R oth W õru murdesse, andis tartukeelse aabitsa
w älja ja w õttis Uue Testam endi ja katekismuse uuesti
wäljaandm ise töödest osa. T a luuletas ja komponeeris

laulegi, mida ta pääasjalikult oma kihelkonnakooli kaudu
rahwale õpetas. Praegugi tunnewad manad inimesed
neid laule „wana praawuski" lauludena. Kirikuõpetaja
luulearm astus mõjus ka kogudusesse: mitmed ärksamad
koguduse liikmed hakkasid kirikuõpetaja eeskujul luuletama,
kui ka keegi neist luulekunsti alal loorberit ei ole lõiganud.
Roth katsus ka muidu igapidi rahwa seas walitsewa
pimeduse w astu wõidelda. Nii näituseks puhus ta, nagu
w anarahw as kõneleb, kooli- ja leerilaste ees tuld suust
wälja ja tegi teisi „imetükke," et aga näidata, kuidas see
kõik ilma nõiduseta sünnib.
Roth astub talurahwa eest igal Võima
likul juhtumisel mõisnik
kude ülekohtu ja wägiwalla w astu wälja ja rahwas teab, et praostil ena
m asti ikka „wõimus ja
õigus" jäänud. Kogudus
pidas teda oma häätegijaks ja oskas hinnata ta
tegewust oma kaitsmisel.
Rothi surma puhul arwati,
et mõisnikud ta wõitnud,
ja et ta sugugi ei ole sur
nud, waid tagakiusawate
mõisnikkude eest põaenenud.
Tähtsa tegewuse eest
sai Roth 1798. a. Wõru
?oÄ ^ouna
praostiks,
Ju liu s Erlemann.
1803. a. konststoormmi
assessoriks ja 1815. a. Wladimiri ordu rüütliks; see au
märk tõstis tema aadeli seisusse. Kaua, kaua on Rothi
m älestus Kanepi koguduses kestnud. Praegune ruum ei
luba ta tegewusest pikemalt kõneleda; pikema kirjelduse
J . P . v. Rothi kohta annab prof. J . Sild „Eesti Üli
õpilaste Seltsi seitsmendas albumis."
Hääd mälestused kogudusesse jättis weel kirikuõpe
taja Holst, kuigi ta mõnede isikutega wastollu sattus ja
ta ajal saladusline atentaat kiriku ligidal ta pääle juhtus.
See atentaat jäi kõigi juurdlemiste pääle w aatam ata
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selgitamata. Isegi G. Holsti poeg Robert olewat selle
atentaadi hämaraks looks nimetanud. Holst katsus kogu
duse liigete hariduslist ja majanduslist, isegi muusikalist
arenemist edendada jä nende elu parandada jõudumööda,
siia-siuna abi andes, raha laenates jne. 1891. a. ostis
ta Järwe talu ja kinkis selle kogudusele waestemajaks.
1893. a. awati see „Petesda" nime all. Talu kinkimine
oli kirikuõpetaja Holsti poolt nagu wiimane terwitus
kaugelt; ametitalituste pärast rveneusuliste juures pidi ta
wene walitsuse sunnil Kanepist juba 1883. a. lahkuma.
Hiiumal, Käinas sai Holst uue koha, kus ta 1891. aastani
tegutses.
Halwemaks muutus wahekord koguduse ja kiriku
õpetaja wahel praost J. Falcki ajal, keda kogudus tihti
saksameelsuses süüdistas. Okupatsiooni ajal pani praost
Falck saksa asja edendamise pääle eriti rõhku. See küttis
tal jalgealuse niiwõrd kuumaks, et ta okupatsiooni wõimude kokkuwarisemisega ja lahkumisega Eestit maha jätma
pidi. Hiljemini tahtis ta Saksamaalt Eestisse tagasi
tulla, kuid tänini ei ole see kawatsus teostunud.

Kohanimed ja mõisad.
Kihelkonda nimetatakse Kanepi ja Kanapää; rviimasel ajal on Kanepi nimekuju tarwitusele wõetud.
Rahwajutu järele on kirikusse kana pää müüritud; sellest
nimi Kanapää. Ennem wõiksime siiski oletada, et sääl
keegi Kanapääks nimetatud isik roanasti asunud. Teise
rahwajutu järele ehitatud Kanepi kirik kanepi wäljale,
sellest nimi Kanepi. Tähendan ometi, et Kanepi nimi
palju rvanem on kui Kanepi kirik ja kogudus, sest Poola
walitsuse ajal 1582. a. kirjutatud „Tartu wanemkonna
Inwentari raamat" tunneb nüüd ammu, wist põhjasõja
ajal lõpulikult ärahäwitatud Kanapieza küla, praeguse
Kanepi kiriku ümbruses. Uuemalgi ajal weel tarwitatakse
rahwasuus mõnes kohas nime Kanepiste. Igatahes tä-
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histab „ In w e n ta ri raam atu " Kanapieza sinnapoole, et
juba enam kui 340 a a sta eest K anapiste ehk Kanepiste
küla oln u d ; sellest nimest on lühenduse teel Kanepi tekki
nud. Pikem alt Kanepi ja K anapää nime juures peatada
ei luba siinne ruum . Täielikum kirjutus nende kohta on
ilm unud „E esti kirjanduses" 1923. a., Ihk. 8 2 —88.
S a ja a a sta eest kuulus Kanepi kihelkonda 20 mõisat;
nüüd on neist p aar pärism õisate arwust m aha kustutatud.
W an asti esines pärism õi
sate nimekirjas Ia a n imõisa, ehk nagu seda
turvaliselt hüüti, Kitsemõisa. Ka endine Peetrimõisa puudub meie ajal
pärism õisate nimekirjas.
Kaagwere mõisat hüütakse
tihti „Kaagriks". Üks kui
teine nim i on w ääne oma
niku nimest Kawer. N ü ü d 
ne P õ lg aste esineb roanem ates kirjades, näiteks
Hnpelil,
Bienenstammil
jne., „P o llu ste" nime all.
Oletan, et nime neil wist
„ P õ llu ste" tuleb lugeda,
missugusena ta ka praegu
w anem a rahw a sees tarwitusel on. P iig aste nimi
tuletab
piigasid meele.
G ustaw Daniel.
K arste näikse Karstenist
olewat tekkinud.
Kõlleste elanikud on wiimasel ajal
tä n u ärateeninud, endist nime, saksa w äänet „Krootust"
kolikambrisse heites ja eestikeelset nime „Kõlleste" ase
mele m õttes. W algjärw e nimetasid sakslased rvaremini
„W algeriks", milline nimi m uidugi eestikeelsest nimest
„W algjärwest" tuletatud. See eestikeelne nimi aga ei
meeldinud neile, nad muutsid selle „Weitzensee'ks".
S ab ern a tundub liiga Võõram aiguliselt; wõimalik ometi,
et meil siin „S arvijärw e" w äändega tegemist.
Esialgse
S ab ern a nime kindlakstegemiseks puuduw ad meil wanemast ajast tarwilikud dokumendid. Erastweret kntsnroad
keskaja dokumendid „Lrbstwereks."
Aga olgu sellest.
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S iin ei ole seekord koht Kanepi kohanimede algupära
põhjalikuma harutuse alla w õtta.
Kanepi mõisad on suurem alt jaolt kauemat aega
ühe suguwõsa käes olnud. Teada on, et Erastwere
15. aastasajal Heinrich S aw ijärw ele kuulus. P ärast aga
esm alt Zögede, siis hiljemini U ngern-Sternbergide om an
dus, niisama Kooraste — warem „K ors" nime all tuntud —
enne Tiesenhauseuite, pärast U ngern-Sternbergide käes,
sam uti K aagri ja Jõksi, W algjärw e ja S ab ern a omasid
warem Tiesenhausenid, pärast Bergid, wiimased ka Pika-järwe, kuni see Rothide kätte jõudis. Rothide sugukonna
käes on õige m itu mõisat olnud, näiteks praost Rothile

«p

Kanepi L aulu ja M än g u Seltsi lipp.
kuulusid Pikajärw e, Tam m e ja W ana-P iigaste. Wiimase
mõisa omanikuks sai hiljemini ka Kanepi õpetaja Holst.
R othi suguwõsa käes on ka H urm i ja P õ lg aste olnud,
m is enne Kõllestele allus. Kõlleste oli omal ajal Elert
Kruse, pärast Rothkirchide, Stakelbergide ja Bockide päralt.
P iig a ste s walitsesid Rennenkampsid, M u stil Rothkirchid
ja M üllerid, wiimased ka Peetrim õisas. M õned mõisad
wahetasid ühtelugu omanikke; wiiks liiga kaugele neid
siin loetella.
Kanepi kirikumõisa on praost R othi ajal ehitatud.

16

Hariduse allikad.
M õnes kihelkonnas hakkasid koolid küll w arem ini
tegutsema kui Kanepis, aga Kanepi koolid on ometi
rohkem rahw a w aim u w algustanud kui mõne teise
kihelkonna wanem ad koolid. Teated puuduw ad, et Forseliuse õpilastest keegi oleks Kanepi kihelkonna oma töö
alaks teinud, kuid järgmisel aastasajal tekkisid Kanepis
esimesed koolid ellu, kus nimelt, seda on w õim atu kind
laks m äärata.
Rootsi kuninga käsu pääle a. 1687
asutati küll koguduse-kool, õieti hüüti seda kihelkonna
kooliks (Kirchspielschule), aga roaeroalt rvõime seda küla
kooliga, meel wähem 19. aastasaja kihelkonnakooliga
wõrrelda. Selle kogndusekooli ülesanne oli ainult leeri
lapsi leeri — pääkooli — jaoks ette w alm istada. See
ei tegutsenud a a sta läbi, roaid lühikese aja enne pääkooli
algust.
Köster andis sääl õpetust.
Ei osanud mõni
pääkooli minew laps lugeda, katsus köster talle lugemist
kätte õpetada. Noored käisid niisuguses koolis mõne
nädala ja õppimine oli lõpnud.
M uidugi ei wõinud
niisugune kool haridust kuigi palju edendada.
Kanepi wallakoolidest tuleb oletada, et need enam asti
kõik 1765. a. sääduse tagajärjel ellu tekkinud. Kool
meistreid m ääras Kanepis n ag u m ujalgi kohalik mõisnik
ametisse ja maksis palgagi, m is 12 wakka w ilja w älja
tegi. Koolmeistrilt palju teadmisi ei nõutud, koolmeister
pidi laulda ja lugeda oskama; kirjutamise pääle rõhku
ei pandud. P alju d kirjutada ei mõistnud, nagu Rootsi
ajal isegi palju köstreid seda kunsti ei tunnud. Kui
mõisnik nii wäikese haridusega isikuid ametisse pani, ei
wõi im estella, et koolid kuigi palju haridust ei suutnud
rahw a sekka lewitada.
Uus ajajärk algas Kanepi koolidel praost R othi ajal.
N agu tähendatud, tegutses koole juba enne Kanepis, aga
am m ugi m itte igas w allas. E nam asti olid need ainult
nime järele koolid, paljudel puudusid õpilased, kes tihti ainult
paberil figureerisid, nagu Roth seda alguses m itu korda
tähele pani. R oth katsus endiseid nimekoole tõsisteks
koolideks teha ja kui wõimalik igasse w alda kooli asutada.
A g aralt a s tu s ta mõisnikkude roastu w älja, et koolita
jateks kõlbmatud isikud ametist kõrwaldataks ega mõisad

kooliajal koolitajaid mõisa tööle ei sunniks, selle w astu
aga lapsi sunniksid koolis käima.
Kui ka enamasti igas Kanepi kihelkonna wallas
koolid käima pandi, arwas Roth, et need ärksamatele

Kanepi kwartett.
L a u lja d :
Istuwad:

Pahemalt seisawad: Märt Wares (II bass), Adolf Daniel
(I bass), Adam Kudu (II tenor).
Kusta Muld (II tenor), Julius Erlemanu (II bass), Hans
Kann (I tenor).

lastele ometi ei suuda tarwilikku haridust anda. Selle
pärast otsustas ta kogudusele kihelkonnakooli (Parochial-schule) asutada ja teostaski selle kawatsuse 1804. aastal,

ja juba järgmisel a a sta l õnnestas tal kihelkonnakooli
jaoks 8 wakamaad m aad saada. Kihelkonnakoolile m ää
ra s R oth palju laiem a eeskawa: sääl õpetati lugemist,
kirjutamist, rehkendamist, usuõpetust, laulmist, wõimlemist,
käsitööd, hiljemini ka m aateadust ja ajalugu. R oth pidas
ometi tarwilikuks kooli ametlikuks keeleks saksa keelt m ää
ra ta ja see keel jäi kooli ametlikuks keeleks wenestamise
päewini. Ametlikkudes aruannetes esineb Kanepi kihelkonna
kool saksakeelse kihelkonnakoolina õieti ainsana W õrum aal,
kuigi R õuge kihelkonnakool sam al alusel seisis, kuid am et
likkudes aruannetes ei ole wiimast saksa kihelkonnakooli
nime all m ärgitud. E t kooli-tulewad lapsed saksa keelt
taw alisesti ei mõistnud, pidi eesti keeltki koolis appi
wõetam a, aga ametlikuks õppekeeleks jäi ikka saksa keel.
Saksa keele rohke õpetamise pärast ei pruugi imestella,
et Kanepi kihelkonnas w arem palju rohkem saksa keele
mõistjaid leidus kui paljudes teistes kihelkondades ja et
sääl õppust saanud edaspidised wallakoolitajad saksa kee
lega toime said. Kas „E esti Hugo" ja roendade saksameelsust Kanepi saksakeelse kihelkonnakooli arwele panna,
ei tah a m a siin hakata harutam a.
Esimese kihelkonnakooliõpetaja nim i ei ole selgesti
teada. Näib, et see oma ülesande kõrgusel ei seisnud
(O. S ild , „E. Üliõp. seltsi seitsmes album " lhk. 147). Kõi
giti oli praost Roth ise kihelkonnakooli kõige parem õpe
taja ja selle elustaja.
N aisterahw agi hariduse eest hoolitses Roth. Umbes
kümmekond a a sta t hiljem asutas ta tü tarlaste jaoks
käsitöökooli, kuhu pääasjalikult niisuguseid tütarlapsi wõeti,
kes waesuse pärast ei saanud Vallakoolis käia. Käsitöö
kooli kursus tütarlastele oli 3 a a sta pääle m ääratud.
Kooli ajal said õppijad prii ülespidamise, pärast leeriajal
aga 2 naela leiba ja õnnistamise päeroal lauluraam atu.
Selle kooli ülespidamise kandis osalt kihelkond. Kooli
käsitöödest olgu eriti nim etatud õlekudumine. Ühe kooli
tüdruku tehtud õlekübar wiidud keiser Aleksander I prouale
kingituseks; proua leidnud töö w äga kiduroäärt olewat.
P ärast R othi surma ei edenenud tü tarlaste kool enam
endist wiisi, waid suikus ajajooksul surmale.
Selle w a stu külwas kihelkonnakool seda m õjuwam alt haridusseem et oma kihelkonda, aga ka laiemale.
Esimestest kihelkonnakooliõpetajatest on wähem teateid,
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hiljemini tegutsesid siin mehed, nagu Ludw. Treffner,
D. A uster, A. Erlem ann, J . Eglon, A. Thomson, P . Abel,
kelle õpetaja Holst Kanepist w älja surus, A. A ras,
J . Erlem ann jne. Kõigi nende meeste hoolitsusel pääsis
Kanepi kihelkonnakool esimeste sarnaste koolide hulka ja
ta kaswandikkndest on mitmed laialdasem alt tuttaw ateks
saanud, nagu August ja Jo h a n Weitzenberg-, P a u l Undritz,

-

.

Kanepi segakoor 1884. a.
I rida (paremalt istuwad): G. Dcmiel, A. Kroon, J . Erlemann,
M . Jõgisoo. M . Wares.
II rida (seisawad). M . Luts, M . Soom e, M . Flink, F. Luha,
L. Soom e, J . Daniel, M . Aras.

„E esü H ugo" ja teised Trefsnerid jne. Kõigi kaswandikkude kuulsus ei ole nõnda kaugele ulatanud, aga
om as kihelkonnas on palju neist agarate isam aalastena
tu ttaw ad .
P ä ä le m uude on mõni roallakooliõpetaja
sellest kihelkonnakoolist olgu kas rahrvuslise äratuse wõi
muusikalise harrastuse om andanud. Kanepis on esimese
hariduse saanud ka „Päew alehe" toim etaja G. E. Luiga.
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Ärkamiseajal leidus Kanepi wallakoolides tegelasi,
kes w aim ustuse tuld oskasid lew itada, Kanepit W õrum aal
nagu tuletorniks tehes. E riti silma paistaw ad rahwaw algustajatest Kannid, nagu J ü r i Kann Kaagweres ja
hiljem poeg O sw ald, kes 1905. a. kooliõpetaja-ametist
lahti kangutati, H ans Kann Kõllestes, G ustaw Kann
Koorastes.
Erastweres toimisid kaks Lutsu, Tam m el
S a a r ja W ares, Iõksis J . Lepik, S õ restes A. Daniel,
P õ lg astes A. Kudu, P iig a ste s K. M uld, Koigeras K. Ori
jne. Kõik need koolitajad olid enam-roähem laulum ehed,
kes roallaelanikke oskasid eneste üm ber koondada ja nende

H ans Kann abikaasaga.
rahrvustunnet äratada. Ühel Kannil oli koguni 4 lau lu 
koori: meeste-, n a is te , sega- ja lastekoor. P ääle koha
likkude kooride oli weel üldkoor.
Üldkoor, kuhu kooliõpetajad kuulusid, aga pääle
nende ka muidki isikuid, käis mitmel puhul kaugemal
kontserte andm as. Kirikhärra Holst ei näinud meeleldi
kooliõpetajate käimist kontsert-teekondadel; ta püüdis enam
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kui korra üht wõi teist kooliõpetajat, kes sel ajal weel ta
järelewaatuse all seisid, teekonnalt tagasi kutsuda.
Kooliõpetajate sõidud kodukihelkonnast kaugemale m õju
sid ärataw a lt osawõtjaisse; nad õppisid uusi isikuid
tundm a, said neilt näpunäiteid edaspidiseks tegewuseks
ja tutwuuesid üldse teiste oludega. Wõõrsilt saadud
muljetega ja kogemustega esinesid nad kodurahwale ja
istutasid äratust nende südamesse. Ig a ta h e s wõlgneb
Kanepi kihelkond selles suhtes, et ta esimeseks W õrum aa
kihelkondade hulgas saanud, palju tän u just ärkam is
aegsetele kooliõpetajatele.

Kanepi kihelkond — rahrousiunde
taimelawa Wõrumaal.
N agu ärkamiseajal W iljandim aale T a rw a stu ja
P a is tu , P ärn u m aale Halliste-Karksi, Läänem aale W igala
olnud, on Kanepi W õru- ja' isegi S etu- ja T artum aale,
rahw ustuude taim elaw ana esinenud.
19. aastasaja algul pidi Kanepi eesti rahw ale esi
mese eestikeelse ajalehe kaudu nagu sihinäitajaks, teed
paremusele juhatades, saam a. N agu juba tähendatud,
likwideeriti see etteroõte tolleaegsete wõim ude poolt.
Selleks sai ta aga hiljem teisel teel. M õnede kiriku
õpetajate, eriti just praost R othi töö tagajärjel oli Kanepi
rah w as nii hariduslises kui ka m ajanduslises elus hästi
edenenud, oli iseteadlikuks saanud. Isam aalised ja rahwuslised püüded ning ettewõtted täitsid paljude südameid.
N üüd tõusid juba rahw a enese seast mehed, kes rahwast
ideelistele ettervõtetele õhutasid, rahw ale w aim ustust ja
hoogu edasi paremusele püüdmiseks andsid. Eesotsas
seisid J u h a n Weitzenberg, tolleaegne kihelkonnakooli õpe
taja J . Eglon kui ka teised ärksamad koolmeistrid, kes
kõik rahw a seas haridust lew itada ja rahw a silmaringi
laiendada püüdsid. Koolimajades peeti igasuguseid kõnesid.
P id u d e toored kombed kadusid, nende asemele a s tu s wii-
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sakas nali ja laul. Kuid mitte üksi kodunurgas — ka
mujal kaugemal tehti äratustööd.
Eesti Üliõpilaste
seltsi neljandas albumis kirjutab G. Masik: „M äletan ise
wäikese poisikesena W õrus „Kandle" seltsi peol olles, m is
sugust waimustust Kanepi lauljad oma isamaaliste laulu

dega rahroa südames äratasid ja missugust mõju Hugo
Tressneri isamaaline kõne awaldas. Kanepi, Kanepi laul
jad, „Eesti Hugo" olid tol ajal kõikide suus. Kanepist

23

jooksid rahwusliste püüete kiired igalepoole ja Kanepist
läks äratus Eesti etteroõtetest osawõtmiseks ka teistesse
kihelkondadesse roälja. Kaneplased rändasid mööda Eesti
maad, andsid kontserte Aleksandri-kooli hääks, pidasid
kõnesid ja elustasid rahwast — neid tunti igalpool eest
laste seas".
Kui ajakirjanduse sõnad kusagil südameid sütitanud,
siis just Kanepis. E. R. Jakobson leidis Kanepis ise
äranis rohket poolehoidu. Kanepi ärksamad mehed kiit
sid ta poliitika õigeks. Niihästi E. R. Jakobsoni poole
hoidmise, aga juba roareminigi rahw usaate wäljendamise
pärast pidasid balti mõjumehed kaneplasi teraselt silmas.
Eestimeelsuse pärast pidid mitmed kaneplased, nagu

Leonhard Oja.
Juhatas Kanepi laulupäewal 1925. a. üldkoore.

S aar, W ares, Eglon jne., wangimajaga tutwust tegema.
Põllumeeste seltsi esimees M . M itt oli mõjumeestele
okkaks silmas; otsiti juhust, kuidas teda rvõiks kahjutuks
teha. Teisi ärkamiseaja Kanepi tegelasi ei wiidud küll
wangikotta, aga nende nimed seisid m ustas kirjas, kust
tarbekorral näpunäiteid oleks saadud nende tabamiseks.
Kardeti nimelt salasepitsusi, wastuhakkamisi, atentaatisid,
ja ei tea mis. Kuid sarnaste ettewõtete pääle kanep-

24

lased ei mõelnud, kuigi nad m uidu politiseerisid. Kui
mõned wõimumehed sarnaseid kartusi awaldasid, waigistanud neid kirikuõpetaja Holst, tähendades, et kartus asjata,
ta tu ndw at oma tallekesi parem ini.
Eglon kangutati
mõjumeeste poolt aegsasti Kanepist W ändrasse, mõni
teine Kanepi tegelane arw as paremaks Kanepi tolm u
jalgadelt rap u tada ja tagakiusajate eest kõrroalduda.
M . M itt jäi kõigist tagakiusamistest hoolim ata ometi kui
kalju Kanepisse tegervust jatkates seisma.
M öödunud aastasaja lõpul andis roene surwe ennast
tunda. Kanepis sellewastu aw aldas balti surwe oma
mõju ärganud rahw usaate mahasurumiseks, kuid kõige
kiuste kestis see aade edasi. Näib, nagu oleks wene
surwe seda wiimaks teostanud, mida balti surwe ei suutnud.

Kanepi Laulu ja Mängu Selts.
Ärkamiseajal on Kanepi muusika edendajana kuul
sust saaw utanud. Kanepis leidus isikuid, kes muusikat
harrastasid, sellele aega ja jõudu pühendades. Tressnerid,
Kannid, Danielid, Abelid, S aared, Erlem annid, Waresed
j. t. edendasid laulmist, õhutades muidki kihelkonna liik
meid lauluharjutusteks kokku tulem a. Nii oli pea igal
kooliõpetajal oma kooli üm bruskonnas laulukoor organi
seeritud, mõnel koguni m itu koori. Nii näiteks oli, nagu
juba eelpool tähendatud, ühel K annil koguni neli lau lu 
koori. P ä ä le selle oli kihelkonnas üks üldkoor, kuhu olid
koondatud kõik parem ad lauljad.
N im etatud laulukoorid tegutsesid küll juba warem.
1868. aastal, eel E esti esimest laulupidu, millest ka Kanepi
koor osa w õttis, pandi üldkoorile kindlam, ametlik alus.
S el puhul kingiti laulukoorile K arste mõisa poolt lipp,
m is kannab päälkirja „Kannepi Laulo S e lts 1819— 1869
(Eesti I laulupidu peeti Eestim aa talurahw a wabastam ise
50 a. päewal) ja kanepikimpu.
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See laulupidu andis hoogu. Hoolsa harjutamise
järele saadi w arsti nii kaugele, et wõidi ka Väljaspool
kodunnrka lauluga üles astuda. Aastate jooksul korral
das laulukoor hulk kontsertreise kõigisse kodumaa nurka
desse. Käidi läbi kodumaa linnad : Wõru, Tartu, Tallinna,
Walk, Narwa, Wiljandi, P ärnu, Wolmari, Rakwere, Haavsalu. Wiimases wiibis wene troonipärija Aleksander III
suwekorteris; sellele lauldi 10 laulu. Kuid ei piirdunud Uksi
kodumaa linnadega, ka wäljaspoole ulatas kaneplaste
laul.
Nii korraldati paar kontserti Peeterburis, isegi
Soomes — Helsingis, Hämelinnas, W iiburis. Lauljad
laulsid hästi ja neid wõeti igalpool kiiduawaldustega
w astu. See edendas kohtadel laulmist ja külmas rahwuslist waimustust inimestesse.
Lauljad omakord tutwunesid omil kontsertteekondadel
wõõraste kohtadega, oludega, Vahetasid mõtteid uute ini
mestega. See tõi nende tegewusesse roaheldust ja wärskust.
Muljeid, mis nad reisidel said, andsid nad kodunurgas
rahwale kõnede kaudu edasi, seega ka rahwa silmaringi
laiendades. See aga ei meeldinud tolleaegsetele Võimu
dele, nad katsusid mitmel korral koolmeistreid-lauljaid
nende reisil takistada. Mitmed nendest eemaldatigi koguni
Kanepist.
Eesti II üldisel laulupeol 1878. aastal T artus
tunnustati Kanepi laulukoor Võidulaulmisel kõige paremaks
ning arwati ta esimese auhinna osaliseks.
Mitmesugused asjaolud, nagu tagakiusamine, kade
dus, omawahelised tülid, elukoha muutmised jne., sundisid
mitmeid lauljaid Kanepile selga pöörama ja koorist lah
kuma. See mõjus pikapääle koori pääle halwawalt, sest
lahkujate asemele juuretulijate arw jäi kord-korrast rvähemaks. Et laulukoori tegewust kindlamale alusele rajada,
otsustati Laulu Seltsi asutada, kes kindla põhikirja alusel
tööle asuks. Nii saadetigi 1883. a. põhikiri kinnitusele.
Põhikirja kinnitamine roõttis ligi 2 aastat aega. 1885. a.
11. aprillil jõuab kinnitatud põhikiri tagasi ja Kanepi
Laulu S elts roõib tegutsema hakata.
Huwituseta ei ole tähendada, et 24 asutajast liikmest
on 9 kooliõpetajat, 8 päriskohaomanikku, 2 wallawanemat,
2 Vallakirjutajat, 2 mõisawalitsejat ja 1 mölder. Esi
meseks seltsi esimeheks Valitakse G. Daniel, laulujuhiks
J . Erlemann.
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Alguses korraldas selts kontserte, kõnesid jne. ümb
ruskonnas, Hurmis, Karste mõisa küünides jne. 1887. a.
ehitas S elts omale maja.
1888. aastal lahkus seltsi kauaaegne laulujuht J . Erlemann Kanepist. M is aastat hiljem tabas surm ka
seltsi esimeest G. Danieli. Nendega kaotab selts kaks
agaram at tegelast, mis seltsile eriti walus kanda on, sest
lahkujad on rviimastest allesjäänud möödunud hiilgeaja
aluspalkidest. S elts tegutseb küll ikka edasi, kuid endist
hoogu ei saa enam sisse. Sellele kõrgusele, kus ta kord
seisis, ei küüni ta enam tagasi. Tuleb wõidelda mitme
suguste takistustega. Wahelduwad tegelased, ühed lähe
mad, teised tulervad, kuid endist waimustust ja hoogu ei
ole enam kellelgi — roalitsewad surrveabinõud on oma
mõju awaldanud. See rahwuslik t u l i ,, mis inimestes
ärkamiseajal lõkkele lõi, on sumbunud. Ühe hoobi andis
seltsile ka maja kaotus. Nimelt seisis seltsimaja talu
m aa pääl, kuid oli seltsi nimele kreposteerimata. Nii läks
ostuteel seltsi maja ühes taluga seltsi endise juhatuseliikme J . R audjala kätte, kellelt selts maja, et mitte
ilma pääw arjuta jääda, sunnitud oli 650 rubla eest
tagasi ostma.
Tänapäew on paljud teised Kanepile järele ja
mööda jõudnud. Kõlab küll tänapäewgi kaneplaste laul
roeel wõimsalt, nagu näitas meile W õrumaa laulupidu
1922. a., kus Kanepi meeskoor wõistluslaulmistel esi
mese wõidu roõttis, kuid endine sütitaw tuli ja rvaimustus
on kadunud. Kanepi loodab aga siiski uut kodu kaugel
kasrvarvat, milleks ka käesolew pidupäerv hoogu andku.
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