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Salme asundus Kaukasias

Mustamere kubermangus. (Waata pilt lehek . . .)

Nagu  lugeja  ise  teab,  leidub  Kaukasias  pea  igas  kubermangus  eestlaste 
asundusi. Ja et mul siin kõigi üle wõimata on teateid anda, siis jutustan ma 
lugejale ainult ühest, mis mulle kõige rohkem tuntud ja teatud on. Asundus, 
millest ma jutustan, on Salme Eesti asundus Mustamere kubermangus. Nime
tatud asundus seisab umbes wersta kolm Mustamere kaldast hommiku poolt. 
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Raudteed  sinna  ei  käi,  peaseb ligi  ainult  laewaga.  Sadam aga,  kus  reisija 
maale tuleb, kui ta tahab eestlaste asundust näha saada, ei ole mitte nii ligidal 
kui merekallas, waid hoopis kaugemal. Noworossiski poolt sõitjal on kõige 
ligem sadam Adler, kust weel nimetatud asundusesse kümme wersta maad 
on. Sõidab aga reisija Suhumi poolt, siis wõib ta ka wäga hästi Gaagris maha 
tulla, kust küll üle 20 wersta maad on, kuid siiski üsna hõlpsaste wõib eest
laste asupaika peaseda.

Ses asunduses elab üle saja perekonna eestlasi, kes kahte osasse on jagune
nud ja niimoodi kaks küla on sünnitanud. Esimene neist,  Salme küla, seisab 
tasase maa peal mere pool küljes, teine aga, Sulewi küla, asub mägedes mere 
äärest põhja-hommiku poole minna. Umbes 28 aasta eest,  kui siia asundu
sesse esimesed eestlased tulid,  kaswas siin uhke tamme-,  kastani-  ja sina
rimets, põline laan, kus ühtegi hingelist, peale metsloomade, ei leidunud. Nii
sugusesse  metsa,  kus  huntide  hulumist,  karude  möirgamist  ja  metssigade 
röhkimist  igal  ajal  kuulda  wõis,  asusid  eestlased.  Raske  ja  wilets  oli  neil 
algus, sest nad pidid hoolega töötama, et omale metsas peawarju ja ülespi
damist leida. Ei läinud kaua aega mööda, kui juba kahanesid metsad ja kas
was elumajade arw. Alatasa tuli uusi elanikka juurde, kes jällegi metsa kallale 
asusid, teda wäsimata laastasid ja waheaegadel ka metsloomi rohkeste häwi
tasid. Nõnda on 28 aastat mööda läinud, ja mis näeme meie nüüd? Seal, kus 
enne põline mets mühas, paistawad sulle silma uhked elumajad, rohked wilja
põllud ja toredad rohuaiad.  Metsloomade kisa asemel kuuled lahket  laulu
healt,  mis priske Eesti neiu oma huultelt kuulda laseb. Jääd sa mõttesse ja 
wõrdled minewikku olewikuga, siis pead tahes ehk tahtmata imestama selle 
ülisuure muudatuse üle, mis nii lühikese aja jooksul on sündinud. Eestlaste 
elumajad on suuremalt jaolt kõik kolme, nelja kambriga, tammepalkidest teh
tud, seest ja wäljastpoolt krohwitud ja walgeks lubjatud, nõnda et igale möö
daminejale Eesti wendade elumajad kaunid ja meeldiwad näiwad olewat. Põl
lupind on siin sawine, kuid kannab head wilja. Kõige rohkem külwatakse siin 
kukurusi (zea mais) ja nisu. Rukkit, odre, kaeru ja linu, mis Eestimaal nii roh
kel mõedul kaswatatakse,  leidub siin Kaukasias wähe. Igapäewane leib on 
siin nisu- ja kukurusijahudest segatud. Leidub ka neid, kes rukkileiba tarwi
tawad, kuid ikka wähesel mõedul. Pea sissetuleku-allikaks on siinsel asunikul 
puuwilja-aed. Enamaste igal peremehel on 3—4 dessatini maad aia all, kus 
mitmesugused  aiapuud  kaswawad.  Neist  tähtsamad  on  Prantsuse  ploomi
puud, mille marjad wäikse kanamuna suuruseni kaswawad, ära kuiwatatakse 
ja  siis  sügisel  8—8 rbl.  eest  puud wälja  saadetakse.  Iga-aastane sissetulek 
ploomidest jõukamatel peremeestel,  kel suuremad aiad, on 500—600 rubla. 
Peale selle saab teisi mitmesugusid aiawilju müüakse: õunu, pirne, persikuid 
j. m. Wäiksel arwul kaswatatakse ka siin apelsina, mandarina, loorberipuid ja 
puuwillapõesaid.

Waimliselt on siinsed asunikud kaunis hästi edenenud. Ajalehte loetakse pea 
igas peres ja ka kogu raamatuid tarwitatakse rohkel arwul. Mõlemis külas on 
oma ministeriumikool. Salmes kahe- ja Sulewis üheklassiline. Mõlemad kooli
majad on ka asunduse kirikuteks, kui iga kahe, kolme nädali tagant kohali
kud  köster-kooliõpetajad jumalateenistust  peawad.  Jumalateenistusest  osa
wõtmine ei ole siin küll moodis, kuid seda paremine passib alkoholipruukimi
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ne. Sellele aitawad rohkeste kaasa asunikkude suuerd wiinamarja aiad, kust 
iga aasta hulka marju saadakse, mis kohe wiinaks aetakse. Peale selle leidub 
ka weel rahwa seas niisugusid isikuid, kes aust ja häbist hoolimata „wodkat” 
kastide  kaupa  kodu  weawad  ja  siis  rahwale  werehinna  eest,  kui  surmast 
peastjat arstirohtu, müüwad. Nii alatu ja nurjatu, kui see tegu on, ei taha siis
ki äriajajad ise sellest kudagi aru saada, et nad rahwa hukka ajawad, waid 
loewad endid weel  kõige küla heategijateks.  Julgen loota,  et  tulewikus asi 
paraneb, et need tähtsad isikud, kes praegu oma wendadele kihwti laiali lao
tawad, edaspidi haridusepõllul saawad töötama ja rahwast walguse poole ju
hatama, kus woorus, karskus ja kainus meile kalli pärlina silma paistawad, 
aga mitte alkoholi läbi pimeda kuristiku sisse, kus igawene surm ja hukatus 
neid ootawad. Iseäranis rohkeste pruugitakse alkoholi Salme külas. Ka Sule
wi külas ei ole alkoholitarwitajate puudust, kuid siiski palju wähem kui Sal
mes.

Seltsielust wõtawad siinsed asunikud õige elawalt osa. Salme külas on juba 
mitu aastat oma seltsimaja, kuid Sulewi küla ehitas omale alles käesolewal 
aastal. Ehitus sünnitas asunikkude keskel meeletuska, nõnda et paljudel mõt
ted lahku läksid ja niimoodi ka korralikku seltsimaja ei saanud üles ehitada, 
waid ainult sara, mis wahtwärgi peal üles ehitati, põrand alla pandi, laudade
ga ümberringi ära wooderdati ja niimoodi pidutoimepanemiseks kõlbulikuks 
tehti.  Awamisepidu  peeti  nelipühi  keskmisel  pühal.  Ette  kanti  naljamäng 
„Wirrwarr”. Peale selle olid sega- ja naistekoori-laulud, soolo-laulud harmo
niumi saatel ja ilulugemised. Lõpuks oli tants. Tantsuks ja waheaegadel män
gis Sulewi küla pasunakoor (Waata pilt 193 lehek.) kooliõp. J. Kirchbergi ju
hatusel. Pidust tuli sisse 63 rbl. 90 k. Kõigile jättis pidu kauni mälestuse järele.

Soowitaw oleks, et ka tulewikus siin asunduses sagedaste niisugusid pidusid 
toime pandaks ja sissetulewaid summasid kasulikkude ettewõtete peale mää
rataks. Iseäranis soowitataw ja wäga tarwilik on asunduses suurem raamatu
kogu, kus rohkem paremat kirjandust oleks leida, sest praegune kogu ei täida 
kaugeltki oma otstarbet. Sellepärast peab tulewikus nii mõnegi pidu raamatu
kogu heaks toime panema. Selleks jõudu ja raugemata rammu!
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