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Esipuhe.

«<Viimmenkäna namaf runot präntin alaseksi
saatua owat ne walitettawasti wieläki paljoa
puuttutuaiscf. Ainaki toiwossa, niitä uusien ke-
ruulla Uäytywän, en niitä niin olisckkana fes-
osena käsistä työntänyt, jos en toisappäinki o-

jattelewa olisi pelännyt, että taitaisiwat jaaha
iäti minusta »aillinaiftfft. So monelta on en-
nen paremmatki hankkeet ja yritelmät silla ta-
walla tyhjään rauenneet.

Ennen muita pian welwollisuutena selwit-
taa, millä taivalla näitä runoja on saatti. Usi-
ampia niistä luetaan jo ennestään, ehkä imelä
waillinaisempina, Lencqwisti, Gananderi,Por-
than! ja Topelius wainajoitten kirjoissa, »aan
paljoa suurempi osa on ennen tuntematon. Na-
mät olen itse (Suomen ja Wenäjän Karjalas-
ta, muutamia Äajaaninfi maasta, aikaa myö-
ten kooskennellut. On myös moniahta minulle
kirjotettuna muualta lähetetty. Paikat, joissa
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näitä runoja enimmästionkoottu, owat Suomen
Karjalassa Kitteen, JlefälaHen, Tohmajärwen,
Ilomantsin ja Pielisen, Wenäjällä Wuokkinie-
men, Paanajärwen ja Repolan pitäjäät, Ka-
jaanin maassa Kuhmon ja Kiannan seurakun-
nat. Muilta paikoilta, joita sitä warten olen
käynyt, en ole nimitettäwätä saanut. Wuonna
1828 keräsin näitä efinnä nimitetyiltä paikoilta
Suomen Karjalassa, wuonna 1831 ja »vuosina
jälestä Kuhmosta ja Kiannolta, 1832 Repo-
lasta ja sitte itse Kajaaniin muuttautunut olen
neljä kertaa käynyt Wenäjän pitäjissä, usiam-
mat »viikot joka kerralla.

Ehkä fentaifia runoja kun närnät wielä jok-
siki löytyy kansan muistossa, niin mat)fo niitä
ennen »vanhaan olla paljolta enemmin. Lat*-
wajärwessä Wuokkiniemellä ftaasfo talon ukko
Arhippa, joka nyt oli 80:nen wanha ja jolta
yhtäläiseen, mitä ennätin, kirjotin kaksi päiwää
perätysten, tästä asiasta seuraamalla taivalla:
"Woi, sano hän, kun mina lassa taattoni kera
Lapukassa nuotalla fåwin. Oli meillä kasak-
kana eras mies Lapufasfa, sekin oiwa laulaja;
ci taattoni weronen. Kaiket yökauet laulettih he
rupiaiutseen, eikä että kahetfi yksiä sanoja. Läh-
ti sitä siilon pakinata. Mina waan piennä
poika hutjukkana istuin »vieressä nuotiolla kuun-
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«ellen ja oppien mitä tuon luostaki aion muis-
taa. Waan paljo minulta heittihen mielestä.
Jos nyt taattoni eläisi, niin kahtena netelina
et hänen lauluja tiv taisi. (Sentatsia laula-
jotta/et enää maahan synny ja kaikkihäwiäwät
ne wanhat laulut pois kansasta. Nykynen kan-
sa jo heittää/ne wanhat kaunihit runot jasom-
mitteloo omiaan enimmiten poikien ja tyttöjen
keskinäisistä ilwehyksistä, joilla en woisi suuta-
nikana häwätstä."

Näitä runoja olen kokenut johonkuhun jär-
jestykseenki saatella, josta siis työstäni lienee
tili tehtäwä. Koska tiettyäni kukaan sitä ei en-
nen ole yrittänyttään elikkä ees sanalla mainin-
nut, niin kertonen esiksi millä taivalla minä si-
hen tuumaan puutuin. Jo ainaki ajattelin ma
ennen koottuja, liiatenfi Gananderin, runoja
lukiessa, eikö niitä Väinämöisestä, Ilmarises-
ta, Lemminkäisestä ja muista muisteli a

aiemmistamme olisi mahtanut siksikin löy-
tyä, että olisi heistä saanut pitempiäfi kertoel-
mia, niinkuu näemmä ©reel alaisten, Islandi-
laisten ja muitten esiroanhempainfa runoja siksi
saaneen. Tama ajatus waan enämmin toat)i
wistu mielessäni, koska w. 1826 Turussa His-
torian Adjunktin von Beckerin arouUa tulin
Wäinämöisestä erään kirjan kirjottamaan ja
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sitä laatiessani näin, että hänestä ei puuttunut
tarinoita. Ihmettelinki miksi ©ananberi jo en-
nen ci ollut sitä tehnyt, waan pian tutin tunte-
maanki että hänellä ei siksi ollut fctrpellisia ru-
noja. Parahimmat paifat hänen footuista ru-
noista on hän Suomalaisessa Mythologiassansa
julistanut, waan niistä fusfin mitään täyellistä
saisi. Waralnnen fuollo poisotti Topeliufsen,
jos hän muuten aifaa myöten olisi fainnuffi tä-
hän työhön antauta.

Jos nyt tietäisin järjestyksen, johon näitä
runoja täsfä on suunniteltu, olewan muillenfi
mielenmyötäisen, niin heittäisin siitä mitänä
wirkkamatta. Waan olleefi asia siitä lemusta,
että mitä toinen luulee fäyttäwan, toinen fafsoo
sopimattomafsi. Zuoffewat fyllä mielestäni ru-
not jofensaffi siinä suunnassa, johon heitä tässä
on laaittu, waan ehkä toisessa juoksisiwat pa-
remminfi. Kahta olen järjestäessä nouattanut,
ensin mitä parahimpain laulajain hawahtin jär-
jestyksessä määrin ottaivan ja toiseksi, kun siitä
ei ollut apua, olen asian perustusta itfe runo-
isfa kyfynyt ja sitä myöten niitä asetellut.

Kysynet tukia jos esiwanhempammeki näi-
tä runoja missään järjestyksessä laulowat taik-
ka yksitellen? Minusta näyttää näien runojen
sitä myöten, kun afiaffi tapahtuivat, yksitellen
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tlmauftmeen. Erityiset runot Väinämöisestä,
Ilmarisesta, Lemminkäisestä eiwät maha olla
yhenlaatimia, waanusiamman. Vfsikerto muis-
toksi yhen, toinen toisen asian, mitä mikin itse
oli nähnyt eli kuullut. Vaan tuskin taitaan
nykyjään yhtänä runoa tawata, joka juuri al-
kusanoissaan olisi meihin asti säilynyt. Joka
tuntee, kuinka helposti runon teentä käypi mo-
nelta talonpojista, jos ihka ehiäfä rupiaisimis-
tä tahansa tietystä asiasta laulamaan, keksii
kyllä, että paraskana muisti ci woi säilyttää
sana sanalta, mitä toiselta pitkissä runoissa
kuullaan. Waan asian muistaa itsekukin hel-
pommasi» ja paikka paikalta, jos enimmätki
muistawa, kertoo sen runossa toiselleni unohel-
len muutamia, parannellen. Vähitellen
taitaa itfe runoaineffi aikulaaustaan mutkistua,
jotta sitä kerrotaan peräti toisin. Tama lienee
osiksi wähinfäfin nimissä jo tapahtunutki. Mi-
tä ennen wanhaan muisteltawista «rohista ja
waimoistaomilla nimillänsä lienee kerrottu, taisi
Aristin opin maahan lewiiessä muuffauta, jot-
ta urosten siaan usein pantiin Kiefus, Santta
Pietari, Ruofus (Herobes), Juutas j.m., »vai-
mojen Neitsy Maaria emonen.

Että asiat, joista runoissa lauletaan, ei
kaikki olleet ilman perää, ymmärtää itsekukin



VI

helposti, waan mikä lienee toen tosi, mikä jollat
loisella tawalla runossa kuivailtu, mikä peräti
roatehetfu, sitä nyt lienee waikiampi erottaa.
Muutamat asiat maikka esinnä kummanlaiset
kuulla ja roähän toeksi uskotfawaf, tarkemmin
tutkittua sietäwät jollat lailla felrcifeffää. Kuka
meistä ci pitäisi joufawana Väinämöisen ja
Ilmarisen huolia kuun ja auringon katoamises-
ta ja millä taivalla olisi Pohjan akka ne wuo-
rehen kätkenyt? Mutta muistellessa, mitä osit-
tain esiivanhempaimme anne tulostamainitaan,
heiän eteläisimmillä mailta tänne Pohjan peru-
koille saaneen, ja mitä tieämme auringon tai-
mella Pohjaisemmilla mailla katoamisesta, kek-
siminä, että, jos he niin pohjaseen asti oliwat
kulkeneet, tämä asia heille äkkinäisnä mahto
suurenti pelon nostattaa, päiroän jo iäksi men-
neen. Kun heillä myös taisi olla yhtäläiset
wainot Suomen maassa ennestään eläroäinLap-
palaisten kera, joilta syy oli kaikkea pahaa
pelätä ja jotta pietiin yteroinä loihtivina, niin
sai siitä Pohjan akka piansyynpäällensä. Vaan
mitä esinnä mahto päiroän katoamisesta kerrot-
taa, taisi aikaa rootffain tulla samati kuusta ja
täheistäki mainituksi.

Pian kaikissa Ninoissa ofofefaan kaksi tan-.
saa, jotka etroäf ylen hyroässä suosiossa roälil-
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länsa eläneet. Toisen näistä nimittäisimme Poh-
jan, toisen Kalewan kansaksi. Runoa myöten
oli päänä Pohjan kansassa ufiagfi maintffaroa
Louhi, jota myös Pohjan akaksi nimitetään ja
joka Hetan töistä näytti paraljifen huolen pitä-
män. Kateroan kansassa oli monta sankaria,
suurimmat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lem-
minkäinen. Olkoon fuifenfi wiimme mainitusta
jo aifonansa sanottu, että runot eiroät anna
tarkkaa tietoa, jos hän roaiffa olisi Pohjanfi
kansaan luetfaiva. Ne runolaaut, jotka minä
tähän olen »valinnut, kyllä näyttämät hänen u-
sein Väinämöisen apuna olleen,toisinaan itses-
tänsäki sotia Pohjalassa käyneen, Pohjolassa
kosjonecn j. n. e., waan toisissa kerrotaan hä-
nenPäirotläsfä eli Jumalisissa kosjoneen, joilla
nimillä ennemmin Kalewan kansaa luulisimma
ofofeffaroan. Joukahaisen taas pitäisin uroho-
na Pohjan kansasta, ken tiesi waikk' ollee yksi,
jota Pohjan pojaksi ja Lappalaiseksi paikottain
nimitetään. Muutamat runot marsin ferforoaf-
ki hänen Väinämöiseltä suosta päästetyn samal-
la faroalla^utte Lappalaisesta ensimmäisessä ru-
nossa kerrotaan, Väinämöistä kosken forroaHa
»vahanneen ja ampuneen. Näyttää myös hänen
sisarensa, jonka hän Väinämöiselle lupasi, ol-
leen Pohjan akan tytti, sillä tämä jo ennenti
(K. XI: 346) foiivo Väinämöistä roäivy^ensä.
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Jlaleroan kansaksi sanoin nimittämäni sitä,
johon Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemmin-
käinen näissä runoissa luetaan. Vaan ettei
moitittaisi minun tässä nimityksessä tuiki ereh-
tyneen, koska moniahat pitämät Äaleroan ni-
meä pian Hiien ja Lemmon roerosena, niin
saanen ehkä felroemmin sanoa ajatukseni. Mi-
nusta näyttää otteen Kalewan kaikkia »vanhem-
man suomalaisen urohon, josta nykyjään .aita-
na tieämmä. Taisipa olla hän, joka ensin py-
syroärnrnästi Suomen niemelle asettaulu ja jon-
ka suku sitte maahan leroesi. Paikkoja joissa
Väinämöinen j. m. eleli kutsutaan usein Ratti
walaksi, toisissa mainitaan Kalewankankahista,
kaskista, kamoista, koirista, käkösistä j. n. e.,
niinkun e. m. »vanhassa .Karjalan laulussa tyt-
tö kysyy tulleelta sulholta: "Käwitkö Kalema-
lassa?" Sulho: "Ääwinpä Kalewalassa." Tyt,
tö: "Haukkuko Kalewan koirat Kalewalan kan-
fahilla?" Sulho: "Haukkupa j. n. e." Tyttö:
"Kukkuko fäet Kalewan Kalewalan fatwofiettä
(kaskimailla)?" Sulho: "Kukkupa j.n.e." Tyt-
tö: "KatsokoKalewannetot Kalewalan ikkunois-
ta?" Sulho: "Katsopa j. n. e." Ia koska sen-
laisia sulosta asioita, kun poikain ja tyttöjen
keskinäiset kosjopuheet, Kalewalasta mainitaan,
niin häntä en pitäisi Hiitolan eli Lemmon koin
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roerfafena. (Sillä fosfas näistä eli Manalasta
ja Tuonelasta fuulet senlaisia?

Syy että Kalewala tultiin pahemmalla ni-
mellä tuntemaan lienee tullut siitä, että hän
Pohjolan fanfalle oli hirwiä ja pelättäwä, jofa
häntä fenfähen mainitti pahafsi, famati fun mc
aina näihin aifoin asti olemma Turffia, Koi-
ranfuonolaisia ja »aha tätä ennen Punapartaa
ci juuri ihmisinä »aan »vähän ma^-tawampina
pahoina pitäneet. Vaan mitäpä näistä, — eifö
Paawi esivanhemmillamme ollut pianJumalan
siasna, roaan miksi on hänen nimensä ja ar-
monsa nyt muuttunut? Elfääme siis nyfysista
tuulioista, ilman asian futfimatfa, paljo »van-
hoin asioin päättäfö. Aiwan, fun sanoimme,
mahto Pohjan kansassa Kalewan nimi olla pe-
lätty, maan koska aikaa rooiffain Lappalaiset
sille osittain fefauluroaf Suomalaisiin, osittain
paholaisina ja kasakkoina kiersimäf maata, niin
saatti Hetan kauttansa Kalewan nimi tulla ai-
kuarwostaan (Suomesfafi muutetuksi, koska Ka-
lewala ci enää paremmin muistettu. Ia mitä
se ci lie »vaikuttanut, waikutti uuen uskonmaa-
han lewtämincn. Kumma että Väinämöisen-
kään ja Ilmarisen nimet owat sikscen alkua?-:
wossaan pysyneet. Kuinka sukkelasti toisinaan
senlainen muutos tapahtuu, taitaisin toisessakin



X

asiassa mainita. (Sifo nyt yhteinen luulo asu
kanssossa, ensimmäisten kirkkojen Suomessa jät-
titäisila rcrfetttfft? Minä matkoittani olen tus-
kin yhtään roonhanaikuista kiroikirkkoa faroan-
nut, josta paikalla ei jotaan senlaisia olisi ta-
rinoittu. Vaan mikäpä syy sihen? Minusta
näyttää tällä lailla: Aristin opin Suomessa le-
roefen oliroat roielä metsissä ja erämaissa Lap-
palaiset pakanoita, jotka täta oppia komasti
wihasiwat. Sillä Suomalaisten ylewämmäksi
päästyä he ci tarkemmin tainneet afiata tunnus-
tella, maan luulit heiltä otetun uuen opinki jo-
ta! roaifuffaivan, josta sitä oli'syy aina enem-
min »vihata. Kirkkoja fehessä mahto Hetan
mieleensä johtua, olla heille itselle hyroäksi, saa-
ha nämät rakennukset häroitefyfsi ja lieneroät
«sein öillä reptncefft ja kukistaneet, mitä päi-
mällä loisitta tehtiin. Vaan koska tämä kui-
tenkana tuskin taisi menestyä ja ollen Suoma-
laisten ruumiinsa koolta suurempia, päättiroäf
he rakentajia jättiläisiksi ja aikaa myöten ternit-
timät uskonsa ©uomeenfi, jotta nykyjään Suo-
malaiset pitämät ensimmäisiä kirkon rakentajia
jättiläisinä, ei tieten, että he itse faiftroaf olla
mainittuina jättiläisinä. Ia koska taasen Hetan-
ki luonansa yötisten härotfysfen fähen nousi huu-
«ksi jättiläisten yöllärakennukset kukistaneen, niin
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synty siitä senlaisia kansan keskinäisiä tarinoita,
jotta nyt siellä täällä kuulemma.

Olkoon tämä sanottu ajattelemiseesi, miten
Kalewan nimi taisi tulla alfuarroostaan fotfeen
muutetufsi. Muuten luulisin itse nimityksen
Kalema merfitfemän jofai hirmiätä, sur-
maawaista, ollen yhtä rotua fun sanat fal-
pa, fafmci, fallo, falu (ensis), kuolen.

Kanfan tarinasfa nykyjään on Jlaleroan
pojista fahtalainenfi huuto. Toifet pitäwät
heitä pahoina jättiläisinä, toiset nimitfäwäfhei-
tä ffiätnämotsetsi, Ilmariseksi, Lemminfäisefsi,
Soukat) Kthawcmsfotfefft, Giefftöfsi,Kul-
lerwofsi j. n. e., joista juuri ci erittäin pahaa
mainita, jos ci miimme nimitetystä, Kullermos-
fa, jofa fentähen fotoa erotettiinfi. Eillifeen
huutoon on jo fyy mielestämme mainittu, maan
jälfirnrnäifettä, näitä olleen, lienee parempi pe-
rustus, maiffa wähän enää heiän nimiänsä lai-
taan oikein tuta. Ainafi sanotaan heitä otteen
12. Jos nyt Väinämöinen ensi polmesfa cli
muussa feuraawasfa oli Kalewan poifa, sitä
emme woi arwata. Kuitenfi luulisin hänen
otteen jotai jälkimmäistä polmea, sillä ensi pol-
roesfa poifia hän ja Ilmarinen olisiroaf olleet
»veljekset, jofa ei näytä tapaukseksi, jos heti
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Väinämöinen Ilmarista paikoin weljekfenfä ja
cmonfa lapseksi nimittää. (Samoin olisi Lem-
minkäinenkisaawa roeljefsi Väinämöiselle, maan
tama häntä siksi ei millonkana kutsu, mainiten
häntä roaan paikoin ylimmäiseksi ystäwäksensa.
lälkimmäistäki polwea olewat heitä fulla sen
muoksi aitaan Jlaleroan pojiksi kutsua; »vieläpä
Juutalaista nytkin Abrahamin ja Israelin lap-
siksi nimitetään. Tästä olisi myös ymmärref-
färoä, kuinka ilutterroo, jota nimeltä kutsutaan
Kalewan pojaksi (f. o. jälfeenfulewaisefsi) taisi
Ilmariselle, toiselle Kaleman pojalle, myötyä.
(Saanen »vietä nimittää että olen muutamien
kuullut Antero Wipuista Kalewan fansfa yh-
tenä pilaroän, niinfun runossafi kertasanotaan.

Vaikka näistä ci enää mitään setiuää saa-
ne, olen kuifenkiuskowa Kalewasfa, hänenVäi-
nämöistä, Ilmarista ja muita nimellisiä uroita
paljon »vanhemmaksi, ehkä, kun sanoinki, siksi,
joka ensimmäiset Suomalaiset näille maille saa-
tatti. Ia koska paikkoja, joissa hänen jälkeen-
fuferoatfenfa afukfeliroat , näyttää Kalewalan
nimellä kutsutuksi, joka mahto olla yhteinen
niille erityisille Väinölän,Ilman, Utuntemen,
Tcrhensaaren, Suomelan, Kaukoniemen, Päi-
wilän, Wuojelan, Luotolan, Jumalisten j. n. e.
nimityksille; niin olen laman runokokouksena



XIII

Kalewalafsi nimittänyt. Nimi sillen piti antaa,
ja enimmät työt näissä runoissa owat tätä ti
litystä myöten Äaleroalasfa tapahtuneet.

Sos Suomen Mtjtyotogictta olisi näistä
runoista mitään apua, jofa juuri ei taia il-
maniana olla, niin on yksi toiwoni täytetty,
maan mielä olisi toisiakin: foiwoifin näistä jo-
tain selwitystä esiwanhempain »vanhasta elä-
mästä, Suomen kielelle ja runo-opille jotaihyö-
tyä saawan. Saanen näistä asioista, jos itfe-
kustaki, montaan fanan lifätä, kosta ne atnafi
näitä runoja toimittaessa owat mielestäni olleet.

Suomen Mythologia fyllä jo tätä ennen
on tullut ilman muita Lencqwistiltä, ©ananbe*»
riita ja Porthanilta jofsifi fufftfufsi, waan
epäilemättä on se wieläfi suurten wtrheffen ala-
nen, monessa paikassa erehtywäinen. Ilman
mitä jo Kalewasta ja hänen pojistansa olem-
ma wähin sanoneet, niin kyfymmä, mistä on
Ilmarista tuulen, ilman ja walkianki jumalana
rumettu pitämään? Tuskin taiat runoisfa yh-
tään paikkaa laivata, josta tälle luulolle olisi
pienintänä perustusta saawa. Näyttää kun oli-
si ntmesfänfä häntä tuulen ja ilman jumalaksi
tehty, ja takomisistaan walfianfi, wai siitäfö
tämä lviimmeinen, että hän Väinämöisen to-
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merina kerran fatroaatta walfiata iski. Niin
hän ei kuitenkana runoissa ole. Tuulta rukoil-
tiin aina Ukolta, joka tuulenki ynnä muien oli
hattifsia, ja tuulen käsissä Ilmarinen ennen
muita Pohjolasta palatessa hätäyty. Mitä si-
hen, että hän sampoa takoissa sai tuulet tuule-
mahan, niin se asia kyllä sietää toisenlaifen
sellvitykfen, ettei siitä häntä farroiffe tuulten
jumalaksi fehä. Vaan jos hän olisi ilman ju-
mala ollut, niin Väinämöinentuskin olisi hän-
tä mastoin mielin faanut ilmasfa Pohjolaan
työnnetyksi ja Väinämöinenpä sitä loihti, eikä
Ilmarinen, Pohjan akkaa wastaan, kun tama
sateet, rafehef ja roiluilmaf uhkasi panna sam-
mon kasmuja turmelemaan. Ilmarinen runoja
myöten ci ollut kun mainio ravan, masken, ho-
pion ja kullan feppä, muuten yfsiroafatnen, to-
tinen ja rehellinen mies, ainaki kun häntä piti
taroata, ahkera työssänsä, harrootnmuihin puut-,
turoa. Ia siinä on hänellä kyttä kunniaksi,ettei
häntä enään farrointte tuulijumalaksi korottaa.

Väinämöisestä nyt laitaan lauteffaa, mitä
muien nimettä ennen roanfyaanon laulettu, roaan
kukapa sen taisi estää. Mitä maailman, kuun,
auringon ja tähtien luomisesta hänelle anne-
taan, on roanhastaan tainnut jostaan jumalas-
ta kerrottaa, ja sille nimienki unohettua Vät.
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nämöiselle mennä. Minkä tähen onAnteroni-
puinen, minkä tähen Kaleiva, minkä fähen yli-
jumala Ukko niin pian kokonansa mnoamatta
jääneet, waikka wieläki puhettairtnasfa Antero
Vipusesta e. m. mainitaan, että "lapsi Väinä-
möinen häntä roasfen oli."

Jos näissä runoissa paikoin Väinämöistä
enftfesfä jumala-arroosfaan alennetaan,niin fief-
färoäsft mina siihen en rooi mifänä. Näitä on
minun pitänyt toimittaa, kun heitä itse olen saa-
nut, katsomatta, jos Väinämöistä pietään ju-
malana eli ci. Jo ammon olemina tottuneet
häntä esiwanhempaimme jumalana pitämään,
jossa armossa hän heillä ei kuitenkana näytä
olleen, maan muuten rooimaltisna, paljo tietä-
mättä, sankarina. Usiasti rukoilee hän itse yli-
jumala Ukolta apua, ja tunnustaa näin omatta
suullaan, ken jumala oli. On myös Väinämöi-
sellä kyllä ilman jumaluuettaki nimeä ja kun-
niata ja parempi lienee olla itfekunki yleminnä
falonpotfana, kun huonona herrana, parempi
roitfahtnna ihmisenä kun puujumalana. Jos
»vielä nyt,rahmaalta niillä feuroutn, joissamuis-
to Väinämöisestä parahife elää, kyfymmä ku
Väinämöinen oli, niin roasfaaroaf hepian näin.
"Olipa hän muisfeffaroa uros ensimmäisiä esi.
isiämme ja kuuluisa runoja"; waan jos heiltä
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kysynet, fetä he jumalinaan piftroäf, niin usiam-
masfi roasfafaan, Uffoa, joka oli fairoaan ja
maan luonut, heiän rukoilleen. Enkä epäilef-
känä jo ennen Kristinfi oppia esiifillämme ol-
leen lieon yhesfä ainoasta jumalasta, jota mil-
lon nylyfettä, mitton ufon eli luojan nimellä
palroettiin, enkä myös lue sitä heille fuureffi
fuhmuuefsi, jos he et »varsin otteeffana niin
nerokkaat fuurta jumalajoulfoa itselleen hank-
kimaan, kun moni muu roanhanaikuinen kansa.

Väinämöinen näissä runoissa enimmtfen
mainitaan foftfefsi, »viisaaksi, eteensä ajattele-
maisekst, jälleentuleroaifttte hyöroytystä hankki-
maksi, fuurifietäwätsi, laulussa ja foifannosfa
ylen mahfawalsi, Suomen sankariksi. Ilman
sitä nimitetään häntä ainaki »vanhaksi, ehfei
hänen »vanhuus yksin häntä niin suuresti liene
kofjotuumissaon haitannut.

Toista laatua oli Lemminkäinen, fewyf-
mielinen, nuori, ylpiä, mahistaan ja lieostaan
fersfaelewa, wähän eteensä ajaffelewa, jos ur-
hoollinenki, fankari. Töistä, joita kosjona oi-
lesfa hänelle Pohjolasfa määrättiin, ci faia
oikein felwää faaha, sillä pian yksiä töitä mää-
rättiin toisella kerralla Ilmarisellenki. Mina
otenroalinnuf runoja, roäijäntänä erotaksen.
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Monta muuta nimeä jätän tällä kerratta
mainitsematta, joita näissä runoissa laitaanMy-
thologialle entisistä erehyksistä oifasemifefsi tahi
muuksi euksi löytää. Näien erehtjsten seassa
lienee sett kummanlainen, kun kapeesta on sin-
ne erityinen olento saatu, maitia kapeella ei
missään ymmärretä kun luotua olentoa, ihmis-
tä eli muuta olentoa; samati myös se kun Uk-
koa ja Väinämöistä toisilta on yhtenä pietty.

Enkä paljo aio miipyä osotuksessa, mitä
näistä mahtaisi roanhanaikusten tapojen selrotf-
tämiseksi lähteä. Taitaisin kyttä muutamia esi-
merkkiä siinä saaha, jos olisi aikaa miettiä.
XIII.116.näyttää, kun olisimat roanhat kuumitta
kiroitta jaroeensillä wartsfamifettafcitofsiaan laa-
tineet. Monesta muusta paikasta löptäisimmä,
eitä »vanhempia piettiin kunniasfa, jos kohta
miehuutensa innossa Lemminkäinen roähän äi-
tinsä tahostaki poikkesi. Samati näemmä, etta
siilon oli tapana foftottte ehfoföifä asetetta.
Taitaa maan moni luutta ylen paljon näissä
heiän kosioasioistaan puhetta oleman, jotta silla
koko kirja pian miksi ei olisi uuenlaatutsfen te-
kokertomusten eli tarujen (Romanien) muoto-
seksi muuffuroa. Jos niin olleeki, niin olko,
maan muistakaammeki, että csiroanhemmtssam-

Kalewala. B
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me, joilla ei ollut nykysiä monikosferoia liiku-
tuksia ja asioita kerrottawana, yksinäisessä elä-
mässään kosiotuumat, sotakäynti, metsän ja ka-
lan pyynti oliwal muisteltawimmia keinoja.
(Siitä se, että näiätä asioista pian yhtäläiseen
runossa kerrotaan.

Suomen kieli ja runo näissä ehfä fawa-
faan felmempänä, fun misfänä muussa Arjas-
sa. Monet sanat ja sanan-parret tulewat tuo
fuosfafi ilmi alfuluonnosfaan eli samalla fan-
tiätta, fttrt niitärahwaansuusta luullaan. Muien
kielten oppineilla, roaiffa kyllä Suomeaki taita-
milla, on usiasti waikia estää kieltä omaluon-
nostaan toisten mukasefsi »vääntymästä, mutta
fatonpoifafetta fansalla, jofa muuta ei ymmär-
rä fun yhtä äitinsä fieltä, siitä ei ole pelkoa.

Sanojen kirjottamisessa olen »välistä poi-
kennut niien ennen fawattifesfatawuusta,maan
koska se fuifenfi harwassa tapahtuu, niin siitä
en pelkää suurta moitintoa, liiatenki jos syyt
sihen töytäisi otollisiksi. Muuten on koko asia
minusta joutawa, siitä kelienkään suuttua, jos
hän eritawuutaan seuraapi. Tawuu ja kirjo-
tus kielessämme wielä eiwät ole siksi makautu-
neef, jotta yksi ainoa laatu taitaisi oikiaksi lu-
ettaa. Vaan elföönkukaan sitä pahaksi panko, jos
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minä tässä asiassa näytämme muita huoletfo-
mammaksi. Lapselliseksi olen aina lukenutsenlaisia
kinaamisia, kun roälistä kuuttaan esimerkiksi sii-
tä, jos pitäisi kirjottaa meiän, nata, tuoa,
wieå eli meijän, naija, tuuma, roitjå.
Kumpanenkana itäistä ci taia tarkoin puhet-
ääntä »vastata, joka taitaisi tulla tällä taivalla
kirjoiduksi: mejjän, najja, lv»v»va, »vijjä.
Vaan fosfa fafsiääniffeitä ai, ci, oi, vi,-.-.-.
ja au, eu, iv, ou, j. n. e. ferran ofemma tot-
tuneet tulemaan fun aj, ej, oj, uj

---
aro,

em, im, om, j. n. e., niin mifsi emme fanas-
sa naia e. m. taia lukea ensimmäisiä kolme
kirjainta nai kun naj, josta am päätteeksi
saatua helposti tulee fana naia (najja). Kuin-
kas, jos sitä naija kirjottanet, erotat fanoa
erisioissa, joihin se on faaroa, e. m. jos sa-
not: tulee sille tytöllenaija (l. na-i-ja)
ja jos sanot en huoli nata (l. najja)? Toi-
sia luoa, wieä, mnbä j. n. e. mahan sila
ennemmtil sillä lamallakirjottaa, funniitä meian
puheessaniinparaasta päästääänettaanfi Myös
saanet sanasta wuosi ennemmin rouocn fun
rouuen, eli »vuttroen, mummen, samattafa-
matta kun fanasta paasi faat p a aen. Toisis-sa tapauksissa olen kirjottanut wenehesen,
tarpehesen, kankahafen (eli weneefen,
tarpeesen, kankaasen) j. n. e. joita muut
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ftrjoffanewaf iveneheseen, tarpehefcen,
fanfahaseen, (eli »veneesehen, tarpee-
sehen, lanfaasehen; »veneeseen, tarpee-
seen, aseen). Näitä sanoja toisten
samanlaatuisten kanssa rtnnafetten näyttää kun
e.m. pääfanasta:roe tteh t (nyt: roe tteh,
menet, roene) samassa siassa kun sanoista
pursi, reki, kolmansi, tuleroat purtehen,
rekehen, foimantchen tulisi rocnehe-
hen, joista sille h on siksi muutettu, jotta
sanotaan roenehesen eli roenesehen. Eikä,
mitä minä olen tuullut tajuamani, näillä seurouin
senlaisissa sanoissa molempia entä niin meny»
tetäkkänä, jotta firjoffaisif meneeseen, waan
ainoastaan wenecsen cli weneseen, h fum-
masfaki e:tten mätitte panfaroa, jos niitä fahef-
si farouefsi teroitetaan.

Vielä olen ftrjotfanut anomi, fuleroi,
ott arot, maikka muut ftrjottoot sano «vi,
tuteemi, offaaroi (eli sanoopi,
ottaap i). En fenlaisisfalana sanoissa ole sitä
»venyttämistä ääntäistä luullut, jota lähellä
äänitteettä perätysten ofofeffaift. Tulemt, fa-.
noivi j. n. e. jo itsestään owat sanoista tulee,
sanoo leivitetyt yhtä tamutta pitemmäksi; mi-
tä niitä sitte enää pitäisi kahelia äänitteettä
kirjottaa?
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Liiftösana -kaan(-kään) muutellaan monin
lamoin. Toiset sanowaf ja kirjoftawaf: ei ker-
laakaan, toiset: ci kerfoakana ei fertaafa*
han, ci fertoalan, eifertoana'. Wfi tuo nyt
lienee, miten senlaisia puolisanoa kirjottaisi,
maantäyellisinnä näyttää se olleen -kana(Mnä).
(Semmoisena luulen sen alusta aikain jotain
seuruuta merkinneen, josta wieläki sanotaan
perä kanaa s. o. yhtä seuruuta toinen toisen-
sa jälestä ja kanssa (kanassa) s. o. seuruus-
sa, kansa (kanasa) seuruu, joukko, yhteys.
Puhetta myöten niillä tienoin, joista enimmät
näitä runoja on koottu, olenki, kun muuten ru-
nossa sopii, parahasfa päästä firjottamtf sen
fäyellisnä, e. m. Eipä kuu kumofafkana,
Eikä päiwä paistakkana, joissa toinen tai-
taisi kirjottaa: kumotakkahan , paistaa
kahan. Luetaan myöspaikoin: kun ei tuos-
takan totelle, eli En minä mifänä tieä,
Elä koske konnanana j. n. e. Semmoi-
sia sanoja kun metsä, katsoo, suitsi j.n.e.
äännelläänki sillä tawalla Wenäjän Karjalassa,
joista runot parahite owat saaut, eikä mehfä,
tahtoo, fuifyti j. n. e. eli jollaan muulla
tawalla.

Heiän ääneimäsfä olen taas toisissa poi-
kennut, e. m. sanoja laulamahan, anneta-
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han, liroiksi, aHunafsi, laatia', oikias-
sa, kautta, kosken, mustalta, matkas-
sa, käsillensä (käsilleh en) olen sillä tawal-
la firjottanuf, etkä laulamat)el, anneta-
hek, kimikse, affunaffe, taatic, oikies-
fa, kauffi, foftn, mussalla, matassa,
käsillehek, funi niitä he äänfeleroaf.

(Semmoisia sanoja, kun offo'oni, ofto'os,
«ffo'o, (ofto'ohon, offuohon), otto'ome>
otto'ofe, offo'of, (otfo'ohof, offuohot);
fulloni, tultos, tulko, fttlfome, tutlote,
fulkohot kuullaan niin äännettäwänki eli
offoont, ottaos j. n. e., »vaan toisessa sias-
sa näyttää sana olewan fanottaisfa: ott«ko-
hon, ottakaame, ottakaate j. n. e. —
Vaan heitän nåmaf, ja sanon roielä muutaman
sanan (Suomen runosta.

Moni on pitämä ei mtnanä työnä Suo-
men runoja laotta luullen joko tilassa, kun soo-
pi sanoja 8:soon fomuehen osti yhteen sopimaan
jo runonki saaneensa. Voi siinäkö se Väinä-
möisen kuuluso mahti olisi! Elfaate päättäkö
ennen osion tutkittua jo elkääte pitäkö työttö-
mänä asiana, jossa maan yksi ainoa csiroan-
hemmistamme tuli oikein fuufusafsi. Phtä mä-.
ha, kun millä 7 tähtiä tahonsa olisiivat Ofaroa
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fotrooatto, oroat mitkä B:toroutsef sananparret
Htjroänsä kielessämme runoja. Jos manha Väi-
nämöinen nyt tulisi jo kuulisi senlaisia runoja,
kun omat:

"Mutteikäynyt, eikä kyennyt,
Kourat komat ja kömpelöt,
di tainnut tuohon taipua."

"Herätä herroingin luona,
Sowita hywä suosio."

toitto jos tämmöisiäki:
"Korkeus on sinun lotoS,
Awaruus on afunmajaS,
Itse kynsit kylmät meret,
Itse sauwoit sarkajaot."

Niin pelkään kyllä,jotta itse merin kyntä-
jä ja sarkajakojen savoja miksi ei sanoisi:

"Herelkääte, hcitläkääte
Paremmille laulajoille,
Taitawammille runoille,
Kaikki käypi lamoilleni,
Puhki kormani puhutti,
Läpi pääni läylentäwi,
Wiepi iviikoksi iloni."
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Tosiaan on (Suomen Runossa somali kun
muienki kielten omat roaaftmuffef nouoteltaroot
jo jos Runon teenfäkuitenki Suomessa helpom-
masti käypi, niin kiittäkääme siitä kielen fo-
maisuutta, maan clkääme sentähen näitä »vaa-
timuksia unohtako.

Voitto itse runotyossa kehno jo sentähen
sihen Harmoin puuffuwatt olen fuifentt oikoa
myöten toisten tekoja lukeissani ainaki ajatel-
lut, mitä ollee syynä, että toinen niistä on
kaunis, toinen tyrmille ivoitta kuutta. Perus-
tusta miettiessä olen maittanut että eittisisfä
on seurattuRunonroaatimulsia, jälkimmäisiänäi-
tä »vastoin looittuno. Täsfä maan puhumma
niistä maatimulftsfa, jotka koskemat itfe sanoin
fopimifcen, ei mitä oindten kertomisesta ett
muusta Runo-oppiin kuulumasta olisi sanottama.
Näitä Runoroaofimutsia yksitellen muistokseni
kirjotdtuo, on siitä jo lasroanuf oiko tuttu kir-
jotusta, josfa nyt tahon ottaa, mitä tähän esi-
puheesen luulen sopiman jo mahtuman. 103
ne ci ottettana oista mieleen, niin muisto-
kaame että eripatlottta saattoa otto eriroaatt-*-
-mukscnso Runosfatt, maan minä olen seuran-
nut, mitä täällä ja rajan yli Venäjän puolla
Runossa maattoon. Elkään roaan kukaan luul-
ko minun tätä scuroomota lettentänä opiksi kir-
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joffaroon, Se ci ole mielessäni, eitä runoja
opitta tehättänä, ettei luonto niitä saattaisi pa-
remmin. "Luonto laulajan fekewi, Itse
into ilmottomi/ Runojallen rohkialle,
Mitä lauluhun latoroi." Hywä jos maan
saisin ofotefuksi minkälaisia runoja meiän puo-
letta hyminä pietään.

Ennen mutta tulisi nyt selrottettäroälsi mi-
tä pitkällä eli lyhyettä tarouffcn armotta ym-
märrämme. Itsekukin malttaa helposti, etta
a on pitempi jos sanomme mo oro, kun mo-
ra; i pitempi sanassa siima kun sima; o
pitempi sanoessa meni fotoon kun möi fo-
lon; a pitempi jos sonommo näitkö emäntää
kun näkikö emäntä. Niitä tomutta, joissa
äänite sillä loitta on pitempi, nimifämmä pit-
käorroosiksi, joto myöten sanoissa ro o ora,
siima, ensimmäinen farouf on piffaarroonen, sa-
nassa taloon toinen jo soitossa emäntää
kolmas. (Samati on missä fohonso sanassa
farouf, jofa nyt on tapana kohella äänitteettä
perätysten kirjottoo, paitsi jos jälkimmäinen ol-
lee i, pitkäorrooncn e.m. imensanoissa maata,
pöytä, auffaroa, riennä, joufaroa, 2:nen
sanoissa lupaama, rekeen, kurieri, rv-
Uita, sonoo, 3:a§ sonoisso sofikoo, fono-
koon, fåroctee, käsiään, 4:jäs sanoissa täi
melemään, hajotetaan j. n. e.
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Mutfo ilmonki fohto ääniketfä mottamma,
että cnsifoivitf jonossa sokko on pitempi kun
sanassa sako; somoti sonoisso: motto, ma-
to; muffa, muta; kyllä, kylä j. n. e.
2men tomut sanoissa sakossa, sopalla, vii
tempi kun fafofa, sop ala; samati sanoissa
ronto, melko, pirta, koski imen, sa-
noissa emäntä, alotti, lepistö, forocmpi,
kätensä 2:nen, Amerikka, lihomaksi,
moromampi j. n. e. 3:ma§ tomut lyhyitä
pitemmät. Näitä tomutta nimttämmä pitko*
siasiksi, sillä niissä äänikct ci itsestänsä pitko
vn maan pitkä nykysessä siassaan. Pttfäsianen
©n siis se farouf, jossa yhtä äänifeffä seuraa
»vähintäin koksi äänneffäroäfä eli iyhen äänif-
keenkcra, e.m. imen sanoissa roanha, selkä,
»irfa, tuffa, paita, ivalla, 2.nen sano-
issa »väestö, »eläisi, kuritko, naroeffa,
clenfo, kumarsi, 3:a§ sanoissa opetella,
topoelmo, roelaroainen, leroififfö j.n.e.
Somalla faroalla erityisten sanoin yhteen faa-.
Esso e. m. jos roeaf, olin minä, joissa o
sanassa jos, isanassa olin omat pitkäsiosiksi
luettoivot. Vasto fohommo siifäki puhua, mi-
ten moniohot ptffäsiaftsfa tomuista taitoon ly-
hyiksi fäytettää.

Qtxfyxptaxmofitfi nimttämmä kaikkia to-
mutta, jotka rillistä mutaan eiroät ole pitkä-
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axmofia, eikä pifkäsiosio, e.m. fala, matala,
murehia, hemosiosi, roelelemtäni, jotfo
oroot sanoja maan tyhytarroositta tomuitta.

Nyt ennen kun foiammo tutkia mitkä pit-
fäftaftsfa tomuista tottaan runossa lyhyiksi
luettoo, tulee peräti toinen ofta fatfeltaroaffi,
nimittäin foroutfen korko. Aäntäissä koro-
{amme muutamia tomutta sanassa, toisia em-
me korota. Jos seuroorootsissa sanoissa mer-
fttsemmä korotetutta faroutfa, niin oroaf näin:
sana, malffaroa, hcroosetla, metele-
mollä,käyskcntelemäinen,polttelemöi-
nen j. n. e.

Jokaisessa sanassa korotetaan cnsitamut jo
usiommisso kolmos,rottes j.n.e.cli joko toinen
tomut otusta altain, joko kuitenkono ci kai-
kissa ole tapaus, koska muutamissa 4:jä§, 6:es
j.n. e. korotefoon. Vaon lienee korottamisel-
la roähän eripoikoisso erotustoki, sillä ivoitta
on muuten ymmärtää, kuinko montahof niin
jäykästi osiota mastoin pääffäisiroäf aina »vaan
i.fen, 3:nen jo 6:nen tuleroan korotetuksi, ivail-
ko niin forrotn fuulfaroasft roähtnfät meiän (Suo-

mesfa monessa sanassa i:sfä, 4:ttä jo 6:ffa ko-
rofet e.m.sanassa orroelerooisemmosti,



XXVIII

joto jos lorottaisit isémmosti tu-
lift se pian funfemoffomafsi. Olen myös luul-
lut malttaneeni, korotuksen liiotenki ensitomuis-
fa Turun jo Hämeenki Suomesso oleroan paljo
teräroämmän kun meiän, e. m. koska mc sonoi-
simmo: "paljoko siitä fatt hcroofésfo", sonomot
he kun ikäs hokaten: "palko (patf) fiif hémosest
fatt", eli meillä: "monetténlo mtéhetten iästä
työtä olisi", heittä: "monetko miehet fast työt, , ' , ' , , '
ols", meillä: "poremmon emännän toto hänestä
soi", siellä: "poreman émänän foto honestsoi."

Jonka äsken heifttnma puheen pitkäsiä-
sista farouisfa, faiomtna nyt unelleen tutkinnon
alaseksi ottaa: korotetuissa tomuissa pietään
pitkäsiasio pifkäormosten merosno e. m. ihmi-
sellä, sallitfowainen, joita jos pitkiä mer*-,

fttsemmä »vetämällä ", lyhyitä mempelellä ",
tulisimerkittömäksi ihmisellä, allitta roai-
nen. .Korottamassa farouegsa omat pitkäsiafet
lyhyen jälessä piffat, e. m. emäntä, erote-
tuksi, isäntiänsä, pitkän jälestä epäotroo-
set s. o. pitkiksi eli lyhyiksi luettaroaf e. m.
soif 0110 cli soitolla, förränta eli
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-
lisorronto, roararoammafta cli mo-

raro ommollo j. n. e.

Ia nyt asten nähtyämme mitä pitkällä,
mitä lyhyellä tomut-armolla ymmärrämme, toi-
amma ontouto taffelemaan, fuinfa erityiset
sanot näten arivoinfo rouoffi omat monfofi
laatua jo nimitellä niitä, fun seuraa, nelito-
rouisio jonkun otuksen lailla ja'aten eli »verra-
ten päähän, niskaan, felfään jo häntään, niin
että imen tomut roerrafaon pääfsi, 2:nen nis-
fafsi, 3:mo§ setäfsi jo 4:jäs hännäksi.

§)f arouifia.
Lyhyt

—
jo,se,ne,ka, en, et, jos,nyt,lxx,xxxi,len,j.n.e.

Pitkä
—

maa, tie, pää, suo, sai, syyt,toit, mi«, j.n.e.

Kofsfo ro vifio.
Kalslyhyt -- sana, kyla, meni, otit, kalan, wähä, wene.
Lyhytpitkä — wetää, tulee, meneen, sanoo, pataa, taloon.
Pitkälyhyt —

suoli, maata, ranta, toimi, kyllä, äyräs.
Kakspitkä —

kantaa, luottaa, lirmeen, pirttiin, altaan.

Äotmifarouifta.
Kotmilt^yt

—
matala, mesiä, latoeli, ihana, minua, ahama.

Alkupitkä — kantele, rintama, polttanut, kultana.
Keskipitkä —

»eneetta, lupaama, sanoilla, käteensä»
Loppupitkä — wetäköön,sanokaa, käsiään, menemään.
Alkulyhyt —

mureesfaan, lupaamaa, weneisiin,tapaamaa.
KesMyhyt — kantakoon, auttakaa, «verkkojaan, .antamaa»
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Loppulyhyt— keihäällä, ottoote, hakkaama, seipäättä.
Kolmipitkä— kinDecéfaån^etraareaa/nalfaainaan^eiKuuttaan.

Nelit o ro uisi o.
Nelilyhyt — metelete, tulemana, menosta, läwelewo,ihoomo.
Päisemä —polttelema, kantamana, poikinesi, heinäaho.
Nisloma —lupaamana, meneitäni, erotteli, mureessani.
©elkamä

—
tulemaksi, matalalla, sopineelp, »vesimatka.

Rantama
— lemitttaöh,menemään, eUUtvaa, petäjäsuo.

(stftt>a
— firrceitåst, tarpeessasi, hakkaamana, seimäspino.

Keslemä
— mureessamme, lupaamalla, makuuttansa, sanot-

tiinpa.
Salarna

— rncncrnäUaan, sanomaankaan, warotelkaa, tule,
toakfeen.

härerna
— raottelemaan,motkoelee,kantelemaa,kirmehiään»

Nousema
— »veneelläkään, lupaamanaan,leräilemää, potat.

kamaa.
Laskema

—
tt)at»»afetta,auttakaate, merkkojanso,lartanoonfa»

«yhytpää —lupaamattaan, menettäinlään, leräilmissään.
Lyhytniska — alunaakaan, louloessoan, matkaelkaa, keträel-

mää.
Lyhyisellä —

hakkaaminaan, kirmeensokäon, muistelmiaan.
Lyhythäntä — leikkaamalla, keihäälläänki, luonnoklaompt.
Nelipitlä —

arvaamattaan,suuruuttaankaan, seimästelmion.

Viisi- jo usiamptfoivuisia eillifecn emme
pannelfona, sillä niisiä maan suotta olisi eri-
työnsä, koska niitä ainaki sopii korkoja myöten
jaella lahteen eli usiampaan osaan, jotka sitte
käytetään kaks- eli folmifamutsfen mufaan. Jo-
pa nelifaroutftaft sillä tawalla snattats lahtia
panna.
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Otetaanpas nyt työksikatsetta, miten näitä
sonojo tottaan runoon suunnitella; jos lienee
yksi mittå faivatta niitä siihen ponnet. Vaon
sitä ennen täytyy sooho runon osista jo niihin
koskemista setivä.

Runo laulussa jolaupito»vattise§ti miiteen-
iiosaan e. m. Hnrotn soitti hauin ham-
mas, josfo kolme etttimmätstä sanaa tekemät
itsekukin yhen osan ja 4:}ä§ holkostuno 4:nen
ja Smen;IHyrom!soitti!hauinIham-! mos!. Po/
remmoksi näyttää kuitenki maan 4:jään osaan
runoa lukea ja niin oroaf enfisetki runo-opin
firjoftojot tehneet. Muutamissa poikosso, joil-
la on erinuottinfa runoitta, fe niin louloesfoki
jofaupi jo luferaatta soopi se oinoki 4:ososeksi.
Sitä »va§toin runoa taos poikoin lauletaan
6:teenki ofaane.m.>Käkö-!ncnlkv->kahle-! le-Imi!,
ettei sitä marsin fomilfono laulua myöten osi-
fetta. Kuin fonoimmofi, ofifamma runoa 4:fsi
jo fenloisio on runossa: fono roieä, toinen
tuoa, jofo erityinen fana yfsi, »vaan runossa:
sano lieto Semminfätnen, tefemäf fofsi
eittimätstä sonoo fumpanenfi yhen jo jälfim-
mainen pfftn 2 ©faa. Nunosso: itfi impyen
hiroufj*ef, tefee imen sana yhen, 2:nen jo
S:ma§ yhteensä 3 osaa, jo runossa: en tunne
täta tupoa, ci tee yksikään erityinen fana
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täyttä ofaa, maon osat foohoon murtamalla
toisesta sanasto toisen teeksi, niin että imen
on en tun-, 2:ne»t ne tä-., 3:ma§ fo fu.
4:jäs poo.

Kosko näistä osista roietä itsekustoki on
enemmänli puhetta, niin olisi ehkä hyöroyfft
niille myös itsekullenki sooho omat nimensäkil-
lä poho on nimetöntä mainita, ©emme soom-
meli jo helposti jos famaft kun neftforoutsisfa
sanoisso ertfarouifa, tässä eriöstä nimttämmä
l:sfä pääksi, 2:§fa niskaksi: 3:ffa selaisi,
4:ttä hännäksi, Sitä myöten on seuraamis-
so runoissa:

Murtamisesta moinifsimmo jo äskenki ja
soommo nyt paremmin selmitfää, mitä sillä ym-
märrämmä.

—
Joko runon oso on koksitoroui-

nen (kolmdomuisisto ivasta), eitiisen niistä ni-
mitämme iskuksi,jälkimmäisen laskuksi. Jos
nyt missä osasfa tohonso fana loppuu iskussa

aa Zanta
löllä
)aiwal
sako-
lyöä
3ako
herne-

synty
lä me-
a ta«
lynna-
olki-
warti-

Wälnä-
ni pa-
putte-
hytte-
sen o-
sen he«

momen
jahan;
lewi,
lewi,
«ihin,
wosen.
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jo lasku alotfaa toisen, niin sonommo sitäofaa
murretuksi jo seuloista fanain nhteensaomis-
fa murroksi, Sitä myöten on runosfo

H. Ompi saarel- la si- oa
2. Jos wc- ät sa- an wc- netta
3. Tuhat purtta puuja- elet

i:fesfa felkä, 2:f«fso pää, niska jaseita murre-
tut, maan 3:ma§ on murrofon.

Porohimmof runojot pitämät fenloisto mut*:
rclmoto niin kauniina runosfa, että mähinfäki
koksi kolmesta fomataan murrettuna; sitä roas-
toin on murrofon runo, josfa korko ja isku so-
pimat yhteen tomuehen, »vähemmin kaunis, ly-
hyttamuisisfa tuskin sallittoroafoan. Murrelmas-
so katsotaan futtenfi ettei tomuffen armoa niin
sorreta, etta yhesso osassa iskuun tulisi lyhyt,
laskuun pitkä taivut. Molemmat lyhyenä fel-
paomot kyllä. Nähään sitä »välistä murrelmon
somuuen fähen kyllä niinki runoa laottufsi,
että istu on lyhyt ja tasku pitkä, päässä cli
niskassa, jo se ci hattf fono, jos fe »vaan
Harmoin tapahtuu liiotenki jos lastu ci ole at-.
mosfoon maan siassaan pitkä. Esimerkkiä näi-
hin foisimmo kyllä mista fohonfa runoista.
En ole ifo iältä on kaunis runo näin 3:sfa
ofosfo murrettuna, »vaon jos sanoisit yhellä

Kalewala. C
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murroksetta: en iältä ifo ole, niin tulisi fe
kelpoomoftomoksi; somoti jo kumu kujosfo
kuulu kaunis, kujasta jo kumu kuulu
kehno; jo minua noiot noitu jo jo noiaf
minua noitu somoot, jopa muo noiaf
noitu kehnompi. Vene näky, »veli tuli
olisi peräti felpoomofon, sillä siinä on jofooson
iskussa lyhyet famuet jo runo murrofon; foi-
sello lannatta on runo et roeä roäheäkäno
eli emeä erimenehen, sillä roaiffa lyhyttä-
mutsilla iskuitta nefi, oroat ne murretut. Mur-
rosta, kun sonoinfi, on niin kaunistamana piet-
ty, että sitä toisinaan rofostetaan, jos fohto
sen fautta isku tulee lyhyeksiki ja lastu pitkäksi
e. m. jo päiroänä kolmantena sanotaan
ennemmin kun päiroänä jo kolmantena,
cli päiroanäpä kolmantena; suot kylmi,
fanerroaf kosmo, ei ollut isoni syytä,
ennemmin kun fnlroi suot, fanerroaf fas-
mo, isoni ci ollut syytä, maikka jälfimmäi-
settä lomatta osat armonfa muoffi olisimotfi
paremmat. Mitä siis plfäis ajatteleman nits-
fä, jotka maan fiiffäiväf hymilsi fenlatfia mur-
rottomiorunoja kun e. m. moka monho Väi-
nämöinen,otti soiton sormillenso, jo
»vielä fenlaifiaft (peräti felpaamaftomio) kun
panee aitaa kaiten päiroän.
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Seuraama ofofelmo *) näyttää, miten eri-
laatusia fanoja tottaan runoon foiviffaa. Il-
siampi- kun nelitamuisia sihen emme roeaffanä,
sillä, lun jo roirlbmma, ne korkoja myöten kah-
feen eli usiampaon osaan jaettuna täytetään,
kun olisi joka osa erisanano. -Emmekä myös
ole pitlasiasia »vaan ptffåarroofia tomutta tähän
esimerkiksi »valinneet, sillä fe runolle ei olisi pa-
haksi, jos pitkäsiasioki pitläormosten mutaan
käytettäisi, paitsi mitä näten teroittamisesta pu-
hutaan, joko pitfäsiosisso ei moi topohtuo. Mer-
keillä l,*,ijo 0 osottoisimmo, ensimmäisettä,
että fana siinä siosfa on fornas; toisella ettäsa-
no niinfi, jos hormemmin, käytetään; kolmon-
netta etta sana silla paikalla, jos muutamitta
niin effynafi, on sopimaton, ja neljännettä,
että sana niin et taia cli piä fayfcffoä. I. 11.
111. IV. merkitsemät runon ofta, päätä, niskaa,
selkää ja häntää. Lemtttämäkfi mainitsemina
fitä, koska yhessä pitkäormosesso tomuesso mo-
Icmntof äanifkeet siltaan eli toisen muuttamatta
lehään critarouefsi. Sillä faivotta soohoon sa-
noista: rantaa, lupaaiva, ormelee, we-
neeltä, päiwää, sonat rontoo, lupooma,
arroelerci (ormelepi), »venehellä, päi-
roeä.

*) Katso Taulu I.
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Lemitdtynä fono käytetään niin monito-
routsena kun fe siltä faapi e. m. tulewi leivi-
tetty fonasfo tulee kolmilyhyenä, lupoaroata
fanasta tupoaro 00 »viifilyhijenä j. n. e. Pää-
towut leivitetään aiivon -Harmassa, roaan sitä
useimmin teroitetaan muut forouef runo joilta estä-
miseksi ettei tasfuf tulisi pitkäksi.

Jos nyt fohommo tarkemmin runoja fut-
fia, joissa kulin osa on pitkälyhyf taitto koks-
tyhyt (tyhyfpifttsfa jo kokspitkistä osista mosta
puhetta); niin näämmä niitä feuraaroan ofo-
fetmon mufoon faoroan 16. eritootuo, joitte
myös helposti, jos piffätyhyitä osio pitkänä,
faMyhyifä lyhyenä piämmä, foommo feuraa--
roat erityiset nimitylsensä *).

Vieläpä niitä on senkilotsio runoja, joissa
ensimmäinen eli (ehkä Harmoin jo kehnosti) mo-
lemmat ensimmäiset ofof omat kokspitliä eli
lyhytpitliä c. m. Jäi neief syliämäffä,
En tieä Ahin kotio, Jo tunsi tuhon fu-
leivon, (Raukka jo ronnolfo huusi jo
Vefiä muootfelemmo kehnoja). Niillä
emme kuitenfono ole fohtoneet rillistä runotu-

*) Katso Taulu II.
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Osien arwoja
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II 111 IV
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kuo enentää, koska ne, jos fottittomafft, tai-
toon pitkinä osina pitää.

Vaan futkifoonpo nyt maan näitä l6:fofi
runotootua; kuinko monetta fojvutta eikö niihin
ole sanoja sootu. Emme nyt kehtoa lyhyistä
nksifomuisisfo, emmekä usiompi- kun kuusifomui-
sisfo puhuokkono, maan ainoastaan pitkistä yks-
tomuisisto jo siitä aina kuusifomuifihin. Lyhyet
t)fsfarouifd tottaan (paitsi runon alussa, jossa
ne ajoivat pitfän osion) yhisfeffää eittifeen fo-
noan, jofo siitä tulee yhtä farouffa pitemmäksi,
e.m. runosso: Mie jo sie ja hän jo muut-
ti taitoon mie jo tuettaa pitfälyhyefst; fa-.
mofi fie ja, hän ja. Sillä toivotta muuttuu
runo,siltaan felffenfananen, maat» nelifanafefft.
Nunosfo: «Sano mennehen jo miehet,
Laulanen ma, ta itänen ma, luetaan ett-
lifesso fonot mennehen jo fun olisimot yfsi
losfema ja jälfimmäifesfä laulanen mo,
(aitonen ma, fumpaseffi loskemoksi sanaksi.
Niin luemma myös pitkiä »)k§farouisia loskusfo
yhteen eittifen konsfo e. m. runosfa: ei faa
maofa mafkomiesi, ei foo kun kokspitkä
fana.

Seitsen- jo usiampttaivuisri sanot, kielen
sämmeki Harmat, runoa riiväf marsin kaunista,
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maan jos niitä sihen joHon otettaisi, tottaan ne
korkoja myöten joettoo usiompoon osaan jo jo-
ko osa piettää crisonon roerosna.

Niin meiän nyt ei farroiffetfano lutkia
muita kun fatsi-, kolmi- jo neltfanasta runoja,
maan ompi niitali 25.-ttä erilooulla runoon ro-
kettu. Jos ottsimmo eriietten loikkia ylstomui-
sio lukeneet, niin olis näitä runolaatujo iulluf
46. jo fahefsofoivuisisfo saisi ylsi päälliseksi.
Ofamma nyt e. m. nelipitlän runon ertlootusia
sonorotennufsia fatfettaroatfu

Nelisanofta.
1. Wielä kerran kellot soisi.
2. Tuo »enettä Tuonen tytti.
3. Sen tytöt kaluksi katso.
4. Jos weät saan »venetta.
5. Mista sie sisälle pääsit.
6. Monta maassa, maa monessa.
7. Sillä mies meret waeljt.
8. Suo järähti, maa tärähti.

Kolmisonosio.
9. Otti soiton sormillensa.

10. Monta maalimassa muuta.
11. Lemminkäinen lieto poika.
12 Joutu Tuonelan joelle.
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ö-u-
-13. Syöjätär mesillä ft»tt.
14. SBainolan »enet wäsähty.
15. Jos wähän walehtelinki.
16. Sai sanalliseksi neiti.
17. Tuuli puut hatvuttomalft.
18. Tuo olutta tuoppifello.
19. Ei murettakoon minusta.
20. Lustuloissa mies lujempi.

Äafsif anasta.
21. Käupunnissa kaswatettu.
22. Waiwanen »alittamassa.
23. Toiwotelkohot toeUa.
24 Tullut tuntemattomaksi.
25, Muistutellessamme muita.

Zos näissä 10, 16 jo 25 kyllä ei olekkona
hywta runoja, maan muutettomot jotta kuulu-
mat 9:nen, 15.NCN jo 24men mukaan: Monta
muuta moolimassa, ©ai neifisanalli-
seksi, Muita muisfufellessomme ,niin
jääpi nelipitkiä runoja kuitenki 22 lu'ulfo jälel-
le. J3»)yyfpatfå, lyhyfnislo- j. n. e. runoja löy-
tyy feuraaivonOsotelmon mufaan *), jossa mer-
keillä l.*. f. o. on soma ymmärrys kun niil-
lä oli ennenli.

*) Katso TauluIII.
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Ei nyt haiftaisckono tähän esimerffiä hank-
kia niin hymistä, fun kehnommista jo kelpaa-
mattomista runoista joko erityisessä laausfa,
moon kouon jo ilmanfi tassa esipuheessa mii-
wyffyani täytyy fe tällä kerralla heittää. Kellä
format, faoneehan ne ifselkin jos naista Kale-
molonki runoista, sillä näissäkään et koiffi ole
hymiä jo faunitta.

Mitä nyf muuta olisi runo-opisto fanotto-
mofo, sen heitän nyt ja ken tiesi jos iätikki.
Hormosso fattaa olla, jollen tämäkään nyf ru-
nosto ttvottu olisi mtelenmyöfainen, sillä suuriosa tässä et parempafo funne, kun sortoa jo
»vääntää suomoloisio sonojo muien kielten mu-
kaan runoissa jo tauluissa. Jos Väinämöisen
"nuorisossa noufemosfa, kansassa ylenemässä"
lienee soma tunti jo foma mieli, niin ontoloot
anteeksi, jos olen toisin ajatellut; muitta minä
en juuri onoffono, sillä mitä heiltä olisi uofef-
fomo nähään ilman mutfo niisfä founiisfa fir-
jofufsisto, joita siellä täällä Turun Wiiffo-Sa-
nomatn firjottojta mastoon luemma 1820 muo-
en Mnemofynesfä.

Taitaifi mitta olla paljotta?» puhetfo ru-
nosto jos aifa jo tila ntpoigfdift, maaneimäfpä
nipoista. Ilmon ffmutfa täytyy heittää mitä o-



XLI

lift sonottowofa folmifowuisista runo-osista, sillä
tähän asti olemma moon foksifomuisista puhu-
neet. Äolmttawutsio osio pannaan wälistä kyl.
läti kounihisti runon alkuun ja msfaanft, Har-
moin selkään, waan millä ehollo, fe nyt hett-
taypi puhumatta. Mitä runon alfumnofaisi^cs*-
tö (ollitferotio) tomoMsesti opetetaan, «n mi-
nusta kyllä kehnosti toimitettu. Alfumyötäisyyt-
to ei sillä hywäsesti faa\\)a, että faksi sanaa xu-
nosfo yhello oänneffämällä aletaan, oänife ol-
la mikä tahonsa. Näyttää kun waaiffaifi sihen
fokonoifen a\fufa»uen kohesfa fanasfa olla yh-
taldisen. Muffa jos niinki ci, molikoiaon niitä
sillä tornollo, että jos toisen alkutomuessa olle
a, toisehen tullee o eli o; jos toisessa e, toise-
hen i ett a; jos toisessa o, toisehen a, u ett
o; jos toisessa u, toifehen o, u,\. n. e., joihin
kyllä kansan, Harmoin muien laatimissa,runois-
fa, soohaon esimerkkiä.

Suomen runoista lienee jo ennenfi firjo-
fetttt, miten niito koifetikfi on fohto erilojio,
torina- jo loihtorunoja. Lienee myösjos-
soi nimitetty, kuinka loihtorunotfi alusta eimät
olleet fun torinorunojo, jottasitte osiota mufoon
rumettiin foifefft ääntämään. Närnät tassa fir-
josso runot parahasfa päästä omot torinoruno-
jo. Mitä minulta niissä on päälu'ufsi orwaffu,
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ei sen muofft monhonoikoisfen asioin tutkinnos-
sa ole paremmin toentöinen, kun mitä toisin
kuulumissakin on. Kumpiaki on yksiltä poiloil-
fo jo yhtä monhono saatu. Muutamia yksiä
runoja olen niin monelta laulajatta ja niin
moneen eri laatuun saanut, ettakylläkin onollut
epäilemistä, josmitäniistä olisipäälu'uksipatos.
Toisissa runoissa on foas ollut esteenä, etten
ole niitä, jos yhelfä eikä siltään fäyellifeen soo-
nut.

On kumpiaki, jotka pitämät meiän monhojo
runoja isossoki armossa ja jotfa niillen ei anna
pientäkänä. Minä niitä en soisi forreffaroan,
jos ei yksipuolisesti ylen suurinakaan piettämän.
Ei niistä suinkaan ole Greekalaisten jo Nuo-
matoisten rinnalle, maan hymä jos ees näyt-
tämät, ettetroäf esimonhempomme mielellisissä-
kään yrityksissä olleet älyttömät-— jo fcn he kui-
tenki noyttänemaf.

Tämä työ minulle ci ote ollut raftffaroa
eikä fuurto kulukkcitokoon maalima, jottaniistä
mitänä erittäin olisi matniffaroa. Mitä mieli-
suosiolla, ei pololla, taattoon, on ainaki hupa-
fefft luetfaraa jo mielisuosiolla, kenenkään toisen
mootimalto, olen näitä keräillyt jo yhteen so-
wifeöuf. Vhäf työn hurottutfena on sefi ollut,
että olen I)omannut yritykseni monelle muulien--
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fi otolliseksi. Heian kehottomosfo jo ystämälli-
sestä kohtaamisesta on minun syy poljoki heitä
kiittää.

Peräti toisin on fen osion fonto, josta mo-
ncllo muulla on föisfään apu, nimittäin foimo
founiilsi jo moimiitsi työnsä foaha. Tama toi-
mo minusfo on peräti puuttunut. Ainaki epäi-
lemä jaffannosfanimitään felpaamaf o foimittoo,
on täsfä työsfä foifmaan siffifi epaillps losmo-
nuf, jotta eräät kerrot juuri olen ollut kaikki
fukkunoon tuleen nakata, koska en ole »voimiani
uskonut niitä mielenmyötäfesfi foimittoo, enkä
taa% ole sopimaksi luullut itsiäni omalta työllä
jo motivollo tutkinnon olofelsikoon keskosesta
työstä faaffoa. Menkääf nyt kuitenki Kolemo-
lon runot jos mähemminli malratsno, ettei rcic-
läki ojan käsissäni miimyttyä tuli teistä telisi
walraiimpafa!

Kojonissa 28 Helmikuuta 1835.

Elias Lönnrot,





Ensimmäinen Runo.
laulaja walmisteksen ja alkaa kertoa miten Wäi-
nämöinen kolmekymmentä kesää ja talwea äitinsä
kohussa maannut syntyy maailmaan. Siitä Wäi-
nämöinen hewosen saanut lähtee ajoon. Lappalai-
nen, mista lie »vihaa kantawa,»ahtaa surma-
taksensa häntä. Näkee meren selällä ratsastaman
ja ampuu kohti nuolensa. Toiste kolmannesti^
lauasnut jo kaato Wäinämöifenalta hewosen. Sii«
tå Wäinämöinen itse ympäri »vesiä uien luo, mitä
n»ihinki, karia, saaria, luotoja ja kalahautoja.
Kotka pesintäpaikkaa etsossa keksit meteliä Wäinä-
motsett ja munit polroelle. Munat siitä polwien
liikahtaessa »vierimät wetehen ja särkymät katilla.
Niin SBåtnåtnoinen tnunamurufista luo maan ja
tat»aan, tähet, kuun ja auringon.

ivMelem minun tekewi,
"Kirooni ajattele»»,
Mieli rumeta runoille,
Loattua laulamahan.

5. Weli kulta »veikkoseni,
Kaunis kielikumppalini!

Kalewala. i
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10.
Pannos nyt kasi kdtehen,
Haka toisehen hakahan,
Lauloaksemma h-ywiå,
Parahia femma;
Kuulla noien kultasien,
Tietä mielitehtosien,
Nuorisossa nousemassa,
Kansassa kasuawassa;
Noita saatuja sanoja,'

15.

Wirsiä »etelemiä,20.

Harwoin yhtehen phymmä,
Saanemma sanelemahan,
Näillä raukoilla rajoilla,
PölösilläPohjan mailla;

Wyöltä »anhan Väinämöisen,
Alta ahjon Ilmarisen,
Päästä kalman kaukomielen,
Joukahaisen jousen tiestä,
Pohjan peltojen periltä, -25.
Kalewalan fanfahtlta.

Niit' ennen isoni laulo
Kirmesmartta »vuollessansa,
Niitä äitini opetti,
Niitä eukko neuottelt,30.
Äetrd»artta kiertessänsd,
Wddteéfdnfd »drttindtd.

Wiel' on muitaki sanoja,
Ongelmoita oppimia,

35. Tiewieristd tempomia,
Kanarwoista katkomia,
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Risukoista riipomia,
SOBefotéta wetelemiä,
Paimenessa fäyeéfani,
Lassa karjan katsannossa,
Metisillä mdttdhilli,

40.

Kultasilla funnahilla,
Mustan Muurikin jdlesfd,
Kimmon kirjawan keralla.

45 Sieltä sain fa'an sanoja,
Tuhat »irren tutkelmoita;
Ne »irret keralle käärin,
Sowittelin sommelolle;
Keran pistin kelkkahan!,

60. ©ommelott rekoseheni.
Wiikon on mirteni milussa,
Kauan kaihossa siasnut,1
Jo tuonen »ilusta »irret,
Laulut faiffi pakkasesta
Rahin rautasen nenähän,
Petäjäisen pienan päähän,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle fctunihin katoksen,
Keritellen pddn keralta,
Saahen solmun sommelolta.

65

60.
Niin laulan hy»änkt »irren,

Kaunihinki kalkuttelen,,
Ruualta rukihifeUa,
Oluelta otraselta.

65 Kun ei oo olutta luona,
Tahi taaria lähellä;
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Laulan suutta laihemmalta,
Wetofelta mierettefen,
Kuulun iltani kuluksi,

70. Pahein pdiwdn pddttehefsi;
Waifo aamun alkeheksi,
Huomeneni huopeheksi?

Nom kuulin saneltawaksi,
Tiesin »irttd tehtdmdksi:

75. Yksin meilld yöt tulemat,
Yksin paiwdt walkeawat,
Yksin synty Väinämöinen,
Ilmautu ikirunoja.

Ka»e ukko Pohjan herra,
80. Vaka »anha Väinämöinen,

Makas äitinsä kohussa
Kolmekymmentä fesed,
Yhen »erran talwiaki.
Ikäwysty aikojansa,

85. Suostu elamdtdnfd,
Kun et konsa kuuta nähnyt,
■Sika pdimed tamannut.

Sanomi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:

90. Kuu keritä, päimyt päästä,
Otawa yhä opeta,
Miestä ouoilta omilta,
Veräjiltä »ierahilta,
Näiltä pieniltä pihoitta,

95. Kapehilta käytäwiltä.
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Päästä kuuta katsomahan,
Pdimea tähyämähän,
Otamaista oppimahan,
Ilmoja ihoamahan.

100. Kun ci kuu kerittänynnä,
Eikä päiwyt päästänynnä;
Itse »lilasi »eräjän
Sormella nimettömällä,
Potkasi punafen portin

105. Wasemalla »arpahalla;
Suli kynsin kynnykselle,
Pol»in porstuan owelle»
Jalan fahen kartanolle.
Pääsi kuuta katsomahan,
Päiweä tähyämähän,
Otamaista oppimahan,
Ilmoja ihoamahan.

110.

Yölläsynty Väinämöinen,
Päimällä meni pajahan.

115. Takoa taputtele»!,
Lyoä lynnähyttele»! ;
Tako olkisen orihitt,
Hcme»artif"cn hewosen.

Selkeä fttittclenri,
120. Taljoa taputtelen,!:

"Sopisi selällä olla
Ketun päällä kelletellä."

Itse istuwi selaile,
Loihen reisin ratsahtlle,
Ajoa tomuttelewi,125.
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Mattoansa mittetewt,
Orihilla olkisella,
Hernewarrella hewoöo.

Ajo Wäinöldn ahoja,
130. Kalewalan fanfahia,

Hepo juoksi, matfa joutu /

Koti jääpi, tie lyheni.
Jo ajo meren selälle,
Ulapalle talle,
Ei kastu oron kapiot,135
Eikä wuohiset hewosen.. Lappalainen kyyttösilmä
Piti »iikoista »ihoa,
Kanto laukoista katsetta,

140. Kera »onhan Väinämöisen.
Laati»! tulista jousta,

Jalovaarista kaniwi;
Kaaren rauasto rafentt,
Selan waskesta walawi.
Noita kullan kirjaeli,
Hopialla huolitteli.

145.

Sai kaari fonineheffi,
Jousi »orsin »olmihikst,
Kaari faumhtn näkönen,
Jousi jonki mafsamainen;160.
Heponen selällä seiso,
Warsa juoksi martta myöten,
Kapo kaarella makasi,
Jänö jäntimen siassa.

Wuott pilliä pinosin,155,
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Kolmisulkia kokofen;
Minkä faapi roalmihtfji,
©en pojat sulittelewi
Pääskyn pientila sulilla,
Varpusen wiwustimilla.160

Milla noita fawtahan,
Karretahan, moietahan?
Maon mustilla mujuilla,
Kyyn fäätmehen UxvpittL

165 Mistä soi sulitut rihmat,
Kusta jäntehen tapasi?
Tuolta soi sulitut rihmat,
Suotta jäntehen tapasi,
Hiwuksista Hiien ruunan,
Lemmon »orson »aattehtåta.170,

©Ai nuolet fultneheksi,
Wasamat »anuneheksi;
Astua taputtele»!,
Käyä luikerrehtelewi,
£y»å kaari kainalossa,
SGBiini nuolia selässä,
Korwolle tulisen kosken,
Pyhän »irran pyortehelle.
Katso illan, kotso aamun,
Katso kerran ?e§?ipai»on,
Tulemaksi Väinämöistä,
Saamaksi suwantolaista.

176

180,

Niin pdiwdnd muutatnena,
Huomenna monikohona,
Loi silmänsä luotehelle,185.
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Käänti pädta päiwan alle,
Keksi »anhan Väinämöisen
©elolla meren sinisen.

Koppomi tulisen jousen,
190. Otti kaaren faunihimman;

Jännitti tulisen jousen,
Veti maskisen »efaran,
Vasten potmea mafenta,
Alta oifian jalansa.

195. Veti nrnnestä wasaman,
©ulan folmifoipifesto;
Otti nuolen oikeimman,
Valitsi porahan »arren.

Weti jousen jouahutti,
200. Kasin kaaren kddnndllytti,

Korwahan fowat» tulisen,
Käen oifian nenähän,
Pään »aralle Wäindmöisen,
Surmaksi sumantolaisen.

205. Emo lietti, mainio lietti,
Epäsi fometta kaksi,
Kielti kolme Luonnotarta,
Ampumasta Wdinäntöistd.
"Eta omtnu Väinämöistä!

210. Väinö on tätisi poika."
Tofi ampu ei totellut;

Jtse tuon sanoiksi wirkki:
"Kun käsi plentänetje,
©en nuoli alentuoho;

216. Kun fäfi alemanehe,
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220

125

230,

235.

240,

245

©en nuoli ylentyöhö."
Ampu »hen nuoliansa,

Niin meni kowon ylätfe
Päältä pään on totmosehett;
Tahto toiwonen hoteta,
Jltnon kaaret fotfiella.

Ampu toifen nuoliansa,
Niin meni loman alatse
Alasehen maaemohan;
Tahto maa manalle mennä,
Hieta horju holfiello.

Ampu nuolen folmonnenft,
Mami kohti kolmannesti,
Sopsohon sinisen hirmen,
Älta manhan Woinämoisett,
Läpi länkiluun lihoista,
Kautta kamalon wasemen.

Siilon wonha Wäinämöinen
Käänty kämmenin mesille,
Soitu sormin (oinehesett,
Koprin kuohuun kohahti.
Selästä sinisen hirwen,
Hernewortisen hewosen.

fioppaloittett kyyttösilma
Jtse tuon sanoiksi wirkki:
"Etfina rcanha Väinämöinen
Enämpi elämin silmin,
Sitta ilmoissa ikänä,
Kuuna kullon »alkiotta,
Astu Wäinölän ahoja,
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250.

255

260,

265

270.

275,

Kalewolan kankahia."
Waka wanha Wainämöinen

©titå kulki kuusi wuotta,
©euro seitsemän fefeå,
Karehti fahekfon wuotta,
©ehvolla meren selällä,
Ulapalla aukiolla,
Eessdhdn mest »etelä,
Toiwas sininen takana.

Siina mies meret ttttewi,
Uros aallot arwelewi;
Kusfo päätänsä kohotti,
©ihett sooria saneli;
K)usfo katta fädnnohptti,
©ihen nientä siiwoeli;
Äusfa jalfo pohjautu,
Äalohuuctt foiwoeli;
Äusfa maat on maata maston,
©ihen siunasi apajat',
Kuhun seisottu selällä,
©ihen luopi luotoloito,
Ääripäitä koswotteli,
Joihin lai»ot tosketohan,
Päät menemi kauppamiesten.

Suli kokko maalta Turjan,
Laskihen Lapista lintu;
Lentelewi, liitelewi,
Lenti iät, lenti lännet,
Lenti luotehen loputen,
Peritellen pohjosilman,
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Etsien pesän stoa,
Asunmaata orwoellen.

Siilon »onho Väinämöinen
Nosti polmenso merestä
Heinäseksi mattohoksi,
Kuloseksi turpeheksi.

280.

Suopa kokko Turjalainen
Sai pito pesän sioo;
Keksi mättähön mereltä,
©iner»6ijen loinehetta,285
Lentelewi, liitelewi,
Päähän polmen tosfeumt.
Hiero heinästä pefeå,
Kulon päästä kutkutteli;
Niin muni munia kuusi,
.Kuusi kiilloista munoo,
SJautomunan seitsemännen.

280

Hterelenjt, houtelewi
Päätä pol»en lommittäwi;
Siitä wonha Väinämöinen
Tunsi pottvenso polowon,
Jäsenensä lämpiäwän.

295

Wowohutti poltvionfa,
lärkäytti jäseniänsä,
Munaset »etehen »teri,
■Karskahti meren korihin;
Munat »terohti muruiksi,
Kokko ilmoille kohosi.

300,

Sillon wonha Wäinämöinen
Sano muutaman sanansa:305
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"Munasen alonen puoli
Atafefft maaemäksi!
Munasin Ylänen puoli
Yläseksi toimoseksi!

310. Mi munassa »alkiota,
Se päiroäfft poistamahan!
Mi munassa rusfioto,
Se kuuksi fumottomohon!
Munosen muruja muita

315. Ke tdhiksi tai»ahalle!"
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Toinen Runo.
Tuuli kulettoo Pohjolan rannalle Väinämöi-

sen. Siinä itkee jo motittaa ouoilla paikoilla ol-
len eifa tieten miten enää millonfana fotimoille
joutua. Pohjolan emäntä fuulee itkemän, faa ran-
naita menehen jo foutoa luofft. Wiepi Pohjolaan
Väinämöisen. Siellä syöttää, juottao ja roiirn-
men fpfäfee, mitä itfi. Väinämöinen sanoo koti-
maille ifäwoitsewänsä. Pohjolan emäntä tupaa ko-
tia saattaa, jos estnnä hänelle sammon takoisi. Wie-
lä päälliseksi antaisi han hänelle tyttärensä palkas-
to. Wäinämöinen ci sano tafoa osaamansa, maan
lupaa kotia päästyä Ilmarisen tälle työllelähettää.
Niin saapi Pohjolon emännältä hewosen ja lähtee
Pohjolasta.

-£uho futtenfi tule»!,
Tuho Manhan Väinämöisen;
Kutti kuusissa hakona,
Petä jäissä pehkiönä,

5. Luomiansa luotoloito,
Saaria sanelmiansa;
Haittana hako mesillä,
Siellä köyhä rikfahilla.

«Siilon wonha Wainämöinen
Itse noin simoiksi »irtfi:10.
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Woi mina polonen poika,
Woi potta polon ulanen!
Jo mittå johonki joumuin,
Uros funnelift utuum!
Kuulsi paiwdfsi kululle,
läkseni ilman alle,

'

Suulen tuuwiteltawoksi,
Mottojen ojeltowoksi,
Näillä wäljillä »esillä,

15.

20. Lakehilla lainehilla.
En tieä polonen poika

Polosina päiwinäni,
Tällä inhalla iällä,
Katowalla kannikalla,

25. Suulehenfo teen tupani,
Wetehenkö saunan salwon.
Teen ma tuulehen tupani,
Ei oo tuulessa tukia;
SBestän saunani wetehen;
West wiepi westoffeni.

Tuuli tuuti luotehesta,
30.

Aatto lännestä ajafsen,
Kanto roanhan SBäinämoisett,
Pimiöhän Pahjolaha»,
Miesten syöjähänpahan,
Urosten upottajahan.

35.

Siinä itki SBainåmoinett,
Siinä itki jo urisi,
Sato hoowoo siwulla,
Tuhot tuulen piefsälmätä.40.
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©ano wonha Wäinämöinen:
"2Boi mina polonen poika!
Kun mo vin omilta mailta,
Jouroutn maille »ierahille,
Noille paikoille pahoille,
SeiHe tietämättömille.

45

Kaikki täällä puut pure»!,
Koikki howut hokkoowi,
"Kaikki lehwät leikkoowi,
Koikki tittat riiwoowi,
Näillä raukoilla rajoilla,
PölösilläPohjan mailla.

60

Enkä tieä tieto täyä,
Outo mottoja osoa,
Palatakseni kotia,66
Sullo maille tuttowille;
Siehpt metsähän wetdwi,
Snkelwoinen otteterot.

Matka Seppo, tie jumala!
Sutes tietä neuomahon,
Sieti »teriä »iittomohan,
Rostia rakentamahan,

60.

Jotta mies metsät osaisi,
Uros korwet arweleisi,
Palatessansa kotia,
Saahessa omille maille."

Louhi Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harwahammas,
Nousi aiwan aikasehen,
Aiwan aika huomenessa;

65.

70.
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Pian pirtin lämmitteli,
Hiilet lietehen kokosi.
Siitä pyyhki pienen pirtin,
Lautalattian lakasi,

75. Wastasella warpafella,
Luutasello lehtisellä.
Ammueli rikfosenso
Wosfisehen wofkosehen.
Wei ne ulos usta myöten,
Pellolle pihoo myöten.
Seisotoksen kuulemahan,
Kuulemahan katsomahan,
PeUollo perimmäisellä,
Sokimmollo tanhuolla.
Kuulewi mereltä itkun,
Poikki joen juorotuksen.
"Ei oo itku lapsen itku,
Eikä itku noifen itku;
Itku on partasuun urohon,
Urina umantolaisen."

80.

85.

90.
Louhi Pohjolan emäntä,

Pohjan alfa hotwahamtnas,
Syönti menosen mesille,
Kolmilaian lainehille,

95. Souti luoksi Wäinämöisen,
Luoksi itkemän urohon.

Siinä itki Wäinämöinen,
Urisi umantolainen,
Suu liittu, järisi parta,
Waan ei leuat lonkaelle,100
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Eikä hampahat hajonne.
Louhi Pohjolan emäntä,

Pohjan olko hormohommos,
Otti miehen itkemästä,

105. Urohon urisemasta,
Istutti menon perähän,
Itse airoille rupesi,
Souti poikki Pohjolahan,
Portin Pohjolan ettbtn.

110. Syöttimiehen, juottimiehen,
Kostutteli kuolemasta;
Siitä noin sanoiksi saatti,
ÄDfptteli, lausutteli:
"Mitä itket Väinämöinen,
Uikutat uroantolainen?"115.

Vaka wanha Väinämöinen
Itse tuon sanoiksi wirkki:
"Ikdmd minun tulemi,
Ikdmä tulettelen» ,
Wieras maalla »ierahalla,
Outo vuossa kylässä.
Suota itken tuon ikoni.
Puhki polweni murehin:
Kun ma uin omitta mailia,

120.

125. Sulin mailta tuttawitta,
Käille ouoille oiville,
SBerdjille »ierahiHe."

Louhi Pohjolon emäntä
Siitä noin sanoiksi faotti:

130. "Elo itke Väinämöinen,
Kalewala. > 2
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135

140

145.

150.

166.

160,

Uikuta uwantolatnen;
Hyma tåått' on ollaksesi,
Elinattasi elellä,
Pohjan poikajen tiloilla,
Asemilla armahilla,
Syöä luotasi lihoa,
luoo tuopista olutto."

Siilon wonha Wäinämöinen
Itse wirkki, nom nimesi:
"Kylkehen kylänen syönti
Hymisfäft wierohisso;
Mies on maallansa parempi,
Kotonansa lorkiompi.
Suoppo luoja, luo jumala,
Pääsisin omille maille;
Parempi ontolla maalla
luoa »etta roppehesta,
Kun! maalla wierahalla
luoa tuopista olutta."

Louhi Pohjolan emäntä
Sanon »iritto, noin nimesi:
"Niin mitä minulle annot,
Kun saaton outille maille,
Oman pellon pientarelle,
Omon pihan ukkosille?"

Sano wonha Wäinämöinen:
"Mitäpä kysyt «nutulta,
Kun saatat omille maille,
Oman käen kukkumille,
Oman kukon kuulumille,
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Oman faunan lämpimille?"
Sano Pohjolan emäntä:

"Ohoh wiisas Wäinamöinen'.
Taiatko takoa sammon,
Kirjokannen kirjaella,
Vhen joukkosen sulasta,
Vhen willan kytkyestä,
Vhen otrasen jywastä,
Vhen wärttinän muruista;
Annan neion palkastasi,
Työstäsi tytön ihanan,
Saatan sun omille maille,
Oman käen kukkumille,
Oman kukun laulamille,,
Oman saunan lampimille."

Waka wanha Wäinamöinen
Sanan wirkko, noin nimesi:
"En minä takoa taia,

165.

170.

175.

Enkä kontto kir joella; ,

On seppo ontolla maalla,
Warsin taitama takoja.
Jok' on taitvoa takonut,

Ilmon kontto kalkutellut,
Ei tunnu wosoron jätti,
Eikä pihtien pitämä."

180

186,
©ano Pohjolan emäntä,

Pohjan alia haraahammas:
"Kenpä sampuen tafoisi,
Kirjokannen firjoaifi,

190. Yhen fofen ufosta,
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Yhen »tilan kytkyestä,
Yhen otrasen jymästd,
Yhen marttinan muruista;
Soisi neion palkastansa,
Työstänsä ihanan immen."
Siilon manha Wäinämöinen
Sanan mirlko, nom nimesi:
"Kun saatat omille maille,
Annan seppo Ilmarisen,

195

200, Jolo sompuet tokomi,
Kirjokannet firjoo»i,
Neityet lepyttele»i,
Tinarinnat riuwuttowt."

Siitä Pohjolan emäntä,
Pohjan olko horwohommos,
Pani oron juoksemahan,
Liinohorjon liikkumahan.
Woko »onha Wäinämöinen
Itse istuwi rekehen,

206,

210. Korjahan forentelelfen,
Ajoa karittelewi,

Pimidstd Pohjolasta,
Summasta Sariolasta.
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5.

10.

Kolmas Runo.
Wäinämöinen tiellänsä tapaa Pohjolan neion

toitvon kaarella kauniissa pukemissa istuman. Jo
kysyy puolisoksensa. Netto »iifaStelee sitte mie-
heksi armelemonsa, kun »etaift munan tuntumat-
tomalle solmulle jo kärettömällä meitsellä jouhen
halfaseisi. Ne tehtyä -Wäinämöinen uuistoa pyyn-
tönsä. Tyttö yhä miefostellen jo »vaatii häntä
»ärttinän muruista »enettä laatimaan. Niin
niistä molmihin saaneelle lupaa tulla, jos firrces
meistäessä ei koskene firceen. SBäinämoinen faapi
»enettä meistämään ja lyöpi »ahingosfo pol»een*=
fa. Lähtee siitä »eren tuffiota tieustelemoon,
fäy tyhjään fahesfafi paikassa, maan löytää kol-
rnonnesto.

+~uopa kaunis Pohjan tytti,
Maon kuulu, »een »olio,
PunofuHahan pafemi,
Äoutofenfähon faptroi,
Poni paollensa porosta,
Kaulallensa faunihtnta,
Sttpehinta rinnoillensa,
Wolfehinta »orrellensa;
Istu ilman »empelellä,
SSotmon kaarella kajotti,
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Pukemissa puhtahisfa,
Wolfehisfo »aattehiSfa.

Wako wanho Wäinämöinen
Ajoa korittelewi

15. Pimiästä Pojolasta,
©ummasta ©ariolasta.
Äatfahtami toiwaholle;
.Kaari on kaunis taimahallo,
Neiti kaunis kaaren päällä,
Kopo kaaren kannikalla,20,

Piteletvi pirtojansa,
Niisiänsä nostele»!,
Kultalangasta lutowi,
Hopioisto buolittaxvi,
Kultasesta suffulasto,
Pirralla hopehisello.

25,

Woka wanha Wäinämöinen'
©anan »irtti, nom nimesi:
"Tule neiti forjahoni
Loslete refefeheni!"

Neiti taiten wastoowi:
30

"Sitte sun mieheksi sanoisin,
Urohofsi orweleisin,
Josfo jouhen hattafeifit
Weitfellä fätettomallä,
Ilmon tutlomettomollo,
Munan folmuhun »vetäisit,
Solmun tuntumattomaksi."

35

Wa?o roanha Wäinämöinen
Holli jouhen hollosemi40.
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Weitsellä färettömällä,
Ilman tuttamettomaUa,
Munan solmuhun wetäwi,
Solmun tuntumattomaksi.

45. Sano »vanha Wäinämöinen:
"Jo olen jouhen halkassunno
Weitsellä kärettömällä,
Ilmon tuttantettomalla,
Munan solmuhun »vetänyt,

60. Solmun tuntumattomaksi;
Tule neiti korjohoni,
Lasfete rekofeheni!"

Neiti taiten wostoowi,
©onowi sonollo tuolla:

65. "Emma ennen tullcffano,
Ennen kun wenosen meistät
Äetraworteni muruista,
Äalpimeni kappaleista,
Äiriuon käymättä fiwehen,

60. Kosan kolfohuttamotto."
Siitä wanho Wäinämöinen

Korjosto kohottelfffen;
Ott! »värttinän muruja,
Keträworren kiertimiä;

65. Weisti wuorello »enettä,
Kolkutteli faßioHo.

SBeisfi päiwän, weisti toisen,
SBeisti kohta kolmunnenki;
Ei kirwes fiwehen koske,
Äafa kolka kolliohon.70.
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Niin päimällä kolmannella
Piru pontta pyörähytti,
Lempo temposi tereä,
Hitsi »ortta »aapahutti;
Jo kirwes kiwehen käypi,
Äafo kolkko kalliohon.

75

Kirwes kilpisty limestä,
Kolpistihen kalliosta,
Polwehen pojan pätösen,
Worpohafen Wäinämöifen.80,

©en lempo lihoille liitti,
Hiisi suonille fomitti;
Tero oli syömässä lihoa,
SBarfi »verta särpimässä;
©oip' on uuetta lihoa,
Weti merta tuorehelta;
Weri »vuotaen tule»!,
Hurme huppellehtamalla.

86,

Wako »onha Väinämöinen,
Tietäjä iän ikuinen,90
Kaikkien sanojen solpo,
Ei se tuota tunnettano.
Itse loihen loihtiaksi,
Soi itse fanelioffi,

95 Luki synnyt syitä myöten,
Luottehet lomia myöten.

Niin ei muista muutamia
Weren suuria sanoja,
Joista falpa faatohip,
Luja lukko tuotnhip,100
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Noille rouan ratkomille,
Suu finerwdn silpomille,
Tulemalle tuttiaffi,
©aimoksi samoajalle.

Veri juoksewi jokena,105
Hunne aallossa ojomi,
Polwesto pojan totisen,
Varpahasto Väinämöisen

Ei ollut sitä jokea,
©i ojoo ollenkono,110
Jok' et tullut tulmillehen
Noita liikoja meriä.
Eik' ollut fitä tndfeä,
Että kummun futtulata,

115 Eikä muoria lorkiata,

Jok' ei tullut tulmillehen
Polwesto pyhän urohon,
Worpohosto -Wäinämöifen.

Jopa tuskiksi tulewi,
120. Ldytetnntdffi lanttaisi,

Painumi pakolliseksi;
Waka wanho ffiäinämötnett
Poni marfan rvaljahisiti
Ruskion reen etehen,'

125 Itse reuoffet» refefeert,
Kohennoksen korjohonso.

Läsk! wirkkua »vitsalla,
Hielähyttt helmiswyölld;
Wirkku juoksi, matka joutu,

130, Reki »vieri, tie lyheni.
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135

140

145.

150

155

160,

Jo ajo owointo tietä
Alimtnaisehen talohon;
Yli kynnyksen kyfywi,
Sictäiätä tieustowi:
"Oififo tolosso taaSfa
Rauan raonnan kotsojoo,
Tämän tulwon titttioo,
Weren summan sullioo?"

Oli lapsi lattialla,
Imewöinm istumassa;
Lausu lapsi lattialta,
Imemdinen istumalta:
"Ei ole talossa taasso
Uron ruskon tuntioa.
«Kauan raonnan kotftjoo,
Puun jäten puhelioo.
Ompi toifesfa talosfa,
Ajo toifehen tolohon."

Woko manha SSBäinomoinen
Lasti wirttuo witsollo,
Heldhytti hctmi§w»)6llä ;
Ajoo fuhuttelewi
Ylimmäistä tieto myöten,
Ylimmäisehen talohon.
Kysy kynnyksen takoo,
Ano otto ikkunoisen':
"Oisiko talosfa toossa
SJouan raannon kotsojoo,
Tämän tuiman tukkioo,
SBeren summan fitttioo?"
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Åtta on wanho waipan olio,

Kieli polku pankon päässä,
Åtta wonha kolmihommos,
Entinen talon emäntä.

165 Suli olko tttunohan,
Siitä noin sonoiksi saatti:
"Ei ole talossa taossa
Uron tuskan tuntioo,
Wommojen wokittajoo,
Suonikosken sortojoo,170,

Solpoo werifatehen,
Wetttulroan tuttioa.
Ompi toifesfa talossa,
Ajo toifehen talohon."

175. Woko wonho Wäinämöinen
Loski wirffuo witfaDa,
Heldhytti hetmismyöllä;
Ajoa fuhuttelewi
Äärimmäistä tietä myöten,
Äärimmäisehen talahot».180,
Yli kynnyksen lp\pxvi,
Lausu lakkapuun takoa:
"Oisiko talossa taaSfa
Rovon raannan kotsojoo,
Tämän tuiman tukkioo,
Weren fumman sulkioo?"

185,

Ukko on uunilla osuwa,
Halliparta horjun alla;
Ukko «unilta urahti,

190 Halliparta paukutteli:



28

"Sulettun' on suuremmotki,
Tukittuna tuimemmatti,
lolommotfi jaksettuna,
Woituno wäfewämmätfi,
Luojan kolmello sanalla,195.
Pyhän synnyn säätämällä,
Joet suista, järmet päistä,
Kosket komat kuohumilta,
Selät niemien nenistä,
Äotmoffet fopeimmitta."200.
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