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Lukijalle.

Tämä elämäkerran tekele on saanut runkonsa muisto-
puheesta, jonka tekijä piti siinä surujuhlassa, jonka Suomen
Miopisto 13:na p. toukok. w. 1884 mietti suuren kansalaisen
muistoa kunnioittaakseen. Se, minkä puhuja tässä tilassa
juhlakokouksen kuullen puhui, löytyy kaikki tässä kirjasessa, ja
sen lisäksi on siihen tullut wielä toinen mokoma ennen ja
jälkeen juhlaa kirjoitettua. Muutamia tietoja on tähän myös-
kin saatu professori S. G. Elmgrenin muistopuheesta, jonka
hän piti ruotsiksi Suomen Tiedeseuran wuosijuhlassa huhti-
kuun 29:nä p. ja sitten myöhemmin on painattanut.

Laweampaa elämäkertaa odottaessaan pitäköön Suomen
yleisö nämät piirteet ainoastaan wäliaikaisena kertomuksena
Elias Lönnrotin töistä ja miehestä.

Helsingissä, kesäkuulla w. 1884.
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Elias Lönnrotin muistoksi.

Alias Lönnrotin elinpäiwä on päättynyt. Se oli pitkä, mutta waitta
se olisi ollut kuinkakin pitkä, olisimme me kuitenkin suoneet sen

kestäwän kauemmin: niin rakas oli hän meille, niin waikea oli meidän
ajatella eroa hänestä. Mutta hänen ikänsä pituus ei ollut meidän mitä-
rättäwättllmnte, ja me nöyrrymme Korkeimman päätöksen edessä. Me
kaipaamme, mutta emme walita. Me laiholsumme, mutta emme sure.
Me nureksimme, mutta emme napise. Me kiitämme lumalata siitä, että
hän antoi niin lahjakkaan, niin jalon ja niin lempeän miehen syntyä
Suomen kansan lapsena ja salli hänen pitkän elinajan tehdä työtä mei-
dän eteemme. Kansa ei elä, enemmin kuin yksityinenkään ihminen, pal-
jaaltaan leiwiistä. Jo nuorukainen kuningas Salomo rukoili ennen
muinoin, että Herra antaisi hänelle, ei rikkautta ja maallisia etuja, waan
„ymmärtllwäisen sydämen". Immarrys ja äly owat meidän aikoina
yhtä tarpeelliset luin Salomon päiwinä, ja myöskin yhtä harwinaiset;
ne owat suurin lahja, minkä yksityinen ja hänen kauttansa koto kansa
woipi saada. Onnellinen se kansa, jonka tietäjinä ja taitajina on ollut
sellaisia miehiä luin Runeberg ja Lönnrot!
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Lönnrotin elämäkerta on, samoin luin Runeberginlin, ulkonaisesti
»varsin seikatoitt j» yksinkertainen. Hän syntyy löyhässä kodissa*), tulee
pannuksi oppikouluun, kärsii puutetta waan edistyy opinnoissa, pääsee
ylioppilaaksi, elättelee henkeänsä kotiopettajana, suorittaa tutkinnot tyy-
dyttäwästi, waikka ei loistawasti, saapi wiratt ja hoitaa sen nuhteetto-
masti. Siinä melkein laitti. Kansan suurimman miehen elämäkerraksi
olisi tämä, hämmästyttäwiä tapauksia, uhkarohkeita yrityksiä, myrskyäwiä
mielenliilunnoitll puuttuma elämänjuolsu milt'ei löyhäksi sanottawa, ell'ei-
wät tämän sankarin urostyöt olisikin henkistä laatua, laatua semmoista,
joka waatit muistontelijän etsimään wiehätystä esttylsellensä kolonaan
toisenlaisista asioista luin nuo mainitsemani.

Lönnrotin ilmautucssa lotimaallisen kirjallisuuden alalle, s. o. noin
wuoden 1830 paikoilla tahi paria wuottu ennen, oli Suomen kieli niin
wähän wiljeltyä, että nykyisen miespolmen tuskin on mahdollinen käsittää
sen kirjallista köyhyyttä ja yhteiskunnallista ala-arwoisuutta. Paitse
raamatun käännöstä oli suomalaisena kirjallisuutena silloin mirsilirja,
pari postillan, „Sionitt wirret", Hunajan pisarat", »Ilolaulu lesulsesta"
ja muutamia mutta tämänlaisia kirjoja. Muuta luin uskonopillista
kirjallisuutta löytyi tuskin nimeksikään. Niin esim. ei ollut muuta
matkakertomusta luin Bmtyattin »Kristityn wctellus", ei muuta waltiol-
list» teosta luin „Europan waldalundain tasawoimun waarasta", ei
muuta luonnontieteellistä luin Frostcrutsen »Hyödyllinen huwitus luo-
misen töistä", ei muuta dramallista luin »Korlia Weisu", eikä muuta
nykyaikaisen runoelman koetta luin Artliweisut. Lakikirja tosin oli kään-
netty, waikka hywin ruotsinwoittoiscsti, ja sen lisäksi käännettiin myös
joku osa asetuksia; mutta wirallisesti ei suomea käytetty muissa asia-
kirjoissa kuin werokuiteissa ja kreikanuskoisten pappien antamissa papin-
kirjoissa. Ei minkäänlaisessa muussa koulussa annettu opetusta Suomen

*) Elias Lönnrot oli syntynyt 9 p. huhtik. w. IBN2, Paitkarm torpassa Haar-
järwen kylää ja Sammatin kappeli» Karja-Lohjan pitäjässä. Hänen -vanhempansa
oliwat pitäjän-räätäli Fredrik Johan Lönnrot ja rusthollarin-tytär Ulrika Antintytär.

Ristimänimensä kerrotaan hänen saaneen siten, että se wieras henkilö, jok» roei lapsen
kirkolle lastettllwalsi, «Ii matkalla unhottanut ne kaksi komeampaa nimeä, jotka «li
käsketty lapselle antaa, j» pappi pani sille sen päiwän (t?:n huhtik.) nimen Eliaksen,
jolloin kastaminen tapahtui.
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kielellä luin kylcinluwuissa ja rippikoulussa, eitä koulukirjojakaan ollut
muita luin aapinen ja katekismus. Ainoana johtona luwunlaskussa oli
aapisessa löytywä kertotaulu, ja wasta wuonna 1839 antoi juuri Lönnrot
Mehiläisessänsä ensimmäisen säännöllisen oswiitan »neljästä talvallisitn-
masta lasluleinosta". Maantieteen alkeita julkusi uon Becker ensim-
mäisessä wuosikerrassa Turun Wiikkosanomiansa, ja ensimmäinen kartta
Suomen kielellä oli se pieni ja törkeästi tehty, Tukholmassa painettu
Europan tartta, joku seurasi näiden sanomain toista »vuosikertaa. Sano-
malehtiä tällä kielellä ei tulaan ollut uskaltanut ruweta ulosantamaan
Lizeliutsen „Tietosanomain" jälleen, jotka eliwät maan puoli wuotta
(w. 1776), ennenkuin v. Becker w. 1820 alkoi uloscmtaa mainittua
wiillolchteä. Wasta kolmannen wuosikymmenen lopulla, ttim. m. 1829,
alloiwat Oulun Wiilkosllnomat, ja musta w. 1833 ilmestyt Sanan-
saattaja Viipurista.

Näin oli Suomen kieli Lönnrotin esiytyessä ikäänkuin miljelemä-
töin erämaa kaikilla muilla aloilla kuin uskonopillisella, ja niinkin inno-
kasta nuorukaista tuin hän oli, taisi, hactwetsiessa jotakin toimintoa
iiitinkielen hywälsi, kaikkialla wallitsewa äänettömyys ja näennäinen pa-
remman henkisyyden tarpeettomuus kyllä ctrweluttaa. Äänettömyys et

kuitenkaan ollut kuoleman waiti-010. Ihtcisen kansan eli rahwan tie-
dottomuus ja tietoon pääsemättömyys muuten luin ruotsin kielen lautta
alkoi kuitenkin wähitellen tulla kansalle itselleen tukalaksi ja 'sen kielen
ala-arwoisuus tuntua siitä halwentawalta ja luonnottomalta. Paremmat
talonpojistakin tunsiwat nämät epäkohdat kipeästi. Tämä näkyy esim.
Paawo Korhosen runosta „Suomen kielestä", joka on kirjoitettu kol-
mannen muosilymmenen loppupuolella ja jossa hän waatii tämän kielen
wiljclemistä sekä käyttämistä wirka- ja oileuskielena.

Kansa ei siis wielä ollut henkisesti kuollut. Muitakin enteitä ja
yrityksiä tapahtui wähää ennen Lönnrotin esiytymista taikka juuri sen
ajalla, jotka toiselta puolen woiwat elähdyttää nuorukaisen toimelta äitin-
liclm tutkimisesta ja siwistämisestii. Arwidsson oli puhunut pontewat
sanansa suomalaisen kansallisuuden puoleen; v. Becker toimittanut suomen-
kielistä miillosllnomata menestyksellä, jonka lvertaa ei millään tämän-
laisella sanomalehdellä wielä ole ollut; Gottlund oli Upsalassa lw. 1818)



8

julaissut suomalaisia sananlaskuja läimäisen käännöksen kanssa, ja sitten
seuraamina wuosina Ruotsissa rehmiinyt siellä olewien Suomalaisten
kansallisuuden eteen; v. Schröter niin ihastunut meidän runoihin, että
hän niitä ulosantoi ja käänsi Saksan kielelle koko joukon. Edelleen oli-
wat Juden j» Renwall (jälkimmäinen ensin Mnemosynessä) kerinneet
tutkia Suonten kielen runomuodollisia seikkoja, ja Ignatius, Frosterus
ja Hellenius ulosantaneet, eri kirjana kulin, hengellisten wirtten kokeita,
joissa näiden tutkimusten tuloksia oli enemmän tahi »vähemmän onnistu-
neesti pantu käytäntöön. Tämän lisäksi oli v. Becker Lönnrotin ylioppi-
lasna ollessa julaissut kauan tekeillä olleen kielioppinsa, jolla Suomen
kielen tutkiminen otti jättiläis-asleleen (Lönnrotin mukaan „7 peninkul-
man pituisen") eteenpäin, ja Renwall kahta wuotta myöhemmin sana-
kirjansa, joka alallansa oli yhtäläinen edistyntys luin v. Beckerin kieli-
oppi alallansa. Myöskin oli Sjögren tällä ajalla lähtenyt pitkälle
tutkimus-matkallensa, josta silloin tällöin saatiin tietoja ja jotaLönnrot
ja jotkut muut mahtoimat uteliaisuudella seurata. Mutta ennen kaikkea
oli Topelius kansan suusta keräämillänsä runoilla osoittanut, mistä
nurlkakiwet ja perustus oliwat saatamut ei ainoastaan runoudelle, waan
myöskin koko kirjallisuudelle tämän sanan oikeassa merkityksessä.

Näin oli kirjallisissa oloissamme toki lohduttawaisialin ja suoras-
taan lehoittawia puolia. Becker, Renwall, Sjögren, eiwätlö ne olleet
sellaisia tutkijoita ja kirjoittajia, joiden jälkiä nuorukaisen, joka tunsi
itsessään olewatt lylyä, teli mieli astumaan.? Ia nuo wirreusepät, ei-
wätkö heidänkin teelmänsä liihoittaneet häntä, joka pienestä pahusta
oli kuullut laulua ja luleuut satoja ctrlliweisuja, koettamaan monniansa
heidän rinnallaan, ehkäpä moittamaankin heidät? Että Lönnrot oli näi-
den miesten toiminnosta saanut täänkaltaiset liikutukset, ou sitä »var-
mempi, kuin hän sitten miehenä, »vailla osittain puolta »vuosisataa myö-
hemmin, niin suurenluontoisella latvalla selä sanakirjan-tekijänä että
wirrenseppänä toteutti nuoruutensa halut ja toiwot, ja kielentutkijanakin
niin hywin kotikielen luin likeisten sukukielten aloilla kohosi v. Beckerin
ja Sjögrenin wertaiseksi.

Mutta litimmästi ja ensiksi wiehättiwät häntä Topeliuksen jäljet,
ja tälle retkelle kiihoitti häntä u. Becker. „Ilman niiittä tähdettä mie-
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hettä", sanoo hän itse, „Kalewalan runot ehkä »vieläkin olisimat entisessä
piilossansa; sillä kenpä ilman Topeliuksen johdotta olisi armamtut niitä
Wcnäjän Karjalasta etsimään lähteä, ja kenenkä päähän olisi juuri
äkisti taitanut tulla niiden yhteen kutomisen ajatus, jos v. Beckerin
yritys ei olisi ajanut siihen?" Tällä yrityksellä tarkoittaa Lönnrot (Knle-
walan toisen laitoksen esipuheessa, siw. II) v. Beckerin pitkää kirjoitusta
Turun Wiikkosanomnin lissä »vuosikerrassa „Wäinätnöisestä", jossa tämä
itsensä ja nutiden keräämistä riutoista koettaa saada kokoou joutunlniscn
elämäkerran tästä epillisten ruuojenune pääsankarista. Nähtämästi on
tämä kirjoitus ollut Lönnrotilla, kirjoittaessaan ensimmäistä teostansa
„De Wiiinämöine" (1827), jonka hän sanoo (Kalewalan ensimmäisen
laitoksen esipuheessa, siw. III) tehneensä „uou Beckerin awulla" ei ainoas-
taan esilumana waan myöskin pohjallisena ja isoksi osaksi lähteenäkin.
Beckerin ajatus saapuwilla olemista runoista totoon panna Wäinitmöi-
sen elämäkerta on siis pidettämä alkuituna Kalelvalun aatteelle, johon
aatteesen Lönnrot näyttää tulleen musta myöhemmin ja sitten kuin hän
jo kauan oli hautonut sitä mielipidettä, että eikö runoja „Wäiuämöisestä,
Ilmarisesta, Lemminkäisestä ja muista utttisteltawista esimanhemmis-
tamme mahtaisi siksikin löytyä, että heistä saisi pitempiäkin kertoelmia".
Hajullansa olemien epillisten runojen pieucntmilsi sankari-epoksiksi jär-
jestäminen oli täten ajatuksessa syntynyt asia, ja siitä oli sitten waan
askel, ehkä kyllä rohkea ja suuri, siihen aatteesen, että nämät tvähäis-
epolset olisimat pidettäwät osina eli episodeina suurta kolonnista lan-
saneposta.

Mutta näin olen joutunut liiaksi edelle, tahtoessani osoittaa, mikä
osa Topeliuksella oli Lönnrotin johtamiseen kansanrunouden alalle, ja
v. Beckerillä hänen menctystnpaansa epillisten runojen järjestämisessä.
Palatkaamme siis takaisi» alummaksi.

Sc aate, että ne laulut, jotka oliwat syntyneet yhteisen kansan
sydämestä ja eliwät sen huulilla — n. l. kansanrunous — olisimat lor-
juttawat ja ilini saatettawat, ei siihenkään aikaan, jolloin Lönnrot ilmau-
tui, ollut uitsi, olletilaan ei se ollut uusi täällä Suomessa. Jo puolta
wuosisataa enneu oliwat Porthan ja hänen miehensä, joista etewin tällä
alalla oli Ganander, alkaneet kerätä kansanrunoutta. He näyttämät



10

kuitenkin enimmästi ottaneen huontioonsn »vann loitsuruuot, joita Ganan-
der, »voidaksensa saada aikaan semmoisenkaan teoksen kuin hänen Mytho-
logiansa on, olikin mahtanut tuntea paljon. Mutta epilliset runot oli-
wat niin selaisin loitsurunojen kanssa, ett'eiwät nekään moitteet jäädä
näiltä tutkijoilta tuntemattomiksi, »vaikka he eiwät aawistancet niiden
suurta merkitystä. Lauluille sitä wastaan eli lyyrillisille runoille eiwät
he näy antaneen junri mitään arlvoa. Mutta heidän jälkeläisensä tä-
män »vuosisadan alussa eiwät hylkineet näitäkään, waan korjasiwat kuitti,
mitä kansan suusta kuuliwat.

Kansanrunouden anvo oli näet nyt paljon noussut. Ganander ja

Porthan oliwat pitäneet sitä »vaan lähteenä tiedolle esi-tsäin pakanalli-

sista uskomuksista. Nyt rumettiin sitä katsontaan heräämän kansalli-
suus-aatteen kannalta. Muissa kansoissa oli tehty ja tehtiin paraikaa
samanlaista keräystyötä. Macpherson oli gaelilaisilla kansanlauluillaan
suawuttllnut liiankin suuren huomion, Wul Stepanowitschin keräämiä
scrwilllaisill lauluja ei »voitu tylliksi ihailla, sitten luin ne saksalaisessa
käännöksessä oliwat tulleet Europassa tutuiksi, ja Afzeliuksen julkaisemat

ruotsalaiset kansanlaulut wiehättiwät mieliä ja lämmittilvät sydämiä tal-
latut puolen Itämerta. Tämän lisäksi rumettiin kansanrunoudelle anta-
maan suurempi csteetillinentin arwo. Nuo mainitut ja muut kansan-
runous-kokoelmat todistilvat — se huomattiin nyt — seu ylistyksen to-
dcnperäiselsi, jonka Herder kirjassaan „Stimmeu der Volker in Liedern"
oli antanut kansanlaululle. Metsitit peitossa ja pellon pientareella las-
wawalla kukkasella, sanoi monikin nyt, on useasti ihanampi tarwa, so-
memmat juonteet jn suloisempi haju luin puutarhurin laslvattamnlla,
wailla tämä onkin loistawampi, reheämpi ja muhkeampi.

Astuin näin ollen ei se ole kumma, jos niin kerkeä ja lämmin
mieli luin Lönnrotin pian kokonansa »viehtyi ja wiettyi kansanrunou-
den puolelle. Kandidaatti-tutkinnon suoritettuansa otti hän laulun sel-
käänsä ja läksi jalan syten runonlertmscn. Hän kulki sinne, jonne To-
pelius oli neumonut, ja me tiedämme, mitä hän sieltä löysi. Ensi ter-
ralla (w. 1828> läweli hän Kuopion lääniin kuuluman Karjalan läpi;
toisella (m. 1831) kohosi hän pohjemmaksi, Kajaanin tienoihin. Näi-
den mattojen tulokset tekemät „Kantele"-nimisen toloutsen neljä pientä
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wihkoista, joissa erilajiset runot, epillis-myytilliset ja lyyrilliset, »vielä
olvllt selaisin *). Kolmannella matkallansa (w. 1832) ulotutti hän kerää-
misen Suomen Karjalasta rajan taakse Repolaan. Sillä wälin piti hän
myöskin huolen lääketieteellisistä opinnoistansa, niin että hän jo w. 1830

suoritti lääketieteen kandidaatti-tutkinnon ja w. 1832 lisensiaatti-tutkin-
non, jonka »viimeksi mainitun »vuoden juhlallisissa wihliäisissä hän sat
lääketieteen-tohtorin arwon. Samana »vuonna sattui niin onnellisesti,
että piirilääkärin wirkct Kajaanissa tuli awonaisetsi. Lönnrotin onnistui
päästä sinne, ensin »virkaa toimittawatsi, ja seuraamana lvuoutta sen
piirikunnan »vakinaiseksi lääkäriksi. Näin oli hän saapunut milt'ei toi-

lvettensa perille: hän oli nyt itsessä runowaltakunnassa, ja juuri »virka
»vaati hänen liikkumaan kansan seassa. Tätä tekikin hän ahkerasti, wi-
ran puolesta kyllä, mutta myöskin runojen wuolsi. Näitä »varten sa-
noo hän ennen Kalelvctlan ensimmäisen laitoksen ulosantoa näinä lvno-

sitta käyneensä neljä kertaa rajantakaisessa Karjalassakin.
Täten tuli Knlcwala pian »valmiiksi. Sen esipuhe on anuettu 28

p. helmit. >v. 1835.
Siihen »vauhtiin nähden, jolla Lönnrot näyttää näinä aitoina teh-

neen työtä, ja luin tiedämme, että lyyrilliset runot oliwat »verratto-
masti teweämmät järjestää luin epilliset oliwat olleet, kummastuttaa se
meitä ensi katseella, että Kanteletar ei lohta seurannut Kalewalata, silla
laulurunojll oli mahtanut keräytyä monta mertaa enemmän kuin epilli-
siä ja loitsurunoja, joita runonkerääjä sai waan harivassa olemilta tie-
täjiltä, silloin tuin hytvissä rttnopaikoissa melkein joka toinen nainen
osasi laulaa hänelle ttuutcllluluja. Kummastuksemme hälmenee kummin-
kin, kuin muistamme, että Lönnrot jo seuraamana wuonna rupesi aiwan

n) Tämän kirjasen ulusantaminen oli tawallansa syynä Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran perustamiseen. Se rahawahinko, joka L.lle tuli »Kanteleen"
painattamisesta, saattoi näet hänen kaksi ystäwätänsä tohtori Martti Lindforsin ja
lehtori Keckmanin ajattelemaan sitä, että tämmöisten kirjojen kustantamiseen olisi ma-
lat otettamat, ei köyhän kirjantekijän kukkarosta, maan useammilta asiaa harrastamilta
kansalaisilta, jotka yhdistyisiwät seuraksi. Täten päättimät nämät kolme miestä pe-
rustaa semmoisen seuran; heihin yhtyi pian muitakin nuorempia tieteenharjoittajia,
niin että Seuran ensi kokouksessa 18 p. Helmik. w. 1831 jo «li 12 jäsentä; pian li-
fäytyi tämä määrä ja Seuran perustajina pidettiin 31 sen ensimmäistä jäsentä, joista
tällä hetkellä (kesäkuun alkupuolella muotta 1884) 4 mielä on elossa.
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toisenlaiseen kirjalliseen toimeen, nim. kuukauslehden toimittamiseen. „Me-
hiläistä", se oli tämän lehden nimi, ei tosin tullut ulos muuta kuin
yksi painoarkki kuukaudessa, mutta »virassa olewalle toimittajalle, ilman
minkäänlaisetta amutta muilta, oli senkin »valmiiksi saamisesta työtä,
marsinkin kuin painaminen ja ulosanto tapahtuimat Oulussa, jonne posti
kulti »vaan kerran »viikossa. Tämän lisäksi tulee, että Lönnrot loppu-
puolella wuottll 1836 ja alussa »vuotta 1837 teli tawallista pitemmän
matkustuksenkin, joka ulottui Lappiin asti ja jolla lalveampi kielentutki-
muskin näyttää »viehättäneen hänen mieltänsä pois yksistään runonle-
ruusta. Näistä syistä ilmestyi Kanteletar wasta »viittä »vuotta myö-
hemmin luin Kalewala, eli lv. 1840, mutta silloin laitti kolme osaa yh-
tenä wuonna, ensimmäinen osa siksi suureksi juhlaksi, jonka yliopisto
lalsisatll-wuotisen olemisensa riemusta tällöin mietti ja jossa Lönnrotkin
oli läsuä*).

Syrjä- eli lisäsaaliina runoja kerättäessä saadaan sananlaskuja ja
arwoitulsia, ja näitäkin oli Lönnrotille kertynyt mahdottoman paljo. Eri
kirjoina antoi hän itämätkin ulos, Sananlaskut w. 1842 ja Arwoitut-
set w. 1844.

D/ähän päättyy edellinen ja tärkein puolisko Lönnrotin elämittä ja
toimintoa, tärkein noiden meille »verrattoman kallisten runo-aarteiden

tähden, jotka hän tällä ajalla onnellisesti oli saattanut ilmoille.
Kallistenko? ja »vieläpä : »verrattoman kallisten? Onko kansan-

runoudella tosiaankin niin suuri arwo kuin hoetaan? On ihan »var-
maan, ainakin meidän kansamme kohdassa. Meidän tunteitamme ei ol-
lut kukaan saattllnnt ilmi, ei kukaan ollut laulanut meidän surujamme,

Kantelettaren l:seen osaan liitti L. myöskin miidettä kymmentä runojen ja
muiden kansanlaulujen laulantoa. Nämät «limat ensimmäiset laulann«t Suomen kan-
san huulilta, jotka simistynyt maailma tuli tuulemaan, jos emme ota lukuun niitä
paria kymmentä »paimenlaulua" (laulantoa), jotka Gottlund sitä ennen oli julaissut
Otamassansa. Laulantojen ylösottamiseen tarroitaan taitoa soitannossa, ja onneksi
«li se siis, että 8. nuorena joltakulta musiitli-paturilta «li oppinut puhaltamaan hui-
lua, jonka awulla hän otti laulannot kirjaan. Myöhemmin oppi hän soittamaan kan-
telettakin, jonka hän alkuperäisentä miifikielisentä laajensi moni-oktawiseksi.
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murheitamme, ilojamme, riemujamme; et kukaan ollut yrittänyt kirmaa-
maan meidän ihanteitamme miehestä, naisesta, sotasankarista, tutista,
perhe-elämästä j.m. s.; eikä kelienkään ollut wielä onnistunutrunopuwussa,
millisessä hywänsä, käyttää Suomen kieltä edes wälttäwällä, saatikka wie-
hättäwällä, taidolla. Tällöin ilmestyilvät kansanrunomme, ja niissä oli-
wat laitti nämät tehtäwät tehdyt, ja tehdyt ihanimmassa muodossa sekä
runsaimntassll määrässä. Nyt wasta woi Suomen kansa ruweta tunnus-
telemaan henkistä itseänsä, nyt wasta oikein rakastamaan kieltänsä, tätä
kieltä, jota oli sanottu niin törkeäksi, ett'ei silla woisi mitään ylewämpää
lausua, ja niin löntpelälsi, ett'ei sitä »voisi minkäänlaisessa runopuwussa
käyttää, mutta jota nyt kansan runossa esiytyi mitä notteimpcina, mitä
säännöllisunpänä, mitä soinnullisimpana runoMverhona. Tuskin yhden-
kään muun kansan kirjallisuudessa on kansanrunous tehnyt sitä »vaiku-
tusta kuin meidän kirjallisuudessamme. Muualla on kansanepostcn kieli
»vanhentunut, semmoinen, jota maan oppineet ymmärtäwät, ja niistä ei
siis olekaan muille nautintoa luin oppineille; ja lyyrilliset eli ttuuteru-
not taas owat useinkin murteellisia, muodossa »vaillinaisia tahi sisällyk-
seltään Vähäpätöisiä. Meidän, Kalewalassa ja Kantelettaressa ilmes-
tynyt, runoutemme sitä wastaan on niinkuin tänään tekijänsä kädestä
lähtenyttä, laitti on siinä sellvää, laitti jokaisen ymmärrettämää, kaikki
jokaista wiehättäwää. Kalewala ja Kanteletar eiwät ole ainoastaan
meidän runoutemme wanhanailuiset nurllaliwet, »vaan ne oivat meidän
warsinaista, meidän nykyistä kirjallisuuttamme ja tähän asti sekä luul-
tamastt kauan edeskin päin sen parahimmat kappaleet.

Tässä kohdin lienee sopiwin koskettaa erästä seikkaa, jolla on suuri
tärkeys, silloin luin runot ja Lönnrot owat puheina. Se on runojen
ja Lönnrotin keskinäinen suhde.

Onko Lönnrot muuntanut runoja ja pannut niihin omiansa, tahi
mitä muuta tehnyt sitä warten, että ne saiwat sen muodon ja asun,
jossa hän antoi ne ulos? Ne kielelliset seikat, joissa hän niitä toimit-
taessaan on poikennut niiden äitinkielestä s. o. itä-Suomen murteesta,
owat niin tunnetut, ett'ei niitä tarminne tässä mainitakaan. Hänen
kielelliset muunnoksensa owat waan äänteellisiä tahi pikemmin »vaan oi-
kokirjoitutsellisia, ja niillä on hän ainoastaan tarkoittanut lilentää runo-
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jen ulkoasua meidän kirjakielemme puoleen, jonka tarkoituksen onkin hy-
win onnellisesti saawuttanut. Tästä asiasta ei siis ole sen enempää
puhumista. Samoin ei siitäkään, mitä Lönnrot on tehnyt lyyrillisten
runojen asuun, sillä päimän selmää on, ett'ei toimittaja niitä Marten
tarwinnut tehdä mitään muuta luin ne ainettensa mutaan järjestää.
Toista on Lönnrotin suhde epillisiin runoihin eli Kalelvalaan, ja ky-
symys kuuluu, selwään ja suoraan lausuttuna: mikä on Kalewalassa
alkuperäistä, mitä Lönnrotin tekemää? Alkuperäistä owat kaikki säkeet.
Nc säteet — paitse alluja sellaisia luin: »Sanoi wanha Wäiuämöinen",
„Siitä lieto Lemminkäinen" j. m. s. — jotka Lönnrot tahi jo ehkä joku
runonkerääjä on runoihin pannut omatekoista, lvoipi tuntija heti eroit-
ta» oikeiden runonlaulajien laulamista. Säleet siis owat kansan lau-
lamat; muu laitti on Lönnrotin tekoa, s. o. se järjestys, jossa säkeet
nyt owat, on hänen päästänsä lähtenyt. Tämä lausuma ymmärrettä-
köön kumminkin oikein. Kalewalassa on pitkiä jonoja runoa, joista toi-
mittaja on päässyt sillä lvailvalla »vaan, että on monilukuisista toisin-
noista yhteenascttanut parahimmat paikat. Tämmöisiä omat kaikki loitsu-
runot, häälaulut ja lyyrilliset kohdat. Suurempi ja maikcampi sitä was-
taan oli työ itse kertomarunoissa. Niissä piti kertomus useinkin „lu-
toa yhteen" lukemattomista pienistä laulunsuilaleista, ja sen juonne,
eri laulajien toinen toisestansa eroamia, monesti ristiriitaisuudessa ole-
mia ilmiantoja punniten, asettaa siihen suuntaan, jotakokonaisen suhteen
toimittajasta näytti parhaalta. Täten syntyimät ne suuren epotsen osat,
joita me kutsumme episodeiksi, eli ne mähäis-epokset joissa ainoastaan
yksi tapaus tahi yksi sankari on kertomalaulun esineenä. Taikka oikeas-
taan ci ne syntyneet, waan syntyiwät uudestaan, s. o. tttliwat lu-
temattominta palasinta liitetyiksi yhteen siksi kokonaiseksi, jona kansa ne
oli sekä käsittänyt että laulanutkin, ennenkuin se aikojen kuluessa oli ha-
jonnut. Lönnrotin toimesta runojen entiselleen koloon-panemisessa sallit-
takoon minun käyttää »vertausta toisen taiteen alalta. Lönnrot menet-

teli siinä niinkuin tllidentetta, joka on löytänyt kalliita muinais-aitaisi»
mosaiikki-teoksia, jotta waan paikka paikoin owat eheänä, mutta enim-
mältään makaamat rittilyötyinä pirstaleina tahi alkuperäisinä ttapukoi-

nansa hänen jallainsa edessä. Taideniella tuntee itsessänsä halun ja
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tywyn näiden taideteosten entisellcnsä laittamiseen; hän keksii itsekunkin
alkuperäisen luonnoksen sekä piirteet; ja nyt rupee hän palasista ja na-
pukoista ehcätä, kokonaista tekemään eikä herkeä tästä yrityksestä, en^

nentuin ktttva on walmis.
Tällaisia uudesta-tehtyjä yksityisiä mosaiikki-teoksia omat nykyisen

Kalemalan episodit. Ia nämät eli »vähäis-epokset owat ne ainoat lau-
luteolset, joita paraintmat runonlaulajat näyttämät pitäneen yksinä ko-
konaisina. Tämän suuremmasta kokonaisuudesta ei heillä näy mitään
aamistustll olleen. Wähäis-eposten tokoonpllnentin.cn suuremmaksi koko-
naiseksi s. o. nykyiseksi Kalewalalsi on yksistään ja kolonansa Lönnrotin
teloa. Tässä ei ole tilaisuutta ruweta pumtitsemaan sitä, oliko tämä
kokoonpano tarpeellinen ja epilliselle runoudcllc eduksi, wai ei. Miuä
puolestani pitäisin wähäis-epoksista semmoisinansa yhtä paljon luin
Klllcmalastakin, mutta tiedän myös, ett'ei tämä ole enemmistön mieli-
pide. Eikä moitanekaan kieltää, ett'ei Kalemala nykyisessä muodossaan
olisi yhtä yhtenäinen epos luin moni muu tämän nimellinen tuote, ja
meidän täytyy ihmetellä sitä paljasta taiteellista Maistoa, jonka johdolla
Lönnrot on liittänyt wähäis-cpolset yhteen. Sillä kaikeksi onneksi oli-
wat estectilliset teoriat hänelle ihan tuntemattomat.

Tämä wiimelsi mainittu scitta on suuresta arlvosta, silloin kuin
tulee »vastata kysymykseen: millä oikeudella ryhtyi Lönnrot etisinkin yksi-
tyisten runojen sekä wähäis-cposten yhtecnltttomisceu ja sitten wielä tuo-

hon paljoa rohkeampaan näiden kansan haalvetsimien eposten sowittclc-
miseen yhdeksi, suureksi epos-teolsclsi?

Tämän kysymyksen edessä on moni Kalemalan ja Lönnrotin ys°
täwä wawissut, mutta ei koslaan Lönnrot itse. Ajatuksensa tästä asiasta
on hän lausunut eräässä ruotsinkielisessä kirjoituksessa (1849 wuoden
Litteraturbladissa, s. 16) Kalewalan toisesta laitoksesta, josta tähän suo-
mennan pääkohdan. „Sitä järjestystä", sanoo hän, „jossa runonlau-
lajat itse laulawat runojansa, ei woi jättää aiwan huomioon ottamatta,
mailla minä sille en anna komin suurta arwoa, loska he siinä niin pal-
jon poilleawat toinen toisestansa. Juuri tämä croalvaisuus, että runo-
jen järjestys eri laulajilla oli erilainen, ja luin monikertainen satnain
runojen kirjaanpano eri laulajilta osoitti, että he useimmiten lauloimat
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niitä kaksi tahi useampiakin jonkunlaisessa järjestyksessä, mikä missäkin,
wahwisti minussa sen jo ennen saamani mielipiteen, että laitti tämän-
laatuiset runot ehkä »voitaisiin pauna yhteyteen keskenänsä. Minä en
»voinut pitää enemmän toisen kuin toisenkaan laulajan järjestystä alku-
peräisenä; selitin »vaan järjestyksen tuleman ihmisen synnynnäisestä ha-
lusta saattaa tietonsa jonkunlaiseen reilaan, ja eroawaisuudet laulajain
lesken riippumaksi heidän erilaisista luonteistansa. Wthdoin luin ei
yksikään yksityinen laulaja runonticdo'ssa enää »vetänyt
»vertoja minulle, arwelin minä itselläni olcwatt saman oikeuden,
jonka luullakseni usein laulaja omistaa itsellensä, nim. saadll järjestää
runot sen mukaan, kuin ne parahiten sopimat toinen toisensa kanssa yh-
teen, taikka runon sanoilla

Itse loime loitsiaksi,
Lailahtime laulajaksi

s. o. minä pidin itseäni yhtä hywänä laulajana luin Helin*)."

Tässä on yhtä seltvä luin ratkaisewa wastaus kysymykseen, millä
oikeudella Lönnrot kutoi Kalemalan osat yhteen ja sitten liitti nämät
osat koloon. Hän asettui tawallisten runonlaulajien rinnalle; ja tämä
oli »varsin oikein. Hän oli mielen yksinkertaisuudessa tahi, niin sanoak-
seni, henkisessä »viattomuudessa heidän mertaisensa; esteetilliset edellyttä-
mylset eiwät haitanneet häntä enemmän luin heitäkään. Hän tosin ei
ollut tuottelias runonteossa. Mutta tämäkin oli hywäksi, sillä näin hän
ei joutunut kiusaukseen panna omatekoista runoihin eikä tullut epäluu-
lon alaiseksi tämmöisestä panemisesta. Mutta toisanmpäin oli hänellä
runojen suhteen yhtä herkkä nautintotunne ja yhtä hieno lanneudenaistt
luin parahimmillll runonlaulajilla. Ia tämän lisäksi oli hänellä hal-
lussllnsa, ja »vieläpä kirjoitettuna, paljoa enämpi runoja kuin yhdellä-
kään muulla runontuntijlllla. Täydellä oikeudella otti hän siis, hänkin,
asettaaksensa runoja jonkinlaiseen järjestykseen, ja tämän yrityksen tuote
on Kalemala! Meillä kaikilla on sama oikeus. Me »voimme hajoittaa
Kalemalan wähäis-epolsilsi ja purkaa mielin määrin sen yksityisiä pait-

') Harwennulset owat A. Am tekemiä.
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koja. Ainoastaan Marsyaan ja Zoilon haamut woiwat meitä tämmöi-
sestä ylityksestä ivaroittaa!

Kalewalan ilmautuminen ei alussa näytä waikuttaneen mitään in-
nostusta tahi suurempaa henkistä liikahdusta. Maamme siwistyneessä
kansanluokassa oli silloin wiel» warsin wähä semmoisia, jotka olisiwat
hywästi osanneet Suomen kieltä, ja ainoastaan tällaiset moimat Kale-
walata lukea nautinnolla. Että meidän sivistyneissä oli niitäkin, jotka
pitiwät runojen kokoonpanemista yhdeksi epotseksi tyhmänrohkeana ja nau-
rettavana yrityksenä, on tietty. Wasta sitten luin Castrenin, aikuisek-
sensa hywästi onnistunut, ruotsalainen käännös w. 1841 tuli ulos, ly-
leniwät useammat täällä kotona ja uteliaat ulkopuolellakin Suomea sitä
lukemaan. Tämän käännöksen nojassa teki Rob. Tengström täällä ko-
tona ensimmäisen kokeen Kalemalan aatteelliseen käsitykseen ja lausui kir-
joituksessansa „Kalewalastll" (Fosterl. Album I, w. 1845) aatteita, joilla
nytkin wielä on arwonsa, muun muassa jo senkin, että taistelu Sam-
mosta on se sankarityö, jota tässä epoksessa lauletaan ja joka sen oikea
keskus on. Castrenin käännöksestä tuli I. Grimm'ilin sen tuntemaan.
Hän kirjoitti siitä pitkän esityksen ja armostelun (Hoefer'in ulusanta-
massll „Zeitschrift fur die Wissenschaft der Sprache" B. I, w. 1846),
joka täällä meillä sitten käännettiin ruotsiksi (Fosterl. Album II). Hä-
nen mllhtlltva lausumansa asetti Kalewalan sille sijalle muiden parasten
lanfaneposten joukossa, jolla sen asema sittemmin on waan wahwistu-
nut. Sama jalo tietäjä on myös ensimmäinen oppinut, joka meidän
Sananlaskuille antoi oikean arwon.

ZLönnrot oli silloin, luin hän sai Arlvoitukset s. o. miimeisen noita
suuria kansan suusta korjaamiansa kirjallisuus-kappaleita ulos, masta

42 muoden wanha. Hän olisi tällöin jo woinut kuolla, tahi olisi hän
»voinut panna kätensä ristiin ja heittäytyä lepäämään, ja olisi kumminkin
ollut ansiotyön suorittanut, jonkalaista ei yksikään Suomen mies wielä
ole tehnyt. Kaikeksi onneksi ei hän kuollut, eikä myöskään pannut kä-
siänsä ristiin. Hänelle oli wielä suotu merrattoman pitkä työaika sii-
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hen asti eletyn ijiin lisäksi, ja siitäkin työstä, jonka hän suoritti tällä
elämänsä toisella puoliskolla, olisi kyllä talvallisen kirjoittajan koko elin-
ajallansa tekemäksi.

Onnellista oli se Lönnrotille, mutta wielä onnellisempaa suoma-
laiselle kirjallisuudelle, että hän tähän aitaan eli »vuoden 1844 alusta
sai wirlawapauden, ei »vähemmäksi kuin wiidekst »vuodeksi, ja wieläpä
femmoisen wirlawapauden, jonka ajalla hän sai nauttia toto palkkansa
ja sijaisen palkkio maksettiin erittäin waltionwaroista. Hallituskin oli
siis huomainnut hänen toimintonsa wähintäänlin „hyödylliselsi".

Nytlös hän työhön ja matkoille! Jo ww. 1836—1837 oli hän
ensi kerran koskettanut Lapin kielen alaa. Ww. 1841—1842 matkus-
teli hän Castrenin kanssa yhdessä laitti Lapit läpi aina Arkangeliin asti,
jossa hän erosi matlalumppalistansa, eikä sitten sen lowemmin näillä il-
moilla enää nähnyt häntä *). Lönnrot poikkesi sieltä eteläänpäin ja oles-
keli »viimeksi mainitun »vuoden kesän Vepsäläisten maassa Aunuksen lää-
nissä. Nyt tuon pitkän wirkawllpauden saatuunsa läksi hän Inkeriin,
Wiroon ja Liiwinmaallc, jolla matkalla hänen tietonsa ja ttälöpiirinsä
arwaten suuresti laajeni. Näiden mattojen hedelminä antoi hän ulos

5) Heidän «linajllltllnsa Arkangelissa kertoi Castren useinki tapauksen, joka ta-
wallansa myöskin antaa nmloa Lönnrotista. Sinne tultuansa pitimät he ensimmäi-
senä tehtäwänänsä käydä kunnioitus-termehdylsellä kumernöörin luona. Tänne men-
nessänsä näkiwät he muun muassa torilla masun, jossa «li manhoja kirjoja myötä-
minä, mutta jota sillä hetkellä ei ollut muita kuin iso koira martioimassa. L. oli
nina kärkäs katselemaan kirjoja, eikä tässäkään kohdin moinut olla tyydyttämättä ute-
liaisuuttaan; hän läheni masua ja rupesi siitä ottamaan yhtä lirja» käteensä, luin
loiill yht'äkkiä tarrasi hänen pohkeesensa ja repäsi hänen mustiin housuihinsa suuren
reijän. Nrmattanmsti jäi kumernöörin luona käyminen sillä kertaa tekemättä. Se ta-
pahtui kuitenkin seuraaman» aamuna, sillä siksi «li L. omakätisesti korjannut hou-
sunsa, ja työ oli ollut luin parhaan räätälin tekemää. Jo pienenä «li hän isältänsä
oppinut ompelijan työtä tekemään, ja matkoillansa piti hän aina tarpeellisimmat tä-
män työn neumot kanssaan. Kentafepän työtä osasi hän myöskin tehdä hätätilassa.
Kajaanissa ollessaan harjoitti hän kirjanmtojanlin ammattia. Nikkaroimisessa oli hän
samoin taitama. Tämän «hessa oli hänellä taipumus tekemään kaikenlaisia keksin-
nöltä, jotka jotenkuten lewentäisiwät hänen työntekoansa tahi edistäisinmt mukanmutta.
Tämmöinen oli hänen keksimänsä kirjoituslauta, jonka amulla moi kirjoittaa pitliil-
läänlin ollen; piipunkannatin, jota «vapautti käden tupaklapiipun pitelemisestä; eräs
erittäin näppärä laitos, joka oli yhdistetty tumallisen Schmarzwaldin-seinälellon kanssa
yhteen ja jonka lautta yöllä, malleatll ottamatta, kellon luotnvitjoista moi käsikopelolla
saada tietää ajan kulun; j. m. s.
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eri ajoilla Wepsän kielestä ja Inarin Lapin murteesta armotkaita tut-
kimuksia, joita tässä ei ole tilaisuus enemmältä arlvostella. Sitä ennen
«li hän Suomi-kirjassa julaissut pitkän ja symällisen tutkimuksen mei-
dän omasta kielestä, jossa hän sekä äänneopin alalta että sanojen taimu-
tutsesta tuopi esiin jouton uusia hatvainnoita, jotta heti tulimat kirja-
kielelle eduksi j« sittemmin omat joutuneet kielioppi-kirjoihin. Lönnrotin
muut ansiot owat ikään tuin häijäisseet hänen ansioitansa kielimiehenä.
Muiden suomalaisten kielentutkijain rinnnlla, ennen Castrenia, on hänen
paikkansa niin korkealla, ett'eiwät nämät lilimaillenlaan wedä hänclle
merioja. Hänen kielitietonsa perustuimat »vanhoille latinan ja kreikan
kieliopeille, jotka kielet hän tunsi perusteellisesti. Vanhempana tuli hän
tuntemaan yleisen kielitieteenkin mietelmiä saksalaisen Beckerin kirjoitta-
masta, yhteen aitaan suuressa armossa olleesta „Organism der Sprache"
ja Diefenbachin teoksista. Tämän lisäksi tulimat nuo »vastamainitut
länsisuomalaiset sukukielet, jotta hän tunsi kuitti marsin hymästi. Salsaa
ja menäjätä sekä puhui että kirjoitti hän keski-ijällänsä, »vaikka ei »vir-
heettömästi. Hänen edellistensä Suomen kielen tutkijain näköpiiri oli
paljoa supeampi.

Lönnrotin lielitieteellisyyden puheina ollessa maininnen myöskin
yhdellä tielläni hänen Sanakirjansa, joka tosin tuli ulos paljoa myö-
hemmin, mutta johon hän teli työtä luultawllsti aina Kajaaniin muut-

tamisestansa asti. Runojen, koillis-Suomen ja Wenäjän Karjalan sa-
nasto, joka muulle Suomelle suureksi osaksi oli outoa j» jota siis ei
Nenmallin muuteu lyllä oimallisessa sanakirjassa löytynyt, lienee seka
lehoittanut että kiirehtänyt häntä tähän työhön. Sanakirja olikin niin
aikaiseen kuin m. 1849 jo niin »valmis, että hän silloin aikoi rumeta

sitä painattamaan (kirje Rabbelle 1849 Wahinko olisi ollut suuri,
jos tämä aikomus olisi toteutunut, sillä epäilemättä lisäytyi sanoja sitä
enemmän, kuta kauemmin teos oli hänellä kätten alla. Ei hän sitä kui-
tenkaan koskaan saanut mielensä mukaiseksi. Sanamarojen paljous paloitti

hänet sen teossa käyttämään syrjäisten apua, ja näillä arwattawasti ei
ollut sitä tietoa ja taitoa, jota tämmöiseen työhön tarwitaan. Lönnrot
itse ei pitänyttään tätä teosta muuna luin ainekotouksena, josta »vastai-
nen tekijä möisi muodostaa oikean ja säännöllisen sanakirjan.
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Kalewalan uudesta-laittamisen aate oli luttltawasti jo alussa s:ttä
muosilymmentä syntynyt Lönnrotin mielessä. Uusia epillisten runojen
katkelmia oli wähän wäliii ilmautunut, ja sitten kuin ylioppilas D. E. D.
Europaeus »vuodelta 1845 Kajaanista käsin rupesi matkustelemaan runon-
keruulla ja ulotutti matkansa aitta Äunisjärmelle ja Wienanlahteen asti,
tuli kokonaisia aarteita »vielä ilmi, muun muassa myöskin koko Kullermo-
epos. Muitakin runonkerääjiä oli liitteessä, joiden matkat, samoin luin
Europaeuksenkin, Suom. Kirjallisuuden Seura, nyt »varakkaammaksi tul-
tuansa, enimmälsi osaksi kustansi. Ei näidenkään saaliit olleet mähäiset.
Lönnrot itse moi rauhassa istua Kajaanissa jakutoa ja järjestääkokoon,
mitä hänclle nuoremmat lähettimät. Kemäällä m. 1849 sai hän laitti
malmiilst ja samana wuonna tuli uudennettu Kalewala ulos. Sen edut
wanhan laitoksen rinnalla owat niin tunnetut, ett'ei niistä tarwitsisi
tässä puhua, jos aikakin ja tilaisuus sen sallisiwat.

Mdessä Kalemalan kanssa mainitsen Loitsurunotkin. Tämmöisiä
oli kotoutunut niin paljo, ett'eimät ne laitti mahtuneet Kalelvalaan. Ne
olimat erittäin toimitettamat, ja kaikeksi onneksi kerkesi Lönnrot senkin
tehdä, maitta masta manhoilla Palmillansa. Loitsimisesta ja sillä paran-

tamisesta oli hän jo kauan sitä ennen lausunut ajatuksensa; sen teki hän
lääketieteen-tohtorin mäitöksessänsä „Om Finnarnes magiska medicin"
(„Suomalaisten loitsu-läätitylsestä") m. 1832, jonka hän uudestaan
tehtynä kymmentä muotta myöhemmin julkusi Suomen Lääkäriseuran
kirjoissa. Loitsiminen manhempaan aikaan, ja wielä noin 40 wuotta
takaperin Wenäjän Karjalassa, ei ollut sitä turhanpäiwäistä softotusta
ja taijantekoa, jolla kuljeksimat puoskarit, sallvajat ja mustalaiset nyt
pettäwät herkkäuskoista kansaa. Loitsija oli „tietäjä", oikea schamani,
paikkakunnan älykkäimpiä miehiä ja siweellisesti korkealla lannalla seisowa.
Tunnettu on, että arwossa pidetyn lääkärin samoin luin sielunpaime-
nenkin paljas mies henkisesti, sairaan mielen lautta, wailuttaa hänen
ruumiilliseen tautiinsalin. Loitsija oli sekä lääkäri että papintapainen.
Jo olennollansa wailutti hän edullisesti sairaasen, joka hänessä näki
itseänsä jalomman ihmisen. Kuin tämän lisäksi tuli „haltioissa" lau-
sutut sanat, jotta runouden innostuksella ja runopuwullisesti wiehättä-
wässä muodossa paljastiwat taudin syyt eli „synnyn" ja sitten häätiwät
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sitä sairaasta pois, niin on arwattawa, että tämä henkisesti rauhoittui,
ja se taas woi monestikin »vähentää ruumiinkin lipua, esim. kuumeessa.
Silminnähtäwästi on monessakin loitsurunossa tämä juuri tarkoituksena.
Kuin esim. „tttlen sanoissa" pitkä säesarja läpeensä puhutaan hyystii
ja jäästä, niin löyhähtelee niistä ikäänkuin kylmää sairaan päälle j»
tämän, ehkä waan henkisesti, tunteminen jäähdyttää ruumistakin. —

Tähän suuntaan on Lönnrotin mielipide loitsulla parantamisesta, ja
jokainen, joka waan on nähnyt oikean tietäjän loitsewan, myöntää mie-
lellään, että Lönnrotin ajatus on oikea.

Wtrkawapauden ihanat päimät päättyimät joulukuun miimeiseen
päimään »v. 1848. Tällä ajalla oli hän saanut Kalemalan toisen lai-
toksen meltein ihan lvalmiilsi ja sanakirjan likelle painoluntoista asua,
tutkinut sukukieliä Suotuen lahden eteläpuolella sekä ulosantanut Paawo
Korhosen runot ja erään ruotsalais-suomalais-salsalaisen kielikirjan (tul-
kin). Käsikirjoituksena oli myöskin »valmiina „Lulemisto"-niminen teos,
joka oli olema jonkunlainen antologia suomalaisesta kirjallisuudesta, waan
jonka paittllttamis-pttuhllt sitten leslcytyiwät. Mutta täten Lönnrot ei
wielä ollut litimllillenklllln tehnyt kaikkea, mitä oli aikonut; hän toiwoi
wielä woiwansa, suomalais-rttotsalaisen sanalirjau »valmiiksi saatuansa,
tchdä rnotsalais-sttomalllisenlin sanakirjan, täydellisen suomalaisen myto-
logian, wertailcwlln kieliopin Suomen, Wiron, Wepsän'j« Lapin kielista
y. m. Samalla oli hän lvierautunut lääkärin »virkaan kuulumista toi-
mista. Asian näin ollen otti hän rohkean askeleen. Hän lähetti asian-
omaiseen plliltllnn hakemuksen, jossa hän pyytää, että hänelle annettai-
siin ero »vira.sta ja samalla myöskin sellainen elinkautinen eläkeraha,
että hän häiriytymättä möisi tecskellä noita »vastamainittuja teoksia.
Tälle hakemukselle antoi lääkintö-laitolsen päällikkö lämpimän puoltamut-
sen ja keisarillinen senaatti ehdotteli myöskin sen myöntämistä, mutta
korkeimmasta paitasta tnli kieltämä »vastaus, jota näkyy perustuneen
kcnraali-kuwcruööriit esitykseen asiasta"^).

Sekä lääkintö-laitoksen päällikkö (waltioneuwoZ C. T>. von Haartman) että
Senaatti ehdottelimat, että L.lle annettaisiin joko ero wirasta ja 400 ruplan wuotuinen
eläkeraha taikka mirkamapauden jatko mielii neljäksi muodelsi, Kenraali-kumernöörinä
«li silloin ruhtinas Aleksander Menschikoff.
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Tämä »vastoinkäyminen mahtoi kyllä aluksi larmastclla Lönnrotin
mieltä, mutta pian lienee hän kuitenkin lohtunut, olletikin kuin läälintö-
laitolsen päällikkö näyttää omin neumoinsa antaneen hänelle lyhemmän
wirkawapauden, sillä muuten ei hän tällöin olisi woinut olla Laukossa,
jossa hän päätti Kalewala-työn ja josta lähetti käsikirjoituksen tänne.
Saatuansa tämän suuren teoksen käsistänsä, hengähti hän wähän, ajatteli
wähän omaakin tilaansa ja huomasi, luiuka yksitoikkoinen ja sulotoin hänen
elämänsä oli, hänen näin yksinänsä eläessään. Sanalla sanoen, hän
päätti naida ja jo heinäkuussa samana »vuonna toi hän nuorikon Oulusta
kotoonsa-"). Muutenkin Mahmisti hän itsellensä wakawamman kodon sillä
latvoin, että osti Kajaanissa talonpaikan, johon rakensi pulskat httoneul-
set. Seuraawllna kewäänä syntyi hänelle Eliaksen päiwänä poika, jolle
tietysti annettiin tämä nimi, mutta josta isän suureksi suruksi ei tullut
Pittä-ikäistä.

Uudessa ja mttlamassa kodossansa Kajaanissa ei hän kuitenkaan
saanut olla kuin muutamia »vuosia. Siihen aitaan toteutui näet »vii-
meinkin se kanan eleillä ollut toitvomus, että Mopistoon saataisiin Suo-
men tieltä »varten erityinen professorinwirka. Se päiwä, jolloinKeisa-
rin Majesteetti antoi suostumuksensa tämmöisen wiran säätämiseen, oli
22 p. Mlllllisl. M. 1850. Syyt tähän oliwat enemmän käytännöllisiä
kuin tieteen edistystä puoltamia. Wuoden 1841 kouluasetus oli nim.
määrännyt kouluissa opittavien aineiden joukkoon suomenkin, mutta heti
nousi malitus siitä, ett'ei löytynyt opettajia, jotka olisimat tieteellisesti
kyenneet opettamaan tätä kieltä. Sen ohessa oli kirkollisenkin hallinnon
puolelta hallitukselle tullut »valituksia siitä, eitä papistoon tuli paljo
suomen osaamattomia nuoria miehiä, joista ei »voinut olla opettajiksi

kansalle. Hallitus halusi auttaa nämät puutteet siten, että määrättäisiin
useampia stipendiumeja Suomen tielen oppimisen lehoittamiselsi, ja kään-
tyi tällä mielellä Yliopiston konsistorin puoleen. Tämä katsoi (»v. 1847)

profcssorinwiran säätämisen parhaaksi keinoksi mainittujen puutteiden
poistamiseen, ja tästä seurasi tuo edellämainittu keisarillinen päätös.

Kohta sen tietyksi tultua kysyi ystäwä Rabbe Lönnrotilta, ailoilo hän

*) Hänen puolisonsa oli Mari» Piponius, marjälin Elias Piponiuksen tytär.
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halea lohta awonaiselsi ilmoitettawata Suomen kielen professorin »vir-
kaa. Hän »vastaa tieltäivästi ja sanoo kehoittanecnsa Castrenia hake-
maan tätä »virkaa, lisäten että hän pitää siihen itseänsä sopilvampina
Castrenia, v. Beckeriä, Aleks. Ingmania, Akiaudcria ja Kellgreniä, ja
sitten wasta, jos ei yksikään näistä tahtoisi »virtaan rulveta, suostuisi
hän sitä hakemaan. Eräässä toisessa kirjeessä lausuu hän tämän sa-
maisen asian johdosta muun muassa: ereäk milu, d<3N6 Mi latuit,
bsiio vixit (usko minua, joka on hywästi Pysynyt alhaisessa tilassa,
on onnellisesti elänyt). Castren haki ja sai »viran, ja tästä ei ollut ku-
kaan iloisempi kuin Lönnrot, joka näin sai jäädä Kajaanin Tuscnlanu-
miinsa entiselleen. Mutta tämä hätien ilonsa ei kestänyt kauan. Hä-
nen ja koko Suomen suureksi suruksi kuoli Castren, yhden ainokaisen
»vuoden oltuansa professorina. Nyt lääntyiwcit taittein silmät Lönnro-
tin puoleen. Hän taas toilvoi v. Beckerin tahi jonkun muun hakewan
wirlaa, mutta^tuin tätä ei tapahtunut ja kuin muiden kehoitusten ohessa
ylioppilaatkin Lönnrotille tehdyssä adressissa, jonka edusmiehet kaikista
osakunnista olimat allekirjoittaneet — o niitä hytvän somun aikoja! —

anomalla anoimat hänen muuttamaan tänne, painui maata tieteen eduksi
ja Lönnrot lähetti hakemuksen sisään. Wasta kewäällä w. 1854 asetet-
tiin hän säännöllisesti wirtaan, jota sitten oli hänen hullussansa 8 »vuotta.
Tärkeimpänä luento-aineenansa piti hän, niinkuin luonnollista olikin Ka-
lewalan, jota hän esitti lahdella luentotuttnilla »viikossa, kaiken aikaa,
jonka hän oli »virassa. Hän käänsi tekstin ruotsiksi ja antoi tämän li-
säksi niin laweita selityksiä, ett'ei kerinnyt enemmän kuin 10 rnnoct lulu-
lvuodcssa. Toisilla lahdella tunnilla oli hänellä aineina erästtä »vuonna
suomen kielioppi, toisena taas suomalainen mytologia; ensi »vuonna käänsi
hän näillä tunnilla muutamia epistolia alkukielestä suomeksi. Enimmin
kuitenkin esitti hän luentojensa toisena aineena uusien oppisanojen sepit-
tämistä eri tieteissä. Tällöin syntyiwät tuo mestarillinen terminologia
laswiopissa, hänen kääntäessään Hartmanin Floraa, tällöin monilukui-
set oppisanllt oikeustieteen, kieliopin ja muilla aloilla. Tätä ennen oli
hän tehnyt oppijanoja runousoppia ja luwunlaslua »varten; wanhent-
pllna auttoi hän tässä katsannossa myöskin metsätiedettä. — Tutkinnon-
pitäjänä oli hän lempeä ja wähän waatiwa, ehkä liiaksikin. Konsisto-
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rin jäsenyys ei häntä humittanut, mailta hän ei laiminlyönyt tämän »vi-
raston kokouksia.

Lönnrotin työnteon-woima ja hänen teostensa sekä paljous että
laajuus omat kyllä ihmettelyn ailvoiset, mailla ne kuitenkin moipi selit-
tää, ken tuntee ne ehdot ja olot, joilla ja joissa hän sai tehdä työtänsä.
Luontaisesti oli hänellä erinomaisen terme ruumis. Wuoteen omana hän
tuskin lienee ollut loskaan muulloin luin neljätoista »vuotta takaperin,
jolloin hän taittoi jallunsa*), j» miimein kuolinmttoteellansa. Tätäraitista
ruumista loki hän harjoittamallakin pitää hymässä kunnossa. Nuorena
ja keski-ijällänsä oli hän hymin ahkera kylmän meden kylpijä; taimella
hän hiihteli Paljon, kesällä taas teki jalkamatkoja ja souti mielellään.
Tänne muutettuansa oli hän ahkera »voimistelija ja saawutti tässä sem-
moisen taidon, että hän wielä »viimeisenä muonnansa professorina tan-
koa myöten kapusi ylös meidän moimistelusaliu korkean kumun lakeen.
Tämän ohessa oli hän kohtuullinen ruumissa ja juomissa,»waikka ei suin-
kaan hymätt aterian ja hymän lasin »vihaaja. Ainoa nautintoaine, jota
hän rakasti tumallista enemmän, oli kahmi; sitä Moi hän juoda koska
hymänsä ja milt'ei kuinka paljon tahansa; ci missään tarjottu parempaa
kahmia kuin hänen kodissansa. Ruumiin puolesta oli hitu siis mitä pa«
rahimmin »varustettu työntekijäksi. Edullinen oli hänen mirlansalin työn-
teolle. Siihen aikaan, jolloin hän oli piirilääkärinä Kajaanissa, elimät
ja kuolimat ihmiset, niitatut siinä seudussa, enimmästi ilman lääkärin
alvutta. Eikä hänkään erittäin kehoittanut heitä sitä häneltäusä hake-
maan, mailla hän kyllä oli walmis lähtemään sairaan luokse, kuiu pyy-
dettiin. Ainoastaan wiralliset matkat ottitvat aitaa, olletikin niin teit-
tömässä maassa luin Kajaanin piiri siihen aitaan oli. Mutta »vapaa-
takin aikaa jäi kuitenkin paljo, tehdä sitä työtä, jota hän enimmin r«-

») Tämä tapahtui 22 p. tammil. m. 1870 Nokkalan kestikiemarissa Perttu-
lan kappelissa, hänen reestä noustessansa. Seurakunnan lukkari sitoi jalan miten-
kuten ja Lönnrotin piti nyt maat» liikahtamattomana, ilman niitäkään mukamuuksitta,
kolme miiklo» kestikiemarissa, ennenkuin hänet saatettiin muuttaa Loimaan pappilaan,
jonne menemässä hän olikin ollut. Siellä sai hän mielä maata muutaman nilaa.
Nuoleen omana ollessansa oli hän kaiken aikaa yytl hymällä mielellä, luin jos ei mitään
olisi tapahtunut, ja kaiken aila» kirjoitti hän pitkällänsä wirsiä. Waitta hän tällöin
jo oli 68 muoden manha, parani jalka ihan terweelsi. Oli se luonne, «li se mies!



K 2^'3,
311
l.





25

lasti. Tämän lisäksi tuliwat monet pienemmät wirlawapaudet, joita
läälintö-laitoksen päällikkö ei mäsynyt hänelle antamasta, ja se Pitkä »vii-
den wuoden wirkawapaus ww. 1844—1848, jolla hallitus niin tuntu-
wasti edisti Kalclvalan toisen laitoksen ja muidenkin hänen teostensa
joutumista. Hänen pitkä ikänsä on myös otettawa lukuun, kuin on ky-
symys hänen tekemänsä työn paljoudesta, sillä sen kantta tuli hänen työ-
lautensa melkein toista wertaa pitemmäksi kuin tumallisen ijän eläneiden
lirjoittajain. Mutta oli hänellä itsellänsäkin paljo ansiota paljosta ler-
keäntisestänsä. Itse sanoi hän tämän syyksi sitä, ett'ei hän setautunut
päiivän kysymyksiin eikä ryhtynyt mihinkään hänen työstänsä syrjässä
olewiin toimiin tahi puuhiin. Ajasta otti hän myös tarkan »vaarin.
Piirilääkärinä ollessansa piti hän matkoillansalin aina jonkun työn kans-
sansa. Jos kestitiewarissll tuli odottaa helvoista, tahi soutajia wette-

matta-paikoilla ei ollut saapuwilla, tahi jos paha ilma keskeytti matkan-
teon, ankasi hän laukkunsa ja rupesi kirjoittamaan. Näin ei keskeytys
tullut itäwäksi, työkin edistyi aina jonkun askeleen eteenpäin ja lausuma
uulllt ätW Biu6 liuss, (ei yhtään päitvää piirtoa tekemättä), jota hän
loki noudattaa, tuli toteutetuksi. Tämmöistä matkatyötä on esim. Kan-
telettaren 3:n osan esipuhe, jola on annettu „Mattalla Sotkamon pitä-
jässä" silloin ja silloin.

Lönnrotin ansiot Suomen kielen edesauttamisesta owat useinkin tulleet
wäärin ymmärretyiksi, taittn, toisin sanoen, hänelle owat muuta-

mat lukeneet ansioita »ääriltä kohdin, samalla luin hänen oikeita ansioi-
tansa ei ole kyllin korkeiksi arwattu. Suurin hänen ansionsa on Kale-
malan luomme» (jos minäkin kerran rohjennen käyttää tätä sanaa inhi-
millisistä toimista). Sitä lilinnä on muiden runojen ja sananlaskujen
ilmisaattaminen. Näihin teoksiin, Kalemalllan ja »vanhoihin runoihin yli-'
pään, perustuu Suomen nykyinen ja wastainen taiderunous ; ja wielä enem-
mänkin: niihin ja sanllttlllskuihin perustuu laitti korkeampi kirjallisuus
tällä kielellä. Runoista ja sananlaskuista rikastui näet kirjakieli tuhan-
silla uusilla sanoilla ja lauseeuparsilla, jotka useinkin owat korkeamman
siweyden ja jalompien tunteiden onnistuneita lausuimia luin mitä olisi
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saattanut aawistaalaan tällä kielellä woitawan lausua. Tämmöisiä sa-
noja ja lauseenparsill, jotta manhemmalle kirjallifuudclle oliwat tunte-
mattomat, on nyt jokaisen siwistyncen Suomalaisen huulilla ja kynässä,
olkoonpa hän sitten syntyjäänkin minkä murteen alalta tahansa. Ru-
noista ja sananlaskuista rikastui kirjakieli myöskin siihen asti tunte-
mattomilla tllimutusmuodoilla, joiden käyttäminen on meille tullut niin
tarpeeksi, että me pitäisimme niiden katoamista, jos tämä olisi mahdol-
linen, suurimpana kansallisena wahinkona. Tämmöisten, n. l. itäsuo-
malaisten, muotojen käytännön joudutti se seikka yleiseksi, että Lönnrot
kielitieteellisissä tutkimuksissa järjesti ja selitti kieliopillisesti kielen tai-
mutnsmuodot, niiden seassa nämät oudotkin (Suomi-nimisessä kirjassa
ruotsin kielellä). Suuren nwun teti hän myöskin tämän kielen käyttä-
miselle tieteellisissä esityksissä niillä oppisnuoilln, joita sepitsemiiän hän,
olletikin mnnhemmnlla ijällänsii, oli mestari *). Tämä laitti on kielemme
wiljclylsen kohdassa Lönnrotin ansiota. Mutta suomalaisen proosan
~isäksi" en minä häntä kuitenkaan tahtoisi sanoa. Sillä kielen suoras-
taan täyttämisessä ajatusten ja tunteiden puluna, olipa tämä sitten proo-
saa tahi runoa, et Lönnrot — paitse wirrenseppyydessä, josta jäljem-
pänä enemmän — jättänyt jälteensä käsialoja, joita »voisi sanoa esilu-
mallisiksi. Tämä ci »voinut tapahtua jo waan siitä syystä, että hänellä
runolliseen tuotteliaisuuteen (paitse tvirrentekoon) ei ollut tylliksi taipu-
musta, ja että hän proosalltstalin itsenäisesti tuotti »varsin wähän, wä-
hän ainakin semmoista, jossa esityksen ylhäisyys, alkuperäisyys ja wie-
hättäwäisyys olisiwat enemmälti tulleet kysymykseen. Kuitenkin on Lönn-
rotin ansioksi proosan suhteen wielä sanottama setin, että hän rohkeasti
ryhtyi puhdistamaan kirjakieltä ruotsinmulllisesta lauserakennuksesta, työ,
jonka kumminkin v. Becker oli alottanut ja jota Gottlundilin oikeastaan
tarkoitti, Sllwon murteen tawoin, mutta »vaan liian sawolaisesti, lir-
joittaessansa kirjakieltä. Tässä oli Lönnrot kuitenkin joutua toisesta
muutlllaisuudesta toiseen. Suomen kielen monilukuiset participi- ja in-
finitiwi-muodot wiehättiwät häntä näet wanhain klassillisten kielten (ol-

*) Alussa menetteli hän liian mapaasii oppisanojen scpitsemisessä. Täten teh-
tyjä omat esim. tiedoitsema fil«sofi», tähtilöimä tähtitiede, maidelma maan-
tiede j. m.
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letitin kreikan) lauseralennusta mukailemaan. Tämä pistää silmään jo
Kalemalan esipuheessa, mutta esiytyy enimmin hänen Mehiläisen kanssa
antamassansa suomennoksessa saksalaisen Beckerin maailman-historian
I:tä osaa (nimellä „Muistelmia ihmisen elosta kaikkina aikoina"). Osoit-
taakseni, mitä tällä treikanmoittoisella lauscralennulsella Lönnrotin aikai-
semmassa proosassa tarkoitan, panen tähän muutamia lauseita »Muis-
telmista". Niin kuulumat sauat eräässäkin paikassa näin.

Tätä (Sanheribin sotajoukon häminntista) knmasimat he (Egyptiläiset)
jousen jänttä" Poikki kalnamullu hiirellä. Asia silla kyllä tnliti jälkimuistel-
tumiin, maan toisella taivalla: rukoilleen Aigypton senaikuisen kuninkaan ju-
malilta apua ja näiden, rukouksen luultua, lähettäneen hiirilauman »vihol-
listen sota'aseitll muutamana yönä rikki järsimään (s. 4).

Eräässä toisessa paikassa on taas kirjoitettu seuraamalla lamalla.
Tyttärensä pojan puolesta eli Kyrön, tnni niinellänsä häntä tästälä-

hin sllnommll, kysy uudelleen tietäjiä Astyagi, kertoen heille, jo hänen kisassa
wähä nila kuninkaana olleenli. Wastasiwat tietäjät, jos niin lienee kunin-
kaaksi sattunut, ei peljättäwän, toiste tuleman. Sillä enuenti olisi monta

heidän cnnustelmistll pian mitattomaan mennyt ja unet tienneet kaikenlaisia
jontllwia. Niin hänestiikt näyttämän, lausu kuningas, tiedustellen jos mitä

onnensa ja maltansa walnndeksi mielä olisi tehtämätä. Heilläki itsellä hänen
onnensa ju maltansa Pysywäisyys huolena oleman, wastasiwat tietäjät, eikä
toiwowansa tätä Persialaisesta isästä syntynyttä nuorukaista konsa jälkeen-
kän kuninkaaksi pääsemän, josta sekä heille että muille Meidialaisille olisi
orjuus ja ylenkatse silminnähtämänä seuruuna. Ei heidän sentähden neuo-
manllln, josta kuninkaan mallalle olisi pienintään maaraa pelkona (s. 58).

Myöhemmin, jo Kantelettaren esipuheessa, tulee hänen kirjoitus-
tapansa luonnollisemmaksi, ja muuntuu wielä myöhemmin siksi »vaati-
mattomaksi ja yksinkertaiseksi, waitta wähän jäykänpuoliseksi proosaksi,
jota hän lopummlllla ikäänsä kirjoitti; mutta tirjoitustawan rikkaudessa
ja kauueudessll on moni nuoremmista kirjoittajista jo ammoin mennyt
hänestä edelle. Toinenkin omituisuus tuin tuo kreikkalaisuus haittasi
alussa Lönnrotin proosaa, mutta latosi siitä hänen myöhemmissä teol-
sissansa. Se oli, ei karjalaisuuden talvoittelcminen, niinkuin nykyjäiin-
kin »vielä sanottiin siitä, sillä liiallista karjalaisuutta ei hauen tirjoituk-
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sissansa koskaan ole ollut, »vaan pohjolaisuus eli, lilemmin määräten,
oululaisuus, jota ilmoittihen osaksi siinä, että hän jätti t:n pehmen-
nyksen d:kst merkitsemättä (Kalewalan esipuheessa), osaksi siinä, että hän
liiaksi hylki i"tä sanan sisässä ja lopussa, niinkuin sanoissa: sillon,
jullasta, tilllsuuden, jommosetli, pysy (Pysyi), tapahtu (ta-
pahtui). »Muistelmien" lopulla tulee wielä tuokin oululaisuus esiin,
että kirjoitetaan inessiivi ytsi-ässäisenä, esim. oikiasa pääsä, mntta
loppupuoli tätä kirjaa ei olekaan Lönnrotin suomentama.

Waitta Lönnrot näin muodoin ei ollut mikään erinomainen ja
loistama proosanlirjoittaja, on hän, niinkuin edellä-sanotusta näkyy, »vä-

lillisesti kolo joukon auttanut suomen proosaa sille kannalle, jolla se tätä
nykyä on. Sama on sanottama hänen toiminnostansa nylyis-muotoi-
sen runoudenkin eteen, ehkä »vaan tässäkin enemmän muodon kuin sisäl-
lyksen suhteen. Suomenkielinen taiderunous ennen Lönnrotia liillui joko
Manhan runon muodossa taikka siinä »vaillinaisessa uudempi-aikaisessa,
joka »virsikirjassa ilmautuu. Onnisttmeiu teos edellistä laatua on Sa-
lamnintsen tunnettu „Ilolaulu Jeesuksesta"; itä- ja pohjais-Suomessa
oli runoileminen Manhan runon tapaan tämän muostsadan ensi »vuosi-
kymmenillä »vielä jommoisessllkin kukoistuksessa kansan seassa; Paamo
Korhonen Nautlllammilla (f M. 1340) oli talonpoikaisten taiderunoili-
jllin ctemimpiä. Taiderunous »virsikirjan talvoin taas kukoisti enitnmästi
länsi-Suomessa jll ilmautui painosta n. t. arklimeisuina, jotta muodon
puolesta enimmäkseen omat yhtä huonoja kuin mirsikirjankin runous.
Uudempi-aikaisessa muodossa onnistui ainoastlllltt joku tuottamaan jo-
tain miellyttämämpää, niinkuin esim. Jaakko Juteini (s- lv. 1855) ja

Abraham Poppius (f w. 1866). Mutta ylipään »vallitsi siinä ma-
hassa, mitä täten runoiltiin, taidottomuus. Poistaakseen tätä jälkim-
mäistä olletikin julkusi Lönnrot 1845 »vuoden Suomi-tirjassa 15 kään-
nöstä, enimmät Runebergin runoelmista ja enimmät ne näistä, joita
Ehrströmin laulannoilla yhteen aikaan niin hartaasti laulettiin meidän
fimistyneemtnissä kansanluokissa. Näitä käännöksiä seurasi, paitse runous-
opillinen sanasto, niiden runomitallinen selitys, joka on ensimmäinen
metriikin yritys Suomen kielellä. Arttimcisujen runoudesta poikkeamat
nämät käännökset jyrkästi siten, että sanat eiwät ole typistetyt, että tap-
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pusoinnut omat jokseenkin hymät ja että runomitta perustuu laa-
juudelle. Wiimelsi-ntainittu seikka olletikin oli uutta ja outoa. Runo-
mitan laajuudelle perustaminen oli kuitenkin Lönnrotille aiwan luonnol-
lista; laajuushan runoissakin ja laajuushan llaSsillisteu kieltenkin ru-
noudessa oli mitan perustuksena. Wielä ankarammin kuin näissä oli
Lönnrot jo ennen tätä »viljellyt laajuutta niissä luusimittaisissa runon-
palasissa, joita hän Homeerulsen teoksista käänsi »Muistelmien" kau-
nistukseksi. Niissä oli laajuuden käyttämiseen kuitenkin ehkä enemmän
syytä alkuperäisen laajuudellisesta runomuodosta. Mutta laulurunossa!
»Laulussa luin korko poljetaan", sanoiwat laajuuden »vastustajat, »saa-
mat sanat kolonaan luonnottoman äänen ja tulewat ymmärtämättömiksi."
»Niinpähän »vanhassa runossakin", sanoiwat Lönnrotin puolelaiset, joita
ilmautui paljokin, »koron polkeminen ei ole wila, waan päin wastoin
wälttämätöin waatimus, ja näiden runojen sekä laulajille että kuulijoille
on se antanut suuren nautinnon." Tämä oli tieltämätöintä, mutta liel-
tämätöintä oli selin, että kaikkien nykyisten kansojen runomitta perustuu
korolle, ei laajuudelle, ja että suomalainenkin kortva tuntui, ainakin
nykyis-muotoisissll runoissa, rupeaman »vaatimaan korolle edes rauhoi-
tuksen, jospa ei täyttä ytsinmaitaakaan. Laajuuden puolustaminen wai-
leni ja koron polkeminen katosi runoelma-yrityksistä; siinä runonlnjissa,
jota Lönnrot hartaimmin, ja loppupuolella ikäänsä yksinomaisesti, »vil-
jeli, nim. »virsissä, ei hänkään polje korkoa muualla luin säleen alussa,
jonkalainen koron polkeminen ikään kuin sominnaisesti rtmoilijain les-

ken on tullut luwalliselsi.
Lönnrotin mirrenseppyyteen oli ulkonaisena syynä se, että hallitus

w. 1863 asetti uuden komitean tekemään suomalaisen mirsilirjan ehdo-
tusta, ja Lönnrotkin tuli tämän komitean jäseneksi. Pian oli hän, maitta
ijältänsä jo seitsemännellä kymmenellä, kaikista mirein komitean töissä.
Uusien, omien »virsien teosta kieltäytyi komitea jo alussa, ja piti kor-
keinna toiwomuksenansa niistä kallisurwoisista mirsiaarteista, joita ju-
malisempina ja uslomaisempina aikoina kuin meidän on syntynyt ruotsin,
tanskan ja saksan rnnoutten alalla, onnellisesti »valita ja taitawasti kään-
tää Suomen seurakunnalle sopiwia wirsiä. Tämmöiseen työhön olikin
Lönnrot ihan omansa. Hänessä eli uskonnollinen hartaus, jumalanpal-
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welutsessa käwi hän mielellään, tointittipa sitä itsekin oikein tuomioka-
pitulin tumalla monta lvuotta Sammatin silloin papittomassa kirkossa,
ja tunsi kirkollisen ja raamatun-kielen hywin. Tämän lisäksi tuli, että
hän paremmin luin kukaan muu tunsi suomalaisen runoudenkin kielen
ylipäänsä. Ei siis kumma, että komitean tehtämä enimmäkseen joutui
Lönnrotin hartioille. Sen muut jäsenet kyllä suorittiwat myöskin ofansa
allutyöstä. Mutta yhteis-istmmoissa sai hän usein tehdä niihinkin kor-
jauksia, ehkä hekin toisinaan keksiwät semmoisia Lönnrotin wirsiitt. Ko-
mitean olinailaa kesti yhteensä kahdeksan »vuotta, ja tällä ajalla kiihtyi
maan Lönnrotin lvirrentuottamisen into, niitt että hän komitean toisesta
ehdotuksesta, jota hän ei laitin paikoin hywäksynyt, »v. 1872 antoi oman
laitoksensa, niinellä »Suomalainen mirsilirja »väliaikaiseksi tarpeeksi", joka
sisältää 413 Mirttä, saman määrän tuin »vanhakin »virsikirja, jonka sijaan
se oli aiottu. Hänen tuotteliaisuutensa tällä alalla ei tauonnut wielä
tähänkään. Ihä korjaeli hän entisiä »virsiänsä ja laittoi uusia. Wielä
kuolinwuoteellansatilt harrasti hän tätä työtä; »viimeiset rilvit, »valitet-
tawasti niin »vapisemalla kädellä kirjoitetut, ett'ei niitä moi lukea, on

hän piirtänyt paria kolmea päimää ennen luolematansa. Wuotta ennen
tätä sai hän tilaisuuden antaa 1872 wuoden »virsikirjastansa tmdenne-
tuu laitoksen, nimellä »Väliaikainen Suomalainen Virsikirja", johon

hän otti 500 »virttä; tämän komean painoksen Marusti sen kustantaja
herra lirjanlauppias G. W. Edlund myöskin nuoteilla. Tähän laitokseen
on Lönnrot tehnyt tarkan luettelon wirsien alkuperäisistä, muulalais-
ticlisistä kirjoittajista, ja toisessa luettelossa osoittaa hän, mitä komi-
tean jäsen minkin »virren on laittanut suomenkieliseen asuun. Tämän
mukaan on kirjan 500 »virrestä 136 Lönnrotiu lasialaa. Näistä ilmoit-
taa hän saaneensa noin pari kymmentä arttiweisuista eli »arttiwirsistä",
joiksi hän kutsuu artliweisuja hengellisestä sisällyksestä; noin pttolitym-
mentä on hän marustauut kysymysmerkillä, joka tietää, että Lönnrot ei
ole muistanut niiden lähdettä eli alkuperäistä ; ja 6 »virttä seisoo ilman
muutta osoituksetta tuin hänen nimimerttinsä ; ne owat siis Lönnrotin
itsensä tekemiä. Luku 136 ei kuitenkaan ilmoita hänen laittantiensa
mirsien oikeata määrää. Se on lisättäwii ainakin puolella niitä likem-
mälsi 70 wirttit, jotka omat merkityt Nllä, professori von Essenin
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merkillä, sillä enimmät näistä owat syntyneet Lönnrotin ja von Cssen'in
yhteistyöllä edellisen luona Sammatissa. Ia näinkin saatu lukumäärä
on wielä lisättäwä jolla-lulla satasella semmoisia »virsiä, jotka jätlvät
käyttämättömiksi niihin sanomalehtiin tahi wirsiwihkoihin, joissa hän ne
ensin sulkasi. Lönnrotin kynän kautta kulkeneita »virsiä on siis lähem-
mäksi 300. Hänen omatekoisista »virsistänsä owat n:o 139 ja n:o 140

kaksi lannista loppiaiswirttä, n.o 200 ja n:o 210 proosallisia etvante-
liumi-wirsiä, tt:o 376 wälttäwä ehtoowirsi, ja n:o 492 on, merkillistä
kyllä, wllltiopäiwä-wirsi.

Vailla Lönnrot siis ei itsestänsä tuottanut ja keksinyt tämänkään
rmtolajin alalla paljon, niin ansaitsee hän Suomen kansalta ikuiset kii-
tokset siitä uutteruudesta ja taidosta, jolla hän saattoi muiden tekemiä
»virsiä Suomen kielen pukuun. Edellisistä uudemmista mirrenteon-yri-
tyksistä eroamat ne siten, että niissä on tuota eautabils, joka kaikessa-
kin laulurunoudessa, mutta enimmin »virsissä, on lvälttämätöintä, tahi,
toisin sanoen, että ne owat helpot laulan ja täysisäteiset, olematta kui-
tenkaan pitkäpiimäiset niinkuin »Uudet Virret". Niistä eroawat ne sii-
näkin, että maallinen kansanrunous on kielessä ja runopuwussa tehnyt nii-
hin edullisen »vaikutuksen; täältä tullutta on esim. allusointu, jonkakäyttä-
mistä Virsissään Lönnrot ei ollenkaan ole lamotsnnut, missä se helposti
tarjoutui. Wanhan »virsikirjan typistetyt ja pahoin ruhjotut sanat eiwät
woineet muuta kuin kauhistaa häntäkin, jonka korma oli tottunut »van-
han runon täyteläisyyteen; häntä ei siis minkäänlainen runomitan ah-
taus moinut saada käyttämään muita lyhennyksiä kuin tumallisia. Ru-
nojen muistamisen ei hän antanut »viehättää itseänsä yleisen hengellisen
kielen alalta, ja sanojen käyttämisessä oli hän niin warowa, että monta
monituista kertaa eri ajoilla muunteli jotakuta »vaikeampaa paikkaa, kun-
nes se täydellisesti »vastasi hänen artaluntoisuutensa »vaatimukset. Mitä
Lönnrotin mirfien sisällykseen tulee, jätän minä sen muiden armostelta-
lvlltsi, jotka tämän ymmärtäwät paremmin tehdä kuin minä, huomaut-
taen näille waan sen, että sisällytsensä saiwat hänen wirtensä enimmälsi
osaksi semmoisista wirsiteoksista, jotka hän tapasi yleisesti hywäksytyissä

ulkomaisissa »virsikirjoissa, ja että Lönnrot et suinkaan pilannut alkupe-
räisiä teoksia antaessaan niille suomalaisen puwun. Osoittaakseni, kuinka
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ihanalta mirsi moipi kuulua Suomen kielellä otan tähän lopuksi alku-
puolen wirttä 168 (»Kristuksen taiwaasen-astumisesta"), käyttäen sekä
1872 että 1883 painosta, siitä syystä, että Lönnrot jälkimmäisessä on
tähän mirteen tehnyt muutoksia, joista muutamat omat parannuksia, mutt»

toiset minusta tuntumat huononnuksilta. Täten kuulumat tämän mirren
neljä ensimmäistä »värjyä näin:

Jo, Jesus, Isas kunniaan
Sa olet meiltä mennyt,
Ia tänne mahäks ajaks maan
Mä olen jälkees jäänyt
Vaeltamahan mieraana
Viel' isän' maasta kaukana.

Se isänmaa on ylhäällä,
On tllimahllssll aina,
Ei siellä suru sydäntä,
Ei murhe mieltä puina,
Ju Herran kirkkaus ainiaan
Sen täyttää iljmemalollaan.

Eht' eiwät sinne silmäni
Nyt kannatakaan mielä,
Niin kuitenkin mun ääneni
Jo nytkin kuullaan siellä;
Ia usein, luin mä huokaan maan,
Jo mastauksen sieltä suan.

Myös usein uskon silmillä
Saan sinne tähtäellä,
Ia toiste toiwon siiwillä
Likemmä liidatellä;
Mut sitten taasen katoaa
Pois edestän' se riemun maa.
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Mutta mitäpä töistä ja teoista olisi, ell'ei niiden takana olisi kel-
mollinen tekijä. Schiller ei sano teosten, loistatvintenlaan, maksaman

mitään, ell'ei niiden tekijä ole simeellisesti lelmollinen. Suomen uudem-
man kirjallisuuden perustaja fai tässäkin suhteessa niin runsaan osan,
että hän ihmisenäkin täyttää suurinten maatimusteu määrän, ja oli niin
likellä täydellisyyttä, kuin kuolemaisen on mahdollista. Ilmau töitänsä
tetemättätin olisi Lönnrot ollut suuri mies. Hän oli henkistä aatelts-
säätyä, sitä, jolla tosi-ihmisyyden ihanteet omat kilmemnertteinä. Tämä
aateli lasivaa Harmoin »uaatuuoitetuissa kehdoissa. lalosutuisuus ei aina
ole yhtä kuiu jalomielisyys. Luonnotar ei »valitse lemmikkejänsä säätyyn
katsoen, maan pistää monesti aatelilirjansa, oikean jalouden lahjakirjan,
jenkin lapsen kapaloihin, joka ensi uniansa makailee matalassa mökissä,
karstaisin kurkihirren alla. Tämän aateliston ctemin tunnusmerkki on
rakkaus, se oikea rakkaus, josta apostoli antaa niin miellyttämän ja
täydellisen luwau, alkaen näillä ihanoilla sanoilla: »jos minä ihmisten
ja enkelien äänillä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä
olisin kuin helisewä »vaski jakilisemä lulluinen". Rakkauden kanssa omat
yhdistettyinä nöyryys ja tyytymäisyys. Ne Harmat joilla nämät
omaisuudet omat siinä määrin luin ne olimat Lönnrotilla, omat ihmis-
kunnan etemimpiä, »vaikkapa cimät tekisikään mitään uros- tahi ansiotöitä.
He omat kansan suola. He pitämät henkisten ja simcellistcn ihanteiden
lippua ylähällä, silloin kuin enimmät muut ihmiset mellastawat elämän
turhuuden-markkinoilla. Näitä »valituita oli Lönnrotkin.

Se puute, jota Lönnrot opintonsa alussa sai kärsiä, ei näytä olleen
pitkällinen sitten kuin hän pääsi ylioppilaaksi »v. 1822. Jo seuraamana
muonna sai hän n. k. akademillisen londitionin*) silloisen kirurgian-pro-
fessorin Törngrenin perheessä, joka muuttui hänelle toiseksi kodiksi ja jonka
jäsenet tulimat niin hänen ystämilsensä, että hän wielä kesli-ijällättsälin,
silloin luin hänellä oli wirlawapautta ja siksi kuin hän nai (m. 1849),
taimilla aina olesteli luulausmäärät ijälästen »vanhusten luona heidän

*) Kotiopettajan pailan yliopisto-kaupungissa. Semmoinen on helposti ar<
mättämistä syistä ylioppilaalle paljoa edullisempi kuin lotiopettajana-010 maalla tahi
muissa kaupungissa.
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kartanossllnsll Laukossa Vesilahden Pitäjää, josta muun muassa Kalc-
»valau toiseu laitoksen csipuhckiu on anuettu kemäällä m. 1849. Lieneekö
Törngren häntä erittäin auttanut raha-amuillaliit, ja minkämllotoisilla,
en moi sanoa, mutta »varsin huouot eiwät hänen raha-asiansa hänen
totiopettajau-wirastll erotessaan näytä olleen, koska häu tällöin juuri
omalla lnstllltnntscllansa läksi ensimmäiselle runorctkellccn ja sitten tohta
omilla mnroillnnsn painatti I:sen »vihlon Kanteletta. Ei ainataan ollnt
pnnte jättänyt hänen mieleensä uiitä pahoja jälkiä, jotta moneutiu lap-
sena ja tliiorulaiscnll köyhyyden kurjuutta tärsiueen mielessä tamataan
saituudeu ja ahneudenkin muodossa heidäu manhemmilla päimillänsä.
Lönnrotin jalo luonne ei »voinut joutua tämän mamman alaiseksi. Päin
»vastoin oli hänellä aulis mieli ja amullinen käsi elämänsä loppuun
saakka, ja monta on niitä, joita hän lamalla tahi toisella on auttanut
omista »varoistansa. Samalla piti hän huolen »vanhemmistansa, eitä
jättänyt awntta niitä sisloistansalaan tahi heidän tapsistansa, jotka sitä
tarmitstmat. Vanhempansa otti hän lnolsccn Kajaaniin, sitten kuin »van-
hnnden »voimattomnns alkoi haitata heitä Paikkarin torpan hoidossa,
joka tällöin jäi heidän »vanhimmalle pojallensa. Läheltä Kajaania, mun-
tamain mirstojen päästä, oli Lönnrot miten tnten tullut ostaneeksi pie-
nen kruununtilan, ja tänne asetti hän »vanhukset elämään. Polmila, se
oli tämän paikan nimi, on sen »vesistön rannalla, jota myöten ylämedct
Koimnkosken ja Ämmän kautta laskemat Oulujärtveen. Kajaanin kau-
punki on näiden kahden kosken millillä. Löunrot asui kaupungissa, mntta
kämi joka päimä, kuiu ilma salli, päitvällisen syötyänsä Polmilassa. Tai-
mella hiihti hän tämän matkan suksilla. Kesällä knlki hän sinne jalkaisin
ja tuli illalla, »virtaa myöten Koimnkosken niskaan laskien, takaisin. Joku
myötäseuraama henkilö palautti »veuhecn Polmilaan, tahi kulki Lönnrot
sillä seuraamana päimänä itse wasten »virtaa finne. Vauhempainsa nä-
keminen ci hänellä ollut llinocma syynä tähän matkustamiseen. Se an-

toi hänelle samalla hywää ruumiin liikettä, mutta pääasia oli, että hä-
nellä Polwilassa iltapäimälsi oli tehtämänä toinen työ, toinen kaupmt-
gissct aamupuolella. W. 1847, jolloiu minä parin ylioppilas-lumppaliu
kanssa kämin Kajaanissa, oli Lönnrotilla työnä kaupungissa sanakirja-
ainesten lokoaminen, ja Poimitan hiljaisessa yksinäisyydessä muodosti
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hän par'ailaa Kalemalan toista laitosta. Tänne luoliliu hänen isänsä
syksyllä m. 1851, 86 »uuodeu »vanhana. Äiti, joka oli 8 »vuotta nuo-
rempi miestänsä, seurasi poikaansa ja häneu perhettänsä, 81 wuodeu
»vanhana, silloin kuiu Lönnrot tammikuussa »u. 1854, nimitettynä pro-
fessorina, muutti tänne Helsinkiin, ja eli sitten »vielä muutamia »vuosia
Paitturiit torpassa.

Siskoilleusll koki Lönnrot myöskin olla awulliuen. Niitä oli hä-
nellä ueljä »veljeä jn kaksi sisarta; hän itse oli »vanhempiensa neljäs
lapsi. Vllnhiu »veli, joka oli ruwennut räätäliksi uiiukuiu isäkin, oli jo
Eliaksen kouluun lähtiessä ollut omintakeinen miehensä eikä »varsin iva-

ratoin, ja auttauut nuorempaa »veljeänsä tämän ensi astelcilla opin
tietä. Tämän awuutcon palkitsi Lönnrot hänelle ja hänen kuoltuansa
häneu perheellensä mouin »verroin. Hän otti nim. häneu mauhinmtan
poikansa laslvattaalseusa, ja sittemmi» toisen nuoremman pojun. Van-
hempi näistä pojista oli jo ylioppilaaksi pääsemässä, luin tapaturmai-
nen kuolema tempasi hänet pois; nuoremman koulutti ja kustansi Lönnrot
täydellisesti papiksi. Erään toisen »veljensä toimitti hän rokonpauijaksi.
Toisesta sisarestansa näkyy hän myöskin pitäueeu huolta; m. 1849 kir-
joittaa hän uiiu. ystämällensä Rabbelle tänne Helsinkiin, että Rabbe
laittaisi häneu täällä (lnultamasti pallvelnlsessa) oleman sisarensa käti-
löimen oppiin. Tämä sisar taisi olla se, joka sitten muutti Pietariin,
siellä meni miehelle ja joutui hymiin »varoihin.

Hymäsydämtsyys ja hymänsuopuus olilvat Lönnrotin »uieieulaa-
dussa päälliuetsct, ja ue ilmestyimät kaikissa hänen oloissansa. Hän »voi
ehkä silmänräpäykseksi »vihastua, mutta lieneekö kukaan kuullut kolvin
sanoja hänen suustansa? Kaitti riita oli häneu kauhunsa. Ei kirjal-
listakaan riitelemistä suwainnut hän itse luhdassansa. lolloin-kulloin
yritti joku häneu kanssansa kirjallisesti kinaamaan, mutta kuiu hän ei
»vastannut, piti toisinkin pian tnteta suuusa. Seuraus tämmöisestä
menetyksestä oli se, että tuskin yksikään niin paljon kirjallisilla aloilla
liikkunut ou saanut uiiu olla rauhassa lritikastereilta (armottomilta ar-
mostclijoilta) kuin hän. Tämän edun saamuttamiseen auttoi häntä ehkä
hänen silminnähtämä »uaatimattomuutensatin. Töistänsä ja niiden menes-
tyksestä kantoi hän kiitoksen kaiken hymän lahjan antajalle, mutta ei
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ylpeillyt niillä sisällänsäkään. Kuinka wähän hän teolsillansa tahtoi saada
luuluisata nimeä, näkyy siitäkin, ett'ei hän niihin pannut nimeänsä.
Esipuheiden alla »vaan lamataan hänen kirjoissansa yksinkertainen nimi-
merkki E. 8. Ainoastaan Sanakirjassa on tästä poikkeus; sen nimileh-
dellä seisoo 1010 nimi. Kaksi kertaa on hän, ikäänkuin salaisesti ja luul-
tawasti puoleksi leilillä, hymittänyt mieltänsä teostensa antopäiivillä;
Kanteletar on näet annettu 9 p. huhtikuuta ja Kalemalan toinen lai-
tos saman kuun 17 päimänä, joista edellinen oli hänen syntymä- ja
jälkimmäinen hänen nimipäimänsä. Että kansalaisten rattans ja ulko-
maan hymäkfyminen olimat hänestä mieleen, ei liene moitittama-l).
Mutta prameata ylistystä ja loisteliasta juhlimista pelkäsi hän ja koki
karttaa. Se »viikko juhlia, joilla »ne kaksi muotta takaperin (kemäällä
m. 1882) emme moineet olla »viettämättä sitä hetkeä, jolloin hän tuli
80 wuodcn »vanhaksi, oli hänelle oikea piinawiitto.

Lönnrotin hywäsäwyisyydeu lähteenä ei ollut ainoastaan fe harwi-
ulliueu tasapaino, jota »vallitsi hänen hengessänsä. Hänen wanhempansa
oliwat olleet jumaliset ja kokeneet yksinkertaisen ymmärryksensä mukaan
laswattaa lapsiansakin jumalanpelkoon. Lapsuuden-uskoansa ei hän kos-
kaan liene kadottanut peräti, ja »vanhemmilla päiwillänsä sai hän sen
kaikissa tapauksissa selwempänä takaisin. Uskonnollisesta hartaudesta oli
teholas apu hänen luontaiselle hywäsäwyisyydellensä. Nöyryys Korkeim-
man päätösten edessä teki hänelle myöskin lelveämmälsi kowan onnen koh-
taukset, jonkalaisia kärsimättä ci hänenkään ollut määrä päästä elämästä.

Ulkomaalla huomaittiin hänen armonsa jo aikaiseen. Niin kutsuttiin hän
jo m. 1850 Berlinin tiede-akatemian kirjeenmaihtaja-jäseneksi, lunnia, jota kukaan muu
Suomalainen tuskin lienee saanut. Sitten kutsuttiin hän samanlaiseksi jäseneksi m.
1859 Unkarin tiede-akatemiaan ja m. 1876 Pietarin samanlaiseen akatemiaan. Ruot-
sista annettiin hänelle Pohjantähden ritarinristi m. 1865. Erinomaisen kunnian-osoi-
tuksen sai hän w. 1872 Preussista, kuin hän kutsuttiin I?our-l6-u,Lnto*iitarikunnan
jäseneksi. Arwatlllsemme oikein tämän kunnioituksen armon tulee meidän tuntea tä-
män ritarikunnan omituinen laitos. Siinä ei saa yhden ajoin ulla useampia luin
55 jäsentä, joista 30 saksalaista ja 25 ulkomaalaista, ja siihen otetaan sekä tiedemie-
hiä että taidemelkoja. Kuin joku ritari kuolee, määrää kuningas, kummastako luo-
kasta, tiedemiestcnlö «ai taideniekkojen, uusi ritari on walittaw». Jokainen ritari
lähettää tällöin sen miehen nimen, jonka hän katsoo ansainneimmatsi, ritarikunnan
kanslerille, ja tämä sitten lähettää kaikki maaliliput kuninkaalle, joka nimittää enim-
mät äänet saaneen ritariksi.
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Ensimmäinen tämmöinen kohtaus, ja se kamalinta laatua, oli, luin
hauen edellämainittu »vanhempi kaswattinsa hukkui. Kamalaksi tuli tämä
surkea tapaus se» kautta, että Lönnrot itse piti perää, kuin »venhe hänen
»virtaa laskiessaan törmäsi »vedenalaiselle kiwelle ja kaatui. Tämä tapah-
tui eräsuä Juhannus-aamuna, luultawasti w. 1839. Hitu oli silloin
ollut yötä Polwilassa ja lähtenyt tapansa mukaan »venheellä kaupunkiin
Päin, jonne häntä oliwat seuranneet, kirkossa käydäksensä, tuo nuorukai-
nen ja eräs pallvelustyttö. Nämät molemmat huttuiwat, ja ainoastaan
wäkiwoimauksilla oli Lönnrot itse päässyt hengissä maalle, turhaan pon-
nisteltuaau locttaessansa pelastaa toisia. — Monta wuotta myöhemmin
lohtasi häntä täällä sc surkea tapaus, että eräs hänen puolisonsa likei-
nen sukulaiucn, joka oli ylioppilas ja hywillä luounonlahjoillansa setä
walawilla opinnoillaan herätti paljonkin toiweita itsestänsä, onnettoman
rakkauden houreissa surmasi itsensä. — Raskainta lieuec hänen kuiten-
kin ollut kantaa niitä häwitytsiä, joita Surma teki hänen perheessänsä,
ottaen pois ensin hänen rattaan puolisonsa") ja sitten, pitcmmillä ja
lyhemmillä »väliajoilla, kolme tytärtä *"). Kauan ennen näitä kuoleman-
tapauksia oli Tuoni temmannut hänen esikoisensa wuodett wanhaua pois.

Minkälaiset hänen mielipiteensä tämmöisten kohtausten suhteen
oliwat, näkyy parahiten eräästä kirjeestä, jonka hän kirjoitti huhtikuussa
w. 1869; kirje oli eräälle isälle, jolta silloin oli kuollut kaksi lasta.
»Olen kokenut itseksi", sanoo hän muun muassa tässä kirjeessä, »sitä surua,
kun »vanhin lapseni, ainoa poikani, kuoli, mutta ei auttanut ei omat eikä
syrjäisten lohdutukset. Mutta mitä ne ci »voineet, sen teki aika, ja nyt
taidan jo Jumalaa liittää siitä, että hän korjasi lapsen luoksensa ja pelasti
minun kaikesta siitä surusta, kun minulle hänestä ehkä olisi tullut. Pa-
rasta kyllä ehkä olisi semmoisissa tapauksissa, kohta »voida tyytyä Juma-
lan lailtilviisasen hallintoon, mutta loskapa me sen kylliksi opimme?"**""°)

*) Hän kuoli 21 p. heinäk. m. 1868.
") Heidän nimensä «limat Maria, Elina ja Thekla, Ainoastaan ylsi tytär,

MlMhimman jälkimmäinen, Ida jäi manhukselle hänen elämänsä lopun iloksi ja suloksi.
***) Kuin herra G. W. Edlund otti tämän kirjoituksen lustantaaksensa eri kir-

jasena, päätti hän paitse lumia teettää siihen myöskin mulauksen Lönnrotin käsialasta.
Täisi malittiin juuri se kirje kokonaisuudessaan, josta ylläolemll ote on otettu. Mu-
lauksen näkee lukijan tähän mihloseen liitettynä.
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Tämän ohessa ei hän kuiteillaan ollut mikääu »Koftfhänger" (ju-
malisesti suruisen näköinen), niinkuin saksalainen sanoo. Hän oli mel^
kein aina tyynesti iloinen, ja hnmori (leikillisyys) pulppusi hänen mie-
lestänsä knimumattomiiill suihkuina. Hauskcmpllta scurllktimppalia kuin
hän oli ei suinkaan lamata usein. Monilla matkoillansa oli hän ollut jos
joidenkin kanssa yhdessä, eri säätylnolissa, eri kansoissa, eri simistys-.
portailla, eri uskontojen alalla. Hänellä oli teräwä silmä keksimään asiain
ja ihmisten koomilliset (naurilnalaisct) puolet, ja täutänpuolisill, »vaikka
ei saftensckaisill, oliwat ue kertomukset, joita hän muilla nautitutti niistä
tapauksista tahi ihmisistä, joita hän oli nähnyt. Ei hän jättänyt un-

hotulsiin outiakaan seikkailujaan, joihiu hän, olletikin ensimmäisillä ruuo-
matkoillansa oli useinkin joutunut, tnin häntä halivan ulkoasunsa tähden
pidettiin milloin minäkin maanlnlkijana. Ulkoasun halpuus oli setä ru-
nonkerääjän niatkustllstaman, että itse asian ja myöstiu Mitrojen »vähyyden
»vaatima. Mutta humittaneen näyttää häntä myöskin se iueoguttu
(tuutemattomuus), jossa hän esiytyi, ja ue iM-pra-<iua't (erhetytset),
jotka siitä seurasimat.

Tällainen oli meidän rakas opetus-isämme.
Häneu poislähtönsä täältä tapahtui 19 p. maalisl. w. 1884. Hä-

nen tertveytensä oli jo pitkin talwea heikonnut heiklonemistaan, jonla
tähden kuolema sitten oli helppo ja hiljainen, iläänlui» uueen nukahdus.
Huhtikuuu 3:na päiwänä laskettiin ruumis Sainmatin kirkkomaahan,
lepäämään samassa paikassa, johon »vainaja eläessään oli saattanut rak-
kaitansa, puolisonsa ja kolme tytärtänsä. Hautajaiset oliwat niin juh-
lalliset, että niiden »vertoja Suomessa sitä ennen tuskin oli nähty.
Paitse maakansaa, jota tappelin seurakunnasta ja ympärillä olemista
pitäjistä oli kokoutunnt suuri paljous, oli siuue tullut lähetyskuntia ja
edusmiehiä melkein kaikista maamme kaupungeista ja monesta paikkakun-
nasta maaltakin. Näiden tuomia laakeri- ja kuttais-seppeleitä oli lähes
satakunta; näistä oli kolme hopeaistakin, uitu. Kuopion kaupunkilaisilta,
Sawokctrjalaiselta Osakunnalta yliopistossa ja Pietarin suomalaisilta.
Wiimelsi nimitettyyn seppeleesen olimat »vainajan sen sisaren lapsetkin,
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jostll tässä edellä lsi 35) on mainittu, saaneet tilaisuuden ottaa osaa.
Nuumiinsaatossll kunsnnkonlulta lirttoou (katso tähän liitettyä knmaa)
nähtiin lähctyskiluticn ctuncuässä cdusmichiä Kenraali-Kiwernöörin, Suo»
meu Senaatin, Mopiston, Turuu Tuomiotapituliu, Suomen Sotawäeu,
Ilioppilaskunnan ja seu eri Osnkuutien, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran ja Suomen Tiedeseuran luin myös mouieu muideu seurain
puolesta. Tämä juhlalliuen loisto yhdessä tymenen tanniin maiseman
kanssa, jonka jo ohennutta lnmipeittoa lemäincn lämmin antinko »vielä
enemmän ohensi, pienen kellon ääni »vähäisen kirkon tapulista, itse tämä
löyhä kirkko, joka nyt kuitenkin oli lannistettu kuusilla ja köynnöksillä,
mllllhanpllnijcm »valamat ja lämpimät sanat, laitti uämät yhdessä telimät
läsnäolijain mieleen sywän wailntulscn. Tilaisuudeu ulloasuliu tuntui
toimittaman sitä, että tässä pantiin maan polveen Suomen sinirinta
miestä, joka oli syntyessään ollut Suomen köyhimpiä lapsia!

Rauhaan läksit Sn pois, tuhlasi Kalma sai,
Kanssa laakerin kuin maahan se laskettiin:
Vaan Sun henkesi heelmät
Meille ainainen aarre on.

Wierkööt wuoS'fabat waan toinen toisensa taa',
Vanhat unhottukoot, nndetki muuttukoot:
Ei sun muistosi niunjn,
Eitä unhotu cmsiotyös'.

Peittyipä Hellaankin kirtka'ns peittoon yön,
Kaune'us karkkosi pois, raakuus wallan sai,
Mtttt' ei laulut Homeeron
Unhotnksihin jääneet, ei.

Näinpä Väinämön myös mirret ja »viisaus suur',
Ilmarin ihmetyöt, Knllerwon kauhea tie,
Lemmin sankarin uljaus
Unhoon Suomessa eiwät jää.
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Aina, ain' yhä »vaan nuoriso niistä jnur'
Urhoon woitnoa juo, intoa laulun saa,
Äitin-raklanden töitä,
Tiedon tenhoa ihmehtii.
Aikain aikojen taa', tietäjä, kalliit työs'
Kansous' kirkastaa; itse Sä loistat myös
Niinkuin Alppien huippu
Loistaa laajojen maiden taa'.
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IäZÄISH.

Detta ntka,Bt till 611 let'nadBt6elinintz," liar unpBtätt
af det ntinn6Btal, förf noll vid den Bc»r^> 78t, nvil^e^
det °llr>Bl<a nniverBitetet cl. 13 inaj 1884 nrade tor att
rtedra den Btore nädanFän^neB minne, nvad tala-
ren vid cletta tillfälle yttrade, äterfinneB i detta ltätte
oen derntölver nar tilllconnnit ätBkilli^t, näBtan lilca
rn-voliet 80in t6Bttalet, al Bäclant, B«nt Bl<ritvitB däcle före
«en etter I6Bten. ininclre betydande NMMfter
ltatva deBBntotn neintatB nr det ininnsBtal af nrof. 8.
<71. NliNFren, livillcet denne nä BvenBl7°a lröll vid I?inBka
V6t6NBlla^»BBoeiet6t6NB ärBliöFtid d. 29 april oen Benare

nt^ifvit af tr^elcet.
I förväntan pä en inera onttättande lel'nadBBllil-

drin^ torde den nnBka allinänneten lata denna Kontnr-
teelinin^ N Fälla toi" nvad luon c>el7Bä endaBt är, en

t'örBta, vlott för den närtnaBte franttiden AJord llvliti^
frainBtällnin^ af lÄiaB lönnrots verk oelt nei^onli^ltet.

Hsl^tNFtors i 1884.
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liii W3.8 i.öimrotä minn6.

<! I^öirni-citF I«l°n3.clB<lg,Z äf ltlslntad. D«n v^r län^, insn

nääs clsn vg,rit än aläri^ BZ, lan^, B^nll6 vi likväl linjat, att
6.6U. fäclit ännu. läitAt'6: BZ, llär var lian oss, BZ, Bv»i't Iraäs vi
att tanka c>BB 8l:il8ino883.ii. t^rän lronoin. M«n dst tillikoin, «s c>BB

att I>sBtäinina QU,NB ItkBlän^ä, oon vi inotta^a in«cl öälltjnlcltst
clsn dc»rnBlnt. Vi Balina nonnin, iN6it lilana «s.
Vi äro nsäBtänt»la, rn«n Börsa ej. Vi aro lisärulvaäs, nnZn llnota
«s. Vi ta«l:a (?ncl, 80in lätit, sn BZ, rilit de^alvaä, 8a ääsl o«n
BZ, l:äi'lsliB'snll inan t"ö<laB tili stt liarn at? äst nnBt!a lalkot oolt
nnnat ltonotn 6tt 8a lan^t, vsrl^aint lit' tili vart I>aBta. lailla
litst 80IN <Isn 6NBt!ilä6 inäiviäsn, lyfvZr «tt t"oll! «.k liröcl allsna.
R«äan «lon nn^s KonnnA Balninu liacl i lornticlsn, att Hsrrsn
vills aariana ltonnin iolls rikscloin oslr V6i-16.8lt^a «^oclslar, rttan.
„stt l'oi'Btän<li-Zt lljsftir". l?öi'Btän<l aolr 8nill« iiro i var tiä lillaBa
noclvänclt-Ia 80in i BaloinoB da^ar ooli ätvsn 1il:a8ä BällBvii.ta;
äs aro clsn Btöi-Bta Aälva, clsn snBkilcl6 oolr Zsnnni naitoin ltsla
lranB l?oll: lian srnalla. I^^olllt^t <1«t t^oll:, Boin tili oolr
Blial<l6i' e^t inän, Baäano Born RnnLlxzril oon I^önnrot!
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I^ikBont linnel)6rAB, BZ, var I^önnrotB lelnadBlonn i vttrs
alBeends löiZa BkilteBriKt. Han löddeB i ett torltt^t ltent
«atteB t Bkola, led I>rtBt insn vann KnnBkaner, olel Btndent.
ltlnärde Bt^ rned Kondttionerande, anade Btna lärdornBurol na
ett tilllredBBtällande, oin oekBa ieke Ilande Bätt, ltek tsenBt
oon Bkötte dsn otadeli^t. 8e der näBtan alltBarninanB! I?ör att
vara ett lil, ttllnöritzt lolketB BtörBte inan, vore väl detta na
lörvänande nändeiBer, KalBor^tande löretai? oolt Btorint^a 8/sälB-
-BkaKnin^ar diottade lelnadBioni) att an8«8 ternli^en lattiat,
Bavida es denne nselteB bragder varit al andlig art, al den art
80in tnanar ntinneBteeknaren att lör Btn lrainBtällnin^ BöKa det
tntreBB6väekande lrelt andra oinräden än de nvBBornnäinda.

Vicl ttd^nnkten lör I^önnrotz lörßta nnziträdands den
loßterländßka Itteratnrenß rnark, d. v. 8. är 1830 eller ett i)ar

är tidigare, var ltnßka snräket 8a lö^a nnnocllaclt, att det nn-
varande Blä^tet vai Knannaßt lörinär Aöra Bi^ nä^on löreßtäll-
nin^ oin. 6.588 literära arntod oen deBB rin^a vst^delß6 lör
Bantnällßltlvet. VioelälverßättntnAsn ooeräknad, I>eßtod don
lrnßka ltteratnren dä lör tiden al NBalinooken, ett nar nrediko-
-Bainlin^ar, „Bionin virret" („2ionßßan<;6r"),
(„HonrtiiAßdro^ar"), <leßnkß6Bta" („(ollädssßän^ oin

.Is8N8") o«li. nä^ra andra Bkrilter al Bainrna Bla^. I^ä^ot annat
än andlig literatnr lanß Knant till namnet. Bälnnda extßterads
ioke nä^ot liißtorißllt arliete ntont „^santiedot" (den Korta Krö-
nikan lrärnßt i NBalrnooKen), ieke nä^on reßeoeßkrilnin^ ntont
IZnn^an.B „Xrtßtit)-'n vaellnß^ (^l^n Krißtenß r«8a"), i«Ke nuZot
arliete al i)olitißkt innenall ntoin „Il!nronan valdaknndain taßa-
voiinan vaaraßta" ieke naZot natnrvstenßkanli^t arnete ntoin
I^roßteri nnvitnß Inoinißen tötßtä" („U^tti^t
tidßlördril oin Bkanelß6Nß verk"), ieke nä^ot drainattßkt vork

") N!ia« Lönnrot tnäcle3 ä. 9 april 1892 i loikkari torp, ueläFet, i Bain-
ucatti Kapell o«!c XariB-I^o^o Boel<ell, HauB toralclrar voro Buelien»ivläclclaren
l<'reclrik lönnrot oelc ruBtnallar<lottern lUriKa Bitt clop-
,»ainn berättas lian ba Nit Balun,la, att clen trännnancle person, Boin bar barnet
till clopet, pa vä^en Flöinclo än tva vackrare namn, soin varit, cletta tillamuacle
ne!» prestc n gal clet narnnut tör cla^en (1? april), clä äopet iutraltaäe, uem!, Z7i<«.

Nn 1790 utkouunen ötversattninF ai «le ?» da?n«w ci?
en inot L,v»Blanä rilitaä politiBk broeb^r, livar» törtattare var en

iranBk äiplomat vicl nain ll>m tinHe oiversättareii var /'«io??,
tiNBlv transiatnr i Btnciwlm, snäerinern, rädinan i llelBin^forB.
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ntont „Höga vißan" oelt intet modernt BkaldlörßöK ntom „H.rKKi-
vstßnt" (godtKöpßVtßor). Dagboken var vißßerltgen ölverßatt till
ltnßkan, om oekßä mvoket ottlllredßßtällaude, oek dsrntölver
ölverßatteß väl älven en del lörlattningar; men i emketßvßg
användeß nn.Bkan sndaßt i debstßedlarna ook <le grel:ißk'ortodaxe
prsßternaß preßtbet^g. Dndsrvißning pä linßka meddeladeß
sndaßt vid läßlörltör ook i Bkriltßkolan, oek al lärooöoker lnn-
NOB sndaßt aboboken oek KuteKeßen. Den enda ledningen i
räkenkonßton srkjöd den i abokoken intagna mnltipliliationß'
tabellen, oelt lörßt är 1839 ntgalsttßt Dönnrot i Btn „NeKiläinen"
den lörßta metodißkt nppßtälda anvtßning lör „de lvra vanli-
gaßts räkn6Bätten". 6eograltnß lörßta grnndsr ollentliggjorde
v. DseKer i Bin veekntidning „"l?nrnn V?tiKKoßanomat", oek den
lörßta Karta med ortnamn pä ltnßka var en liten, plnmpt gjord,
i BtooKnolm trvekt Badan ölvsr Dnropa, Bom ntdelad«B med
andra ärgängsn al detta blad. tidningar Kade ingen dristat
«ig att, ntgilva, allt Bedan Di^6ltnß är 1776 mißßlvekatß med
Bttt blad „^ietoßÄnomat", ttvilket lelde endaßt ett Kallt är, till.B
v. DeeKsr är 18W beg^nte ntgilva olvannämda veckoblad.
1?öl8t 8ä Bent Bom är 1829 börsads V^itKKoßanomig„
oek är 1833 „Bananßaattaja V^iipnrißta" ntkomma.

Bälnnda var nnBka BpräKet vid DönnrotB lörBta npp-
trädande ltk en onppbrnten vildmark nä alla andra oinräden
än det andliga, oek till ook ined en 8a entnBtaBtiBk yngling
Bont Kan ntan tvilvel var torde i Btna dröinrnar ont att Knnna
nträtta någonting lör Nio<lerBinälet intagitB al es ringa KetänK-
ligketer; 8ä djnp var den ölverallt radande tvBtnadsn oek 8a

stor l)riBten nä tiögre ideella Bträlvanden. Denna tätnad var
likväl ej dödonB. De dsnpa ledenB brtBt nä bildning oeb
omösliglteten lör dern att Koinnra Big till den pä annat Bätt
än genom BvenBka BpräKetB lörmedltng Keg^vnte likväl Btnä-
ninjoin KännaB tr^ekande lör lulkst Bsellt oek det egna BpräKetB
tillbakaBatta Btällning lörekoinnta detBannna lörnedrande oolt
onatnrligt. KoB de mera lraniBtäsnde al allinogeKlaBBen
väckte deBBa iniBBlörltällandsn bittra Känslor. Detta B^vn6B t. ex.
al l?aavo Xorltonens Bang „0m tinBka BpräKet", Bkrilven tnot
Blutet al tretiotalet, i KvilKen nan vikar pä detta BpräkB npp-
odling ock användning BäBoin embetB' ook domBtolBBpräk.

i^oikst i sin lisllist var Bälsci«B ännn sj andiigsn ciöcit.
ancira törsouci ooli törsök törskoinuio Kort innan Dönn-
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rotß uppträdande eller Bamtidigt med detta, KvilKa ä andra
Bidan voro egnads att npplilva vngliugsnß lörkoppningar med
alßoends ä moderßmäletß Btnderan.de ock odling.
Kade gjort Bina Kraltiga nttalanden till lörmän lör den ltnßka
nationaliteten, v. DeeKsr utgilvit ett linßkt veckoblad med
Btörre lramgäng än nägon lörs Konom, Oottlnnd i Dpßala (är
1818) ollentliggjort en Bamling Knßka ordßpräk jemts latinßk
ölverßättning oek Bedermera nnder de derpä lölsande aren inlor
den Bvenßka allmänksten tagit i Bverige (Vermland) Koßatte

Knnarß nationalitet i lörßvar, v. BeKröter blilvit 8ä intagen
al vara rnnor, att Kan till tv.^Kan ölverßatt en Kel del al dem.
Vidare Kade dnden ook lisnvall (den Benare till en Kärsan i
Nnemoßvno) redan Kunnit nnderßöka Knßka BpräKetß proßodißka
egenßkapsr, ook Ignatinß, Droßternß oek Heleninß ntgilva Kvar
Bin Bärßkilda Bamling pßalmlörßök, i KvilKa nämnda nnderßök-
ningarß reßultat pä ett mer eller mindre l^ekadt Bätt ttllämpatß.
Deßßntom Kade v. DseKsr, pä den tiden Dönnrot var Btndent,
till tricket belordrat Bin länge under arkete vordna ltNßka
grammatik, genom KvilKen loi^Kningen i det ttnßka BpräKet tog
ett sätteßtsg (enligt Dönnrotß yttrande „ett BJuntila Bteg")
lramät, oek lienvall tvä är Benare utgilvit Bin ordbok, Kvil-
Ken i Bitt Blag ntgjorde ett lika Btort lramßteg Bom v. DecKsrß
BpräKlära i Bitt. Kade Bsögren vid denna tid Kegilvit
Big pä Bin länga lorßkningßreßa, om KvilKen dä ock dä anländs
nnderrätteker oek Bom Dönnrot ock nägra andra torde Kalva lölst
med intreßße. Nen i lrämßta rnmmet Kade d. ä. med
Bina lrän lolkstß läppar nppteeknade rnnor vißat, Kvarilrän
Körnßtenarn» oek grunden Körde taga» ioke enc!aßt lör poe,Bin,
utan lör Kela literatnren i detta ordß rätta Kstvdslßs.

Bälnnda srbsödo dä vara literära lörltällanden älven nägra
Kngneliga ook direkt nppmnntrando Btdor. Voro es v. DeeKsr,
lienvall oek Bjögren Bädane lorßkare ook Bkriltßtällars, i KvilKa,B

lotßpär en yngling, Bom Kände Big vara i Koßittntng al lör-
mäga, lann Btg manad att träda? Ock de der pßalmdiktarne,
nppeggade ss oekßä deraß arKeten Konom, Bvm allt ilrän Bin
Bpäda barndom Kört Bsnngaß oek läßt Knndratalß godtköpß-
-vi.Bor, att prölva Bina Kralter i semnKredd med dem eller att
Kanßko ölvsrträlla dem? Dönnrot al deBB6 mäNB verkßam-
Ket mottagit Bädana väokelßer är 8ä mveket BäKrare »om Kan
Ledan i Btna mannaär, om oek delviß ett Kallt ärknndrade
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ssnars, pä stt 8a Btorsiagst sätt bäds säsum ordboks- ook
psaimtörtattars, törvsrkligads sina ungdomsplansr ook tör-
Koppningar ook ätvsn Bä,Bom spräktorskars bäds pä dst in-
KsmsKa spräksts ook pä ds dsrmsd Kssiägtado spräksns om-
rädsn svingads sig upp till v. LsoKsrs ook Bjögrsnß

Nen närmaBt ock lrämBt lockade Konom Bpär,
ock det var i dem v. DecKsr ilrigt uppmanade Konom att
träda. „Dtom dsBBs tvä män", yttrar Kan Bsell, „läge KanBke
Dalevala-rnnorna ännu lördolda, tv Kvem Kade väl utan "I"o-
-pslii anviBning Kittat pä att gs Big al ock npplsta dem i
rvBt:a Xarslsn, sllsr Kvsm Kunnat Komma pä tanken att Kop-
löga dem till ett Kslt, Bavida «s v. DecKerB lörBök ledt Konom
pä trädon?" Därmed Bvltar Dönnrot (i lörstalst till 2:a uppl. al
Halsvala, pag. II) pä en längre nppBatB al v. DseKsr i andra
ärgängsn al ,/I'urnn V^iiKKoBanomat" msd titsln: „0m
nämöinsn", i KvilKen denns al ds runor, Kan BJsll ock andra
upptscknat, BöKsr BammanBtälla denns KulvndnssltsB i vara
spi.Bka Bangsr IslnadBBaga. B^nKarltgsn Kar dsnna uppBatB
lör Dönnrot, när Kan Bkrsl Bin lörBta alkandling „De Väinä-
möins" (1827), KvilKsn Kan uppger Big (i 1:a nppl. al l^ale-
vala, pag. III) Kalva utarketat „med ledning al v. DecKor",
tjsnat ss allenast Bom lärobild, utan älven till sn Btor del
BäBom denBammaB Källa. DeoKsrB tanks att al de redan till-
gängliga Bängerna BammanBtälla 'WäinämöinenL lelnadBBaga
Kör 8äled«8 an8«8 vara embrvot till Xalevala-tdssn, sn ide,
»om lörst Benare t^voksB Ka upprnnnit lör Dönnrot, Bsdan Kan
rsdan länge lörnt K^Bt den äzigt, „att al Bängerna om
möinen, Ilmarinen oek DemminKäinen. Bamt vara andra minnsB-
-värda lörläder KanBke lnnn«B 8arikligt, att till ock mod längre
KsrättsKsr om dsras Kssltsbragdsr Knnde al dem BammanBättaB".
De Bpridda epiBka BängsrnaB ordnande till Bmärrs KjsltsdiKter
var Bälnnda ett till Bin tanke lärdigt laktnm, ock Kärilrän var
Bedan sndaBt stt snda, om ockBä nog dsorlt ock Btort Bteg till
ideen, att de.BBa Bmä-spoB vors att anBSB lör delar eller epiBoder
al stt Btort Kslt lo1K«p08.

Nen sag Kar iu, under det sag velat päviBa KvilKsn andsl
?opeliuB Kade i att leda Dönnrot in pä lolkdiktningsnB omräds
ock v. DsoKsr i KanB lörlaringBBätt vid ds spi3ka BangernaB
ordnande, Kunnit alltlör längt i lörväg. Dätom 088 derlör
ätergä till lramBtällningenB Körsan.
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Dsn tanken, att de Bängsr, 8«m nppBpirat ur allmogsnB
Kssrtan ock lslds pä deBB läppar — dsn 8. K. lolkdiktsn —

bords tagaB vara pä ock utgilva,B, var icke nv sn» vid tiden
lör DönnrotB lramträdando. Dedan lemtio är tidigars Kads
DortKan ock KanB män, al KvilKa Oanander var dsn lräntBts,
begynt nppBamla lolkdiktor. Ds t^vokaB likväl lör dst msBta
läBt alBsende sndaBt vid trolDängsrna, ock att döma al dsn
till Bitt omläng icks obetydliga danandor ntgal,
B^N63 Kan Kalva Känt ett Btort antal Bädana. Nen de sptBka
»ångorna voro till dsn grad Bammanblandade med trollBängsrna,
att ss Ksllsr ds Knnds bli dsBBa lorBkars obekanta, om ock do
ej lörutBägo deraB Btora botvdsDe. DolKviBorna eller de I^vriBka
dikterna deremot t^vckaB de es Kalva tillagt nägot B^vnnerligt
värde. Nen dsraB elterlölsare i detta ärknndradsB Körsan lör-
smädds ss Keller dsBBa, ntan togo till vara allt, Kvad do Körde
lrän lolkstB mun.

DolKdtKtningsnB värde Kade nsmligen nu Kst^vdligt Btigit.
Oanandsr ock DortKan Kads anBett Kenne sndaBt lör en Källa
till Kännsdom om lörlädsrna» KsdniBka troBlörsBtällningar.

Ksg^nts Kon bstraktaB lrän dsn vaknands nation.ali.tstB-
-idssn» B^npnnKt. Nan Kade begynt nppBöka ock Bamla lolk-
diktenB alBtsr älven KoB andra lolk. NacpkerBon Kads msd
Bina gasliBka Bängsr väckt sn till ock msd alltlör Btor upp-
märkBamkst, ds BsrbtBka Bangsr, VnK BtspanovitBcK Bamlat,
anBägoB ss Kunna nog bsundra.B, ock ds BvenBka lolkviBor

ntgtlvit, lörtsnBte Binnen ock nppvärmde Ksertan älven
pä denna Bidan om DottsnKalvet. Därtill Kom att man Ke-
gvnte tillägga lolkdikten ett Kögre värde älven i eBtettBkt
KänBsends. Bäväl ds omnämda Bom andra Bamlingar al lolk-
dikter KeKrältade — inan inBäg dst nn — dst Ksrättigads i
ds lolord, Derder i Bin Kok „Btimmen der VölKsr in Diedsrn"
egnat lolksängen. Don Klomma, Bom växer i BkogsnB 6sup
sllsr pä äksrrsnsn, Bade mängsn nu, är olta till lärg ock lorm
«Könars ock doltar Kärligars än dsn, Bom nppdragSB al träd-
gärdBinäBtarsn, om ockBa dsn Bsnars är msra prnnkands, lrodi-
gare ock lvlligare.

Dndsr dsssa törliällandsn Kan dst s^j törväna, att stt sä
mottagligt ook varmt sinns som Dönnrotß Kslt ook Källst lät
sig Kantöraß at tolkdiktningsn. Vttsr atlagd Kandidatsxamsn
tog Kan rsnßsin pä ryggsn ook bsgat Big pä sn totvandring,
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alßsdd snkom lör »amlandst al lolkßang. Dan KoßöKts ds
trakter, Dopeliu» anvißat Konom, ook Kvad Kan dsr lann, dst
veta vi. Dörßta gängen (är 1828) genomvandrade Kan dst
område al Darelen, Bom Kör till Dnopio län; andra gängen
(är l83I) utßträckte Kan Bin lärd längre norrut, till trakterna
al Dajana. al d«88a lärdsr utgsords lvra Bmärrs
Kältsn, utgilna under den geinenßamina titeln „Dantel«", i
KvilKa de Bkilda diktßlagen, de epißkt-m^tißka ock ds I^vrißka,
ännu äro Bammanblandads *). Dnder Bin tredss lärd (är 1832)
utßträokt« Kan »itt inßamlingßarkst« i linßka Darslsn till Ds-
pola, bortom ttnßk-r^Bka gränßen. Dersmsllan sgnade Kan
ook.Bä Bina medicinßka Btndier en Bädan omsorg, att Kan redan
är 1830 Knnde allägga Kandidat- ock är 1832 lioenttatsxamsn,
vid KvilKst Bißtnämnda ärß promotion Kan mottog doktor»-
Katten. Bamma är ville det Big 8ä lvckligt, att provinoialläkar-
tjenßten i Dasana Klel ledig. Dönnrot lackade» bli lörordnad
att till sn början Bköta denna tjsnßt Bom vtkaris, ock blel
Bsdsrmsra stt är dsrelter ntnämnd till ordinarie provtncial-
läkare i distriktet. Bälnnda Kade lian clä med enß 8ä godt
»om nätt mälet lör Bina önskningar: Kan belann Btg nu inidt
uppe i Bängenß lörlolvade land oek sußt Kanß bolattning älade
Konom att lolva ock röra Btg bland allmogen. Detta gjorde
Kan ockßä trägst, lrämßt pä tssnßtsnß vägnar, msn älvsn lör
att Bamla Bängsr, Dör detta ändamäl nppgsr Kan Big undsr
ärsn lörs ntgilvandst al Dalsvala i dsBB lörsta upplaga älvsn
Kalva gjort lvra rsßor till r^Bka Darolen.

Bälnnda Knnds Xaisvaia snart ss dagsn. Dörstalst till
donna nationaldikt är dagtooknadt dsn 28 tsbruari 1835.

Ned Känß^vn till den »nakbket, Kvarmed Dönnrot pä dsn
ttdsn tvcksß Kalva arbstat. ock dä vt vsta att ds Ivrißka

Denna lilla skritts ntFitvande Fat pä sätt oeb vis anledninF til! I^>«/c«
stittande. Den ekonomiska törluBt, Dönnrot bacle tör Xau-

teles trvuKninF, ledde neml. tvä at nans vänner cl-r Närton Dinätorss oeb lektor
HeoKman pä den tanken, att mecllen till dylika skritters ut^itvande e,j borde
ta^as ur en obemecilacl törtattares tleka, ntan tillBkMtaB at ett Btörre antal tör
saken nitälskande medborgare, torenade till ett sällskap. Bälunda beslöto cleB3U
tre män att, bilda ett säclant sällskap; till clem anslöto sig Bnart ätven andra
vn^re vetenskapsmän, sä att vid sällskapets törsta sammanträde d. 16 Debruari
1831 redan tunno3 tolt medlemmar; Bnart tilltog detta antal, oeb säsom säll-

»Kapets stittare ansägo» de tretioen töiBte medleinmarnn; at dein äro i detta
ögonblick (i början at Mni manad 1884) ännu t^ra vid lit.
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»ängorna voro osemlurligt lättare att ordna än ds episka Kads
varit, lörelaller det o»» till en Kärjan lörvänande, att os Dan-
tsletar lölsds »narars pä Dalsvala, tv antalst npptscknads
Ivrißka Bängsr tords Kalva varit mänglaldigt Btörrs än ds
spißka Bangsrnaß ock trolkängsrna», KvilKa Bamlarsn sndaßt
erköll al Bällßvnte Kär ock dsr Kosnds runoßängar«, msdan
deremot i det uärmaßte Kvarannan svinna i goda BängtraKter
Kunde lör Konom Bsunga I^rißka Bängor. Donna vär lörväning
lörßkingraß dock, när vi «rinra 088, att Dönnrot rsdan ärst
dsrpä vidtog msd sn literär verkßainket al Kelt annat Blag,
nsmligsn msd ntgilvandst al en mänadßßkrilt. „NeKiläi-
nen" — detta var Bkriltenß namn — utkom vißßsrligsn blott
ett trvckark i mänaden, msn lör sn rsdaktör, Bom bslann Big
i Btatenß tjsn»t ock os Kund» päräkna Kiträde al andre, gal
älven dst lilla mänaiDKältet» periodiska ntgilvands rätt mvckst
arbete, 8ä mycket mer 80m bladot,B trvckningß- ock ntgilningß-
-ort var Dleäborg, dit poßtgäng lrän Dasana lanß blott en gäng
i veckan. Därtill Kominor att Dönnrot lrän ock msd Blntst
al är 1836 lörstog «n längrs rsßa till Dappland, nnder KvilKsn
sn mera omlattands BpräKlorßkning t^ck«B Ka atlsdt Kan»
vsrkßamkst lrän det uteßlutan.de upptecknandet al Bängsr.
Detta var Bkälet till att Dantelstar utkom lör»t lem är »enars
än Dalsvala eller är 1840, msn dä oek»ä lulktändigt i tre
delar inom ett är; lörßta dslsn till Dnivsrsitstst» 2<)N:äriga
snkelleßt, vid KvilKen älven Dönnrot var uärvarands °^).

BaBom sn Bkörd vid »idän al de opi»Ka Bängerna inköBta»
vanligen ord»präk ook gätor, ock al »ädana Kade en olantlig
inängd älven KopatB KoB Dönnrot.

_D alBlutaB dsn lörra ock vigtigaBts Källtsn al Dönnrot»
lil oek vsrkBamkst, bst^delBelnllaBt derlör, att Kan nnder denna

*) lill lista delen at Xauteletar togade Dönnrot ätven nägra oon 40 runo-
oeb andra tolksängsmelodier. Dessa voro de törsta melodier trän tlnska tolkets
läppar, som den eiviliserade vnrldnn lärde att Känna, om vi neml. ieke taga
i beräkning de par tiotal vallsänger, bvilka (lottlund dessförinnan publicerat i
sin I?ör melodiers uppteeknande är uägon tärdigbet i musiken nöd-
vändig, oeb säsom en I)'eKa Kan det BaledeB anses, att Dönnrot i sin ungdom
både at någon landtlig artist lärt Big att bläsa tlö^t. Bednare törvärtvade ban
sig ätven Bki«Kligbet i Kantele-spelande.
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psriod i^okats i IjuBst tramdraga dssBa 088 sä oändligt d^r-
Kara runoBkattsr.

8ä dyrbara? ock ännu: 8ä oändligt dvrkara? Dar dä lolk-
diktningen vsrkligsn stt 8a Kögt värde Bom dst olta upprepa»?
OtvilvelaKtigt, ätminBtone 8ä vidt det gällsr värt lolk. Ingen
Kade lör verlden tolkat vara Känslor, ingen »snngit om vär
»org ock »aknad, lrösd ock gamman. Ingen Kade »ökt teckna
vara ideal al mannsn, Kvinnan, Krigst» Ksslts, modsrn, lamilss-
lilvst m. m. d. Ingsn Kade ännu lvckat» i nägon »om Kel»t
metri»K larm KandKalva lin»Ka »präket pä ett tillli'ed»Btällande,
än. mindrs pä stt Konstnärligt Bätt. l>sn uppd^vkte vara lolk-
diktsr, ock i dsm lanB allt, Bom KittillB BaKnatB, ock dst i dsn
»Köna»ts lorin ock dst riKKaltigaBto urval. Dör»t nu Kog^nt»
det tiNBka lolket Kunna Bkäda »itt andliga sag, lör»t nu äl»Ka
sitt eget »präk, detta BpräK, Bom man Bagt vara 8a rätt, att
intet uppkösdars Kunds dsrmsd Kringa,B till uttryck, ock 8ä
otympligt, att dst es Kunde begagna.B i nägot BlagB metriBk
lorm. men Bom nu lramträdds i lolkdiktningsn »aBom dst »midi-
ga»ts, dst ms»t rsgslkundna ock dst ms»t Klanglulla uttryck
lör Bängen. OcK»ä Kar lollldiktningen Knapt nog i nägot lolk»
litoratnr Kalt en »ä »tor Kst^dsl»s »om i vär. Do» ds lls»ta
andra lolk är dsn sptBka lolkdiktsnB BpräK löräldradt, ock
dsnna diktart är »älunda tillgänglig snda»t lör ds lärds, KvilKa
allena äro i Btänd att nsnta aldsnBamma; de I^ri»Ka »ängsrna
äter lörskumma olta»t i dialsktklädnad ock äro KriBtläll!ga
till lormsn eller okstvdliga till innskället. Vär lolkdiktning,
Bädan. Kon nppträder i Dalevala ock Dantoletar, är dsrsmot
»ä»om Kads Kon ntgätt nr »in dilitars» Kand dsn dag Bvm är;
allt är i Ksnns Klart, allt tillgängligt lör en ock Kvar. allt
t^'uBar Kög «ok läg. Dalovala oek Dantoletar utgöra es endast
vär poeBiB uråldriga Körnstenar, de Köra till vär sgsntliga,
samtida litsratur 8ä»om ds»B KitintillB ock sannolikt lör «n
läng lramtid Kä»ta alBtsr.

Där tords rätta »tällst vara att Ksröra en om»tändigkst,
»om är al Btor vigt, när lräga är om runorna ock Dönnrot.
Vi mena D«nnrotB Btö,llning gont smot runorna.

Dar Dönnrot omarkstat runorna ook tillagt nägonting
sllsr msd nägot som Kslst bidragit till att gitva dsm dsn torm
o«K drägt, i KviiKa ds sägo dagsn? Ds atviksissr, Kan vid
rsdigsringsn at dsm tillät sig msd atseende ä dst spräk, d. v. s.
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dst oßtttnßka, pä KvilKet de urßprungligen voro allattads, äro
»ä allmänt Kända, att de väl es bekölva Kär omnämnas De
voro nemligen endaßt lonstißka sllsr Kanßks Kellrs ortograltßka,
ock dsrmsd al-säg Kan endaßt att Kringa rnnorna» drägt
i itärmars ölversnßßtämmslßs msd värt BkriltßpräK, sn uppgilt
»om Kan ookßä pä stt Bärdslsß lyckligt Bätt lö»t. Därom lönar
dst »älsds» ss att vidars orda. Dot Bamma gallor om Kvad
Dönnrot gsort vid ds lvrißka Bangsrnaß rsdaktion, t^ dst är
Klart, att utgilvarsn endaßt KeKölt ordna dem oltsr innekället.
annorlunda gestaltar Big Dönnrotß lörkällando till de episka
sängerna eller Dalsvala, ock Kär blir lrägan, tvdligt ock utan
oinßvsp uttalad: Kvad är i Dalsvala ursprungligt, oclt Kvad är
Dönnrotß verk? Drßprnngliga äro alla eller näßtan alla verßer

(versrader). De verßer — oberäknadt Bädana inledningßord Bom

t. ex. „Banoi vanka „Biitä listo DsmminKäi-
nsn" o. d^vl. — KvilKa Dönnrot sllsr Kanßke redan nägon rnno-
-Bamlare Kilogat rnnorna, Kar Kännaron lätt att urßkilsa lrän
dem, de verklige rnnoßängarne BJnngit. Verßerna äro »älsdss,
pä nägra lä undantag när, i dst »Kick lolkst Bsungit dem;
den ordning deremot, i KvilKen veteerna itu beltnna Big, är
Dönnrot» verk. Nan mä dock oj misslörstä detta uttalande.
I Dalevala linna» länga rnnoßerier, KvilKa ej Keredt utgilvaren
nägon vidare möda än att al talrika varianter Bainmanßtälla
de Käßta »tällena. detta »lag äro alla troll- ock bröllops-
»ångorna »amt de lyriska partierna. Dn betydligt Btörre möda
beredde Konom ds sgsntliga spißka Bängsrna. I dem mäßte
Kerättelßsn rätt olta „Bammanvälva»" (Dönnrot» sgst nttr^vok)
al oräknsliga Btnä »änglragmsnt ock dsn gsnomgäsnds trädsn
dsri, sltsr sn »orglällig prölning al ds »Kildo Bangarno» »in»
emellan Btridiga nppgilter, gilvaß en riktning, Bom tyckts»
utgilvaren Käßt med Känß^n till det Kela. Bälnnda upp»todo
ds dslar al dst »tora epvß, KvilKa vi Kenämna epi»oder, sllsr
ds »mä epopeer. i KvilKa antingen en enda KändsDs sllsr sn
snds Ksslts ntgör dsn spißka Bängsn» lörsmäl. Dllsr rättars,
ds uppstodo icke, utan äteruppsto do, d. v. s. ds samman-
logadss till dsn KslKst, i KvilKsn de al lolket npplattatß ock
Bsnngitß innan do under tiderna.B lopp Bplittrat,B Bönder. Nä
det tillätaß mig att lör Dönnrotß tillgörande i alßssnds pä
rnnornaß Bammanßtällning Ksmta sn liknelße lrän ett annat
Konßt«mräde. Dönnrot lörlor Kärvid Bäßom en Konßtnär, livilken
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gjort stt rikt t^nd at torntida moßaikarbstsn, KvilKa blott i
vissa dslar äro KibsKällna, msn tör dst mssta ligga tör Kans
töttsr, Böndsrslagna i bitar. Donstnärsn Kännsr inom sig
iustsn ook törmägan att törsätta dsssa Konstaistsr i dsraß ur-
-Bprungiiga BkioK; Kan istar Big tiii dsn dsm inneKoends idesn
ook tormsn, ook nu gsr Kan sig tiii att at st^oksna samman-
-Btäiia stt Kslt, ook atßtär sj trän törstagst, innan Kild sttsr
Kild 8tär dsr tniitardig.

Dylika i »itt ursprungliga »Kick ätsrstälda su»!iilda mosaik-
arkstsn äro spisoderna i det nuvarande Dalevala. Ock dessa
eller ds »mä «popserna äro de enda spi»Ka »KapeDer, KvilKa
de Käste rnnosängarno tackas Kalva anBett lör nägot enket-
ligt ock Kslt lör Big. Om en Btörre enket Kade de es nägon
aning. DpiBodernaB BammanBtällning till stt Btörrs lislt d. v. ».

till värt nuvarands Dalsvala är snBamt ock ntsBlutands Dönn>
rotB vsrk. Där är ej rätta platsen att algöra, Knrnvida denna
sammanställning var nödig ock om don episka dikten derpä
vunnit eller ej. dag lör min del »Kulls t^oka lika mycket om
do ursprungliga »mä-spopssrna »om om Dalsvala, msn att detta
es är tlsrtalst» »mak, vst sag älvsn. Ock dst lär väl es Keller
Kunna lurnska», att Dalevala i »in nnvaran.de lorm är stt
lika»ä Kelgsntet epoB Bom mänga andra dylika BkapelBer, ock
vt mäBte Ksnndra den Klotta KonBtnärliga inBtinkt, msd KvilKsn
Dönnrot lögat »mä-opopsorna (spi»odsrna) ttllBamman. "1^ till
all l^voka voro ds SBtstiBka tsoriorna Konom lullkomligt okskanta.

Dsnna sistnämda omständigkst erkällsr stor vigt i ock
lör Kssvarandst al lrägan: var Dönnrot Ksrättigad lorBt ock
lrämst att sammanllicka ds Bkilda Bäng«rna ock spiBodsrna,
ook »sdan till dst ännu dssrlvare Btsgst, att BammanBtälla deBsa
al lolket diktade mindre epopeer till ett enda Btort ep08?

Inlör dsnna lräga Kar mangon al Dalevalaß ook Dönn-
rotß vänner Kalvat, men Dönnrot »soll dorsmot aldrig. Bin
tanks Kärom Kar Kan uttalat i «n pä Bvsn»ka spräkst »Krilvsn
nppßatß (Ditsratnrbladet 1849, 8. 1l>) om andra redaktionen al
Dalevala, nr KvilKen sag Kär meddelar dst väßsndtligaßts. „Den
ordning", Bäger Kan, „i KvilKen rnnoßängarone »ssllvs ssunga
sina runor, är väl ss alldslss att lörKië, om sag ock es vill
lästa alltlör Btor vigt dsrvid, Bävida ds dsruti mvokst alvika
lrän Kvarandra. dußt dsnna oltKKot, Kvarigenom ordningen
mellan Bärßkilta runor KoB dsn «ns sängarsn olta Kom att



16

Korßa den androß, ock »sdan elter mänglaldiga upptsokntngar
al samma rnnor KoB Bärßkilta Bängare Kögßt lä äterßtodo, som
ss al den ens sllsr dsn andre ssnngit» i nägot Blags samman-
Kang msd sn sllsr ilsrs andra, »tvrkts mig i dsn rsdan lörut
lattads msningsn, att alla rnnor al dstta slag möjligtvis Kunds
bringas i BamKand med Kvarandra. dag Kunds oj anßs den
sne »ängarsnß ordning msr än dsn andrsß lör ursprunglig,
utan lörklarads .sä dsn ena som don andra ur det Kos in.snni.Bkan
naturliga Ksgäret att Kringa Bina Knnßkaper i nägon ordning,
KvilKot oltsr sängarsna» individnsla lörs»tällningßßätt Bkapat
oliKKstsn. 67M«//sn, n»?' in^on «/ sä^Fa^sns cms/ciit me^a /c^nci<?
mäia siZi mel? nnF anseencis iiii massan a/ ciom MF sam-
iat, trodds mig sga Bamma rätt, Bom var ölvsrtvgad
om att ds llssts al Bängarsns tillsrkänds »ig, att nsmligsn
ordna runorna oltor»om ds Kä»t pa»sads till Kvarandra, sllsr
msd runans ord: «ise imme ioitsi/a/rsl, ial7ca/lti!«!s iau^a/a/csi d. v. s.

./a,/ ansaa »n^ /<>> eit sanaa^e, Na Z>c)ti som <le s/ei/^a^)."
3e der ett liKa»ä Klart 8«m algörando Bvar pä lrägan,

msd KvilKsn rättigket Dönnrot Bammanvälde lörBt sptsodsrna
al Dalevala ook Bedan lörsnads dsBBa tili stt Btort Kslt. Dan
»tälde Btg i Kredd med runosängarno, ock deri Kandlade Kan
lullkomiigt riktigt. Dan var till Btnnslagsts snkelket eller sä
att Bäga i andlig 08knld deraB jsmliks; «BtetiBka lörntBättningar
KsBvärade Konom lika litet Bom dem. Dan var visssrligsn in-
gsn alstrands skald. Nsn älvsn detta var en lördsl, t^ sälunda
undgick Kan Bäväl lrsBtslBsn att inlägga någonting eget i ru-
norna Bom miBBtanksn att Kalva gjort detta. Nen ä andra sidan
Kade Kan ett lnllt ut lika utbildadt gekör ock ett lika ttnt
skunuotB»inn6 80m do KäBte rnnoBängarns. Därtill Kommer,
att Kan var i KsBittning, ock till ännu i »Kriltlig Ks»ittning,
al sn vida »torrs »amiing runor än nägon annan runokännars.
Nod luii rätt Kunds Kan »äisdsB lärstaga Big, älven Kan. att
uppBtälla runorna i nägon Blags lölsd, ock resultatet Käral är
Dalevala! Vi ega alla »amma rättigket,. Vi Kunna npplösa
Dalevala i Binä epopsor ook godtyckligt Böndordela deBB skilda
ställen. Dndast Nars^as' ock Loilos' sknggor varna 088 lör
ett sädant lörBök!

Dalevalas framträdande t^oks» tili sn bursan es Kalva lram-
Kallat nägon ontnßiaßin eller lörorsakat nägon »törrs väckslss

*) Xursiveringarne gjorda at H.,
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pä det literära området. Inom dsn Kildads Klasssn i värt land
lnnnos dä ännu vttsrst lä lullt mäktigs dst ltnska BpräK«t,
ook sndaßt Bädane Kunna nsuta alDalevalas läsning, bland
vara bildads män älven lunno» dem, »om an»ägo runorna»
»ammanßtällande till stt snda epos lör ett dumdristigt ock
läsligt löretag, är KeKant. Dör»t »sdan oa»trenß lör Bin tid
lunkade ölversättning al Dalevala är 1841 »ett dagen, Kunde
en »torre läßareKretß Kär Kemma ook en ock annan nvliken
lorßkar« älven i utlandet göra KeKantßkap med detta spoß.
Nod »töd al denna ölvsr»ättning gsords Dobsrt I'engßtröm
stt lör»ta lörßök i Ksmlandst att tolka idssn i Dalsvala, ook
uttalads i sn alkandling dsrom (Do»tsrländ»Kt I, 1845)
ä»igtsr, KvilKa ännu sga värds, Kland andra älven dsn, att
Kampsn om Bampo är dsn KssltsKragd, »om Ke»sung6» i detta
epo» ock KvilKsn ntgör de»» egentliga medelpunkt. Oenom
Oa»trens ölversättning lärde älvsn d. Orimm Känna Dalsvala.
Dan »Krsl dsröfvsr en omlattande »tudis (i den al Doslsr
utgilna „2sit»cKrilt liir dis 'v/isßsnßckalt der BpracKe" D. I,
1846), Bom Kort doroltsr Kär KoB 08» ntkom i »venßk ölver-
-Bättning (Doßterl. II). Dan» Ket^dands uttalande an-
vi»ade Dalevala den plåt» bland andra de bä»ta lolkopopeer,
der dsnna dikt »sdsrmsra snda»t Kslästats. Bamms
ädls vstsnßkapßtnan var älven den lörßte, Bom tillerkände vara
OrdßpräK dera» rätta värde.

lönnrot var vid dsn tiden, dä Kan al tr^eket ntgal Oätorna,
d. v. 8. dst BiBta lrän lolkstB läppar uppBamlade Btörrs litsrära
vsrkst, sndaBt l^rtio är gammal. Dodan dä Kads Kan Kunnat
dö sllsr Kunnat lägga armarna i KorB, ock Kade likväl lull-
gsort stt vsrk, Bädant »om ännu ingen nn»K man mäktat msd.
Dill all l^vcka dog Kan os ock lado os Koller armarne i Kor».
Donom Kade ännu lörunnat» sn mvckst läng arKst»dag till
dsn tid Kan redan lörlelvat, ock allena dst arbsts, Kan utlörds
undsr »itt lils »snårs Kallt, voro tillräckligt att utgöra en
vanlig skriltställares Kela lilsgerning.
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D^vcKligt var dst lör Dönnrot, msn ännu lyckligare lör
den ltnska literatursn att Kan vid dsn tidsn sllsr lrän ock
msd Körjan al är 1844 erköll tsonstledigket lör ss mindre än
lem är oek dsrttll sn tjsnstlsdigkst, undsr KvilKsn Kan upp-
Kar Ksla Bin lön, ock arvodst till vikarisn srladsB al BtatBmedel.
Bälunda Kads älvsn BtvrslBsn lnnnit KanB v«rkBamkst ät-
minBtons „nvttig".

Du grsp Kan Btg oekßä an msd arkstsn ock rsßor. Dsdan
ärsn 1836 ock 1837 Kado Kan lör lörßta gängsn Ksrört dst
lappßka spräkomrädet. 1841 oek 1842 gsnomrssts Kan
i Bällßkap msd Oaßtren alla tre DappmarKerna ända till
gsDK, der Kan Bkildss vid sin rsskamrat lör att es mera nägonsin
bär i lilvet äterß6 Konom *). Därilrän Bt^rde Dönnrot Btn Koßa
Bödsr nt ock tillbragto Bißtnämde ärß Bommar uti Vepsernas
land i OlonetsKa gnvernementst, Dn, sedan Kan lätt den
länga tjenßtledigketen. Kegal Kan sig till Ingermanland, Dst-
land ock Divland, nndsr KvilKsn rsßa Kanß insigtsr ock svn-
Krsts naturligtvis bstvdligt vidgadss. Bäßom lruktsr al dsßßa
resor utgal Kan vid skilda tider värderika arbstsn ölvsr Vsp-
ssrnss spräk ock Dnars-DappsKa dialsktsn, lörKvilKa sn rsdo-
görslss Kär dock os Kan lä rum. Dsrlörinnan Kade Kan i

'^) ?rän deras vistelse i HrKangelsK plägade (Castren berätta en anekdot
Bom ätven pä sitt vis är beteeknande för I>önnrot. Bt,rax vid aukomsteil dit
ansägo de lör sin skvldigbet att uppvakta guvernören, Dnder vägen till denne
sägu de pä ett, torg bland annat en Korg med gamla böeker till salu, bvilken
tor ögonblicket endast bevakades at en Kund. D. var alltid begitven pä böeker
oc:b Kunde ej beller nu st^ra sin n^likeubet i detta atseende; bau närmade sig
Korgen oeb skulle Hust fatta i en bok, dä bunden i detsamma bögg bunoin i
benet oeb ref ett Btort bal i KanB Bvarta benkläder, Degripligt nog Kunde nu
e^j bli träga om nägot besök bos guvernören. Detta atlades likväl redan följande
morgon, tv till dess Kade D. egeubändigt reparerat plagget oeb det lika utmärkt
som den bäBte skräddare. Nedan säsom gosse både ban at sin fader lärt,

skräddar^rket, oeb under Bina färder både ban alltid i Bin rensel de nödvändi-
gaste svtillbebören med, I nödfall Kunde ban älven göra skomakararbete.
Under vistelsen i Xajana sysselsatte ban sig stundom med bokbinderi, at orsak
att der den tiden ej tans nägon yrkesmässig idkare af detta bandtverk. Dör
snickrande både ban bäde lust oeb en ötvad band. Dan gjorde äfven allebanda
smä upplinuingar, som Kunde underlätta bans arbete eller befordra begvämlig-
beten. Dn sädan var banB Bkritbräde, med bvarB tilll^elp bmc Kunde skritva
i liggande ställning; pipbällaren som befriade bonom trän att bälla i pipan,
när ban under arbetet rökte; en särdeles sinnrik apparat, förbunden med ett
vanligt Belnvarxvvalderur. medels bvilken man endast genom att tingra urets
lodsnören om natten i mörkret Kunde tä veta tiden; m. tl.
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tidskrilton „Buomi" ollentliggsort en omlattande ock grnndlig
undersökning al värt eget spräk, deri Kan »äväl pä ljud- »om
Käjningslärans omräden meddelar sn mängd n^a iakttagslser,
KvilKa omedelbart Kommo skriltspräket till godo ock Benars
tillämpatß i BpräKlärorna. Dönnrotß älriga lärtssnßtsr Kalva
pä »ätt o«K vi» undanßk^mt Kans lortjsnstsr säsom BpräK-
lorßkars. dsmlärd med andra nn^a spräklorskars löre Oastrsn
Btär Kan sä Kögt, att de os pä längt när Kunna mäta sig msd
Konom. Dans språkliga vstands grnndads sig pä ds gamla
latinßka ock grskißka BpräKsn, i KvilKa Kan egde grundliga
insigtsr. Dä äldre dagar lärd» Kan älven Känna dsn allmänna
nlologiuß grnndßat,Bsr nr tysken DscKsrs sn tid Kögt npp-
skattado vsrk dsr Bprac,Ks" ock DislsnbacKs arKstsn.
Därtill Kommo ds n^ss nämda veßtltnßka BpräKsn, KvilKa Kan
Känds mvollst väl. ock r^Bka Kädo talads ock Bkrsl
Kan, om ockßä ss lsllritt, i sin vngrs mannaäldsr, rnen glömde
<lem sedan pä gamla dagar. Dans lörsgängars bland ltnska
BpräKlorßkars sgds sn längt mindre omlattande B^nKr«tß.

Dä tal om Dönnrot som spräklorskars mä sag msd dst-
samma älvsn omnämna KanB DsxiKon, Bom visBsrligsn Bäg
dagsn mvckst Benare, msn pä KvilKsn Kan arkstat troligen
redan vid tiden lör Btn tl^vttning till Dasana. Dst i runorna
samt i nordöBtra Dinlancl.B osk r^vBka DarslsnB dialsktsr lörs-
lunna ordlörrädst, Bom till sn icks ringa dsl var lrämmande
lör dst ölriga Dinland ock Balunda os ingätt i DsnvallB lör
ölrigt lörträllliga ordkok, upplordrads Konom naturligtvis till
detta arKste. OcKsä var IsxiKonst rsdan sä tidigt »om är 1849
»ä längt Kunnst, att Kan dä ämnade begynna dsss trvokning
(ss brsl till Dabks 1849). Det Kade varit »tor »Kåda, om
denna al»igt satts i vsrkst, tv otvilvslaktigt ökailss ordlörrädst
allt iner su längre tid ordboken var under arkets. Dock lick
Kan ss nägonBin dstta verk Bädant, att det Kade tilllredsstält
Konom ssoll. Natsrialsts riklialtigkst tvang Konom att vid
dsBB bsarKstands anlita andraB biträds, ock dsBBa sgds troligsn
«s lullt dsn lör stt Bädant arbsts nödiga inBigtsn ock lörmägan.
OokBä anBäg Dönnrot BJsll sin nnBk-BvsnBka ordbok sndaBt
Bom sn matsrialsamling, al KvilKsn i lramtidsn nägon annan
Knnds utarbeta ett verkligen vetenskapligt lexikon.

4anK«n pä sn omgsstaitning at Daisvaia liado sannolikt
rsdan i början at tvrtiotalst gätt upp tör Dönnrat. D^a trag-
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mentor al ds spiska sängsrna Kads tid sltsr annan
oek när nu D. D. D. DuropZsu» lrän ock msd är 1845 msd
Dajana till utgängspnnkt i ock lör runosamling utsträckt»
Btna lärder ända till Bsön Onega ook Dvita Kalvet, Kommu
stora skatter, Kland annat Kola Dull«rvo-opißod«n, ännu lram
i dagsn. Dts pä runoßamling voro älvsn andrs, KvilKaß r«8or,
i liKKot msd DuropZsi, Dinßka Dit«raturßällßkapst, Bom numsra
Kommit i sn Kättrs skonomißk Btällning, till största dslon
KsKostado. Dsras Bkörd var ss Ksllsr okotvdlig. Dönnrot Bsoll
Kunds nn Bitta i lugn uti Dasana ock Bammanloga ock ordna,
Kvad de vngre tilkände Konom. Dä väron 1849 Kok Kan det
»vara arbetet lärdigt, ock »amma är ntkom den n^/a redaktionon
al Dalovala, Denne» löroträdsn lramom don äldrs npplagan
äro »ä Kända, att om dsm Kär ss bskölvsr orda», älvsn i lall
tid ock tilllällo msdgälvs dstta.

I BammanKang msd Dalsvala vill sag älven taga IKoll-
-Bängerna till tal», deßßa Kado Kopat Big en »ä »tor mängd,
att do ej alla ltngo rum i Dalovala. Ds mä»ts sälsdss utgilvas
särskildt lär »ig, ock till all IvoKa Känn Dönnrot älvsn dsrmsd,
sknrn lör»t pä Bin äldsrdoin. Om dsn tlnßka magin oclt BJuK-
domar» botands tnsdsl» trollord Kads Kan rsdan längt tidigars
nttalat Bina äßigtsr; dstta gsords Kan i Bin är 1832 lör msdicins-
doktorß grad utgilna alkandling „0m Dinnarns» magi»Ka msdi-
oin", KvilKsn Kan tio är »onars i omarbetad lorm än^o ollentlig-
gjorde i Din»Ka DäKaroßällßkapotß tidskrilt. Nagin i äldre tider,
ock ännu lör omkring l/rtio är sodan i rvska Darelen, bestod
«i al detta meningslösa murnlands ock dsßßa vidßkspliga Konster,
msd KvilKa KringßtrvKands o^vaokßallvars, gällars ock ingsnars
nu lura lättrogst lolk. var «n „Biars", sn verklig
»okaman, on al trakten» »Karp»innigasts män ock som tillika
stod Kögt i ssdligt alsssnds. Dst är KsKant, att Klotta por-
80nligKotsn Bäväl K«8 sn aktad läkare Bom en »säla»örsaro
»tundom inverkar genom dsn »suks» »inns tillika pä dsnns»
Kroppßliga bsknnands. Dsn ltnßk« BoKamanen var pä en gäng
läkare ock ett slags prost. Ned Bitt blotta väßon inverkade
Kan lörmänligt pä don BsuKe, Bom i Konom Bäg sn psrßon
ädlars än Kan Bssll. Där Kärtill Kommo do mod ölvsrtvgsDsn»
Kralt uttalads ordsn, KvilKa msd postisk inspiration ock i sn
spräkligt anslående lorm Klottado ssukdomons nrsakor eller
„nrsprung" ock sodan Kortbe»vuro den lrän den ssnke, sä är
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dst lörklarligt, att dsnne rätt olta Klol lugnare till »inne» ock
att detta rätt olta lörmädds älvsn stilla den Kroppsliga smärtan.
Dätagligsn är sust dstta alsigtsn i mängsn trollsång. Där dst
t. sx. i „sldens ord" «n Ksl läng vsrßßsris igenom talaß om
rimlroßt, Käld ock i», 8ä tiägtar lrän ordsn liKaßom K^ia pä
don ssnks oek dsn, om ock ondast andliga lärnimmelsen
Käral alsvalar älven Krnppsn. — I dsnna riktning gär Dönn-
rots ä»igt om ssukdomars botands msdsls trollord, ock sn Kvar,
som »ett sn vsrklig »ckaman utälva sin Konßt, msdgsr gsrna
att Dännrotß tanko är riktig.

l?ssnBtlsdigkstsnB Bkäna dagar togo Blut dsn 31 dscsmKsr
1848. Dndsr dsnna tid Kads Kan lätt andra sditionen al Dale-
vala i det närmaBts alÄutad ock loxikonot nära nog i trvok-
lärdigt BkioK, undsrBäkt de bsBlägtade BpräKen Bäder om DinsKa
viken, älvonsom utgilvit Daavo DorKonons diktsr ook on svsnsk-
linsk-t^vsk tolk. I Kand»Krilt lärolanB älvsn stt „DnKsmi»to"
(„DäsoKoK") Kenämdt arbete, som var alBedt att bli ett 8lag»
llNBk antologi, mon KvarB trvckning »odan ej biel al. Nen
dstta oaktadt Kads Dönnrot dock es pä längt när gjort allt
Kvad Kan ämnat; Kan Koppado», »odan den ltnBk>BvenBka ord-
Kokon Klilvid lärdig, ännu Kinna mod on svsnsk-linsk ordkok,
on lullständig ltnsk mvtologi, on Komparativ grammatik ölvor
de ttnska, estniska, vepsi»Ka ock lapp»Ka spräken, m. m. tillika
Kade Kan under den länga tsenstledigketen blilvit lrämmande
lör de till läkar^rkst Körande åliggandena. I lölsd Käral tog
Kan stt raskt »tsg. Dan in»änd« till vsdsrköriig ort sn an»skan,
i KvilKen Kan anköll, att Konom mätte Kevilsa» alsksd lrän
tssn»tsn ock msd dst»amma sn sädan lil»tidBpsnBion att Kan
ostördt Kunds sgna sin tid ät de n^ssnämda arKetsna. l^iii
dsnna anBökan Kilogads gsnsraldirsktörsn stt varmt lörord
ook älvsn Kesserliga Benaten tillstyrkte Kilall till anBökningsn.
insn lrän KögBta ort Kom stt alBlag, KviiKst svnss Ka grnndat
»ig pä gsnsralguvsrnörsn» lramställning i lrägan*).

Dsnna motgäng Kunds väl till sn Kärjan gräma Dönnrot,
mon snart tords Kan likväl Ka tröstat sig, i svnnsrket som
ckslsn lör medicinalstyrelsen s^vnss ätsr Kalva msdgilvitKonom

°>7 Läväl medicinalstyrelsens ebef (statsrådet t!. D. von Daartman) som
Leuaten föreslog, att Dönnrot skulle beviljas antingen atBked frän tjenstun med
en ärlig pension at 400 rub, siltver eller en fortBatt tjnnBtludigbet för tvra är
tramät. Generalguvernör var dä turBt Alexander UenscbiKott.
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sn Kortaro tsonstisdigkst, t^v annars Kade Kan väl löga Kunnat
vistas pä DanKKo gärd. dor Kan slutlörds arbstst pä Dalsvala
ock dsrilrän Kan bitsänds Kandßkriltsn. Dltsr att lialva alßlntat
dstta »tora arbsts, tog Kan »ig sn liten tidß Kvila, Kom Big att
älvon on Bmnla tänka pä Bin egsn Btällning ook srlor sn Känßla
al Knr «nlormigt ock glädsstomt det var att lslva 8ä enßam.
Ned ett ord, Kan Ksßlöt att gilta Big ock redan i suli manad
»amma är Kemlörds Kan lrän Dlsäborg «n ung maka *).
i ölrigt lade Kan en lastare grund lör sitt Kem gsnom att i
Dasana inlösa sn Kvggnadstomt, pä KvilKsn Kan upplörds stt
präktigt Kuß. Dölsande vär löddsß ät Konom pä Dliaßdagon
on son, KvilKen Bsolltallet i dopet uppkalladsß msd dstta namn,
msn till ladsrnß Btora sorg os Klsl länglilvad. (8s om dot
n^va Kusst ock om sonons lödolss dst Kär bilagda laoßimils al
stt Krsl lrän Dönnrot till ÄBBoBBor D. d. DaKbs, dat. dsn 21
april 1850).

I »itt nva ook bekväma Kom i Dajana ttck Kan likväl dräsa
ondast nägra lä är. Vid denna tid lärverkligades nemligsn
ändtligsn dsn längs närda lörkoppningsn att vid univsrsitstst
skulls inrättas sn »Kild prolsßsur lör linska spräkst. Dst var
dsn 22 mars IBSN D. N. Dsisarsn gal sitt satnt^cks till dstta
smkstss inrättands. Kärtill var snarars alpraktisk
natur än lramkallad al nitälskan lör vstsnskapsns Kslordran.
BKollörordning«n alar 1841 Kads nsmligsnKland und«rvißningß-
-ämnsna i skolorna upptagit älvsn ttnska spräkst, msn i ock
msd dstsamma Ksg^nts man Klaga dsrölvsr, att dst oj lans
lärars, mäktige att msddsla votsnskaplig nndsrvisning i dstta
»präk. Dsrjsmts Kads st^rsksn älven lrän den KvrKliga
administrationen lätt Big meddelade Klagomal dsrölvsr, att ät
prsßtkallst sgnads sig stt stort antal ungs män, KvilKa voro
okunnigs i KnsKa spräkst ock al donns orsak «s lämpads sig
till allmogens lärars. Btvrslß6N önßkads alkssl^a dsßßa brißtsr
gsnom att Btilta lisra stipsndisr till uppmuntrands al linska
BpräK«tß Btudium, ock vändo Big i dsnna alßtgt till univsrßi-
tst«tß Konßißtorium. Dstta anßäg (är 1847) sn prolsßsur»
inrättande lör dst Käßta msdlst att allägßna nämnda Krister,
ock resnltatet Käral Kiel Dsssarsn» olvannämnda Koßiut. Dort
olter Bedan detta Kiilvit KeKant, lörlrägads Big Dönnrots vän

°^) Oetta var Uana ?iponius, dotter at tärgaremästaren Dlias ?ipouiuB.
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DaKKe Kos Konom, Kuruvida Kan Kade lör alsigt att ansöka
prolessursn i ltnska BpräKot, Bom Bnart Bkniie anßiäs ledig,
Dan »varade nekande ock nppgal »ig Ka nppmanat Oa»tren
att »äka piat»en ock tillade att Kan an»äg Oastrsn, v. DecKer,

Ingman, ock Doiigren dsrtill lämpligars än
»ig »ssll (ss dst laesimilsrads brslvst Kär lramom). Dndast i
don Kändslss, att ej nägon al dem viiis mottaga piatson, Kunds
Kan gä in pä att »äka dsn. I stt annat brsl vttrade Kan al
samma anisdning Kland annat: „orsds miki, bsns o^ni latnit,
Ksne vixit (tro mig, den som lelvat väl i sn undanskymd
ställning, Kar lelvat lycklig)". Oastren ansökte tjensten o«K
klok don, ook derölver var ingsn gladars än Dönnrot, »om
»älunda tick stanna o^var i sitt d^ußeulum i Dajana. Nsn denna
Kans glädje skulle sj Klilva längvartg. d^ill sorg lör Konom
ook Kola Dinland dog Oastren, oltor att Ka innskalt Katsdsrn
endast ett är. Du riktades allas blickar pä Dönnrot. Dan
lör sin dol Koppadss, att v. DscKsr sllsr nägon annan skulls
ansöka tssnstsn, msn dä ss dstta »Ksdds ock dä ssmts andra
uppmaningar älvsn studsntsrna i sn adrs»s, nnd«r»Krilvsn al
r«prs»sntantsr lör alla aldslningarna — o, KvilKa tidsr al
»ämsa! — till Dönnrot nttalads Bin innsrliga önskan att Kan
vills Komma Kit, sänktss vägsn till vstsnskapsns lördsl oelt
Dönnrot insändo sin ansökan. Dörst pä värsn 1854 Klsl Kan
instaiisrad i smkstet, ock innekads dst ssdan i ätta är.

Bom »itt vigtiga»ts löroläßningßämns an»äg Kan — ock
dstta var su Kelt naturligt — Dalevala, Kvarölver Kan,
Kela den tid Kan KsKiädde smkstst, Köli tvä lursläsningar i
vsckan. Dan ölvsrsatts tsxtsn tili svsnskan o«K msddsiads
dsrsemte 8ä omlattande lörkiaringar. att Kan es Känn med tiera
än tio Bänger nnder ett Keit läßeär. Dnder de tvä nlriga tim-
marne löreiäste Kan än ltnßk grammatik än m^vtkuiugi; lörßta
äret ölverßatte Kan under deßßa timmar älven nägra epistlar
ur Dva testamentet lrän grundspräket till ltnskan. Dör det
mesta läredrog Kan likväl Bom Bitt andra lureläßningßämne
nydaningen al termer i särskilda vetenskaper. Därunder npp-
stodo dsn mästsrliga tsrminologin i KotaniK, medan Kan älvsr-
satts Dartmanß Dlora, ock ds talrika tsrmsrna pä lagKunßkapsns,
grammatiksnß ock andra omrädsn. tidigare Kads Kan bildat
tsrmer lör metriken ock räknoläran; pä äldre dagar bidrog
Kan med Bädana älvsn tili lorßtvotsnßkapsn. 6«m sxaminator
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var Kan vänlig ook KansKs till ask msd aiittör litet tordrands,
DsdamotsKapst i Konsistorium intrssssrads Konom oj, msn Kan
törßummacis likväl ioks dsBB sammanträdsn.

Ddnnrotß arkot,Biorinäga ock Bäväl mängden Bom omlänget
al Kanß verk äro vißßerligsn Keundranßvärda, men ds Kunna
likväl lörKlara,B, när man Kännsr ds vilkor ock lurkällandsn,
under KvilKa dst nnnadss Konom att arbsta. natnrsn Kads
Kan sn utomordentligt lrisk Kropp. BjuKsängon torde Kan
Knappast nägonsin Kalva intagit utom on gäng lär nägot mor
än tio är sedan, dä Kan bröt sitt sna Ksn^), ock nu Bsdnaßt
Kort lörs Bin död. Dsnna lrißka Kropp söktsKan genom ölning
Källa i godt Btänd. Bom yngling ook modelälders man tog
Kan tlitigt ssöbad; vintertiden löpts Kan olta pä Bkidor, Bummar-

tiden äter gsords Kan latvandringar ook rodds gsrna. Dltsr
»in Kitli^ttning idkads Kan gymnastiken llitigt ock uppnädds
i dsnna Kroppßölning sn Bädan lärdigkst, att Kan ännu undsr
dst Bißta ärst al Bin prolsßßorßtid Knnds Klättra npplör Btän-
gsrna ända upp till dstKöga Kvällda takst i vär g^mnaßtikßal.
Dsrjsmts var Kan måttlig i mat ock drvek, okuru Kan ingalnnda
löraktads ett godt mäl oek ett godt gla.B. Det enda niutningß-
-medel Kan älßkade i Kögre grad var Kallet, Kvaral Kan Knnds
lörtära KvilKen tid pä dagen ock i Kur stor mängd som Kelst,
ock ingenstädes Ksöds ett bättre Kalls än i Kans Ksm. Dill
Kroppen var Kan säledes pä det Kasta utrustad till en arKetst»
man. Nen ock»ä arten al Kan» tssnstsbslattningar var lör-
manlig lör littsrärt arKsts. Vid tidsn lör Kan» läkarvsrksainkst
i Dajana lslds ock dogo menntskorna, ätminstane i den delen
al landet, lör det mesta ntan lakarksslp. Ock Kan uppmuntrade
dem es Keller att söka sädan Kos Konom, om Kan ock vid
anmodan alltid var lärdig att besöka ssnks. Dnclast resorna
pä tssnstens vägnar togo tid, i BvnnerKet i sn 8ä pä vägar

*) Detta inträffade den 22 april 1870 pä kokkola gästgitvargärd i Dert-
tula Kapell, när ban steg ur släden. Ortens Klockare spjelade benet sä godt
ban Kunde, oeb Dönnrot mäste nu i bela tre veckors tid ligga czvar pä gäst*
gitvargärden utan alla becivämligbeter, tills ban Kunde flottas till DoimijoKi
prestgärd, dit ban ueksä egentligen både ämnat sig oeb der ban ännu en tid
bortät var tvungen att bälla sängen. Derunder var ban vid sä godt Ivnue som
om ingenting både bändt oeb använde sin tid till att, sängliggande som ban
var, författa psalmer. Dburu ban redan var sextioåtta är gammal, äterstäldes
benet fullkomligt.
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lattig trakt som Dajana distrikt dä lör tidon var. Nen mvokon
tid Klol likväl ölrig lör det arbets, Kan lörsdrog lramlör allt
annat. Därtill Kom mängsn Kortaro tjonstlsdigkst. som msdi-
oinalstvrslssns eksl ss tröttnads att Ksvilsa Konom, ook dossutom
dsn lsmäriga tssnstlsdigkstsn ärsn 1844—1848, msdsl» KvilKsn
»tvrsl»sn pä stt »ä Kännkart »ätt Kslordrads utgilvandst al
Dalsvala ock älvsn andra »Kriltsr al Dönnrot. Dans länga
iilstid Kör älvsn tagas msd i räkningen, när dst är lräga om
mängdon al dst arkets, Kan ntlört, tv dsn gsords Kans arkst»-
tid nä»tan duKKsit sä läng som sn »KriltLtällars» vanligsn är
dst. Nsn Kan Kads älvsn »ssll sn »tor lörtjsnst om m^voksn-
Kstsn al Kvad Kan Knnnit msd. Bssll nppgal Kan orsaksn
dsrtiii vara dsn, att Kan ss inlät sig pä dagsns lrägor ock att
Kan ss ätog »ig nägra utom Kans sgentliga verkßamkstslält
»täends värl ock Kostvr. OcK»ä tog Kan tidon m^vckot väl i
akt. Dndor rosorna i sitt distrikt Kado Kan alltid nägot arkst»
msd sig. Där Kan dä pä sn gästgilvargärd var tvungsn att
vänta pä Kä»t sllsr när roddaro undsr lärdsr till sjös oj voro
till Känds eller om ett ovädor orsakade ett alkrott, öppnade
Kan sin rensel ook satte Big att Bkrilva. Bäinn<la Kiel tiden
Konam es läng, arketet Bkred ock en Bmula lramät, ook maximon
nliiia ciiss sins iinsa, KvilKen Kan BöKte oltorkomma, lörvorkli-
gadoß Bälunda. Dtt Bädant roßarkete är t. sx. lörordet till 3:o
dolon al Danteletar, Bom är dagtocknadt „Dndor en roßa i Bot-
Kamo BocKsn" dsn ock dsn dagsn.

lörtssnßtsr om dot ltnßka BpräKotß utKildning Kalva
olta nog Klilvit mißslörstädda sllsr, msd andra ord, man Kar
tillskrilvit Konom oKsrättigads lörtssnstsr, medan ä andra
Bidan andra verkliga Bädana ss uppßkattats tillräokligt Kögt.
Dans Btörßta lörtssnßt är att Kalva Bkapat Dalsvala. Dlatßsn
dsrnä»t intagsr ds älriga lolkdiktsrna» (ds I^ri»Ka ock troll-
»ängorna») »amt ord»präksn» Kringands i dagsn. Dä dessa
verk, Dalsvala ock ds gamla sängsrna ölvsrkulvud, Kvilar dsn
ltnska nnvarands ock lrarntida Konßtpoeßin, Kela denKägro
litoratnron pä liNßka BpräKot. Oenom rnnorna ock oriDpräKon
riktadeß nemligsn »Krilt»präKst med Kundradetal» n^a ord ock
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talsßätt, KvilKa ganßka olta ära lyckliga uttryck lör en K^vlßniug
ock lör Känßlar, Kögrs ock ädlaro än Kvad man Kunnat ana
att Bkullo Kunna utt^okaß pä dstta BpräK. Bädana ord ack
uttrv«kßätt, lör dsn äldrs litsratursn okekanta, äro nu i Kvarjs
Kildad ltnneß mun ock penna, lika godt i KvilKsn trakt al
landet Kan är lödd. Oenom runorna ock ordßpräkon riktadeß
BkriltßpräKet älven msd dittillß «Kända Kösuingßlormsr, KvilKa
Kalva Klilvit 088 8a oumbärliga, att vi Bkulls anßs deraß lör-
-Bvinnande, om ott Badant vore möjligt, lör dsn Btörßta national-
lörlnßt. Dsßßa ds 8. K. 08tKn8ka BpräKlormornaß npptagando
till allmänt brnk påskyndade den omßtändigkoton, att Dönnrot
i BpräKv«tenßkapliga alkandlingar ordnads ock grammatikalißkt
lörklarads BpräKst3 Kösningßlormsr, Kland andra älvsn dsssa
ovanliga lurmsr (i tidßkriltsn pä Bvsnßka BpräKst).
I Kög grad Kslardrads Kan älvsn linßkan.B användning i vstsn-
»Kapliga lram»tällningar gsnnm ds tsrmsr, i KvilKa» bildands
Kan, i »vnnsrkst pä äldrs dagar, var inäßtar« dstta
är msd al»ssnds pä värt BpräK» utbildning Dönnrots lörtssnst.
Nsn dsn ttnska prosans „ladsr" skulle jag likväl ei vilsa Kalla
Konam. l?^v uti spräksts användning säsom sn amklädnad lör
tankar ook Känslor, vars »ig i prosa sllsr possi, Kar os Dönn-
rot — utom i psalmdiktningsn. Kvarom mora längro lram —

sltorlsmnat alstsr, som Knnna sägas vara mönstergilla. Detta
Knnds ss ske redan al det enkla skälet, att Kan lör pootisk
prodnktion (ntom p»alindiktning) os ogdo tillräckliga anlag,
ack att Kan al pro»a i original producsrads alltlör litet, ät-
min»tone alltlär litet al »ädant, Kvari lramställningsns l^ltning,
ursprungligket ook tsuskralt i nägon Kögro grad Kado Kommit
i lräga. Dmollortid Kör säsom en al Dönnrots lörtssnstsr om
prosan ännu anlöras, att Kan modigt grop »ig an ined att lri-
göra »Krilt»präKst lrän dsn svsticsrands satsKvggnaden, ett
arKsts »om dook v. DsoKsr rsdan päbsgvnt ock KvilKot älvsn
Oottlund i ssollva vsrkst äs^vltads, dä Kan skrsl sllsr rättars
vills »Krilva »präkst »ädant dst tala» i BavolaKs. Därvid var
Dönnrot smsllsrtid nära dsran att räka, »ä»om dst Kstsr, ur
askan i sldsn. Dst nnska BpräKstß talrika participial- ook
inlinitiv-lormor lörlsdds Konom nemligen att elterbilda ds

I början gick ban alttor fritt till väga vid termers bildande. Lälunda
tillkomna äro t. ex. iiecloii«em« nlosoti, tä/itilöim» astronomi, »»»icie?»»»
geograti o. a.
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gamia Klassiska spräkons (i svnnorltst grskiskans) »atskvggnad.
Dstta lramträdsr rsdan i lörstalst till Dalevala, men är ännu
mera i ögonon lallan.de i den ölverßättning al DecKst'B Vorldß-
Kißtoria, I:8ta dslon, KvilKen Kan under titeln „Nuistslmia
ikmi»en sloßtaKaikkina aikoina" ntgal Bäßom KiKang till „NeKi-
lainen". Benars, redan i löretalet till Dantoletar, Klir Kan»
»Krilßätt naturligare ock lörvandlaß ännu Bsnar« till don
anßpräkßlößa ock onkia, om ock sn Binula stvlva proßa, Bom

Kan Bkrsl pä Bina äldre dagar; men i Btilen» riksdom ook
skönkot Kar Kan länge»edan Klilvid ölverträllad al mer än sn
Kland ds °vngrs lörlattarns. sn annan sgsnkst än dsnna
slterkildning al grsKi»Kan tyngde i Körjan pä Dönnrot» pro»a,
mon lörsvann i Kan» »enare arbeten. Det var, ej en lutning
ät Karel»Ka dialokton, »ä»om man lörmenat, t^v någonting
alltlur mycket Karel»Kt Kar aldrig ingätt i Kans skrilsätt, men
väl nägonting ästorbottniskt ollor lastmor nlsäborg»Kt, »om
röjde» dsls dsri att Kan lsmnads lörmildringsn al t till <7
okotscknad (i lörstalst till Dalsvala), dsls dsri att Kan alltlör
m^ckst utsslöt / uti in- ock utlsndst, t. ex. i siiion, /ai/casia, tHa-
««liiim, Ms?/ (p^vs^i), ia^a/i.i/1. (tapalttui). I slutet
al anträlla» älven det lör den ulsäborgska dialokton
egendomliga, att inossivändelsen Kar enkslt s, t. sx. m7n'asa
Mäsä,' msn dsnna bok» »lutkapitol äro os Kollor ölvor»atta
al Dönnrot.

DKnru Kan sälunda ss var nägon svnnorligt glänsande
prosaist, Kar Kan likväl, säsom al dst olvansagda lramgär, ms-
dslkart i icks ringa grad indragit till att lvlta dsn linska
prosan till dsn ståndpunkt, pä KvilKsn Kon nn bsltnnsr Big.
Dst Bamma gällsr om Kanß tillgörando lör don mödorna poosin,
«Knruväl älvsn pä dstta omrädo msra msd alsssnds pä lormon
än innskällst. Dsn linska Konstpossin lärs Dönnrot rördo sig
antingsn i dsn gamla runans sllsr i dsn bristlälltga nvars
lorm, KvilKsn lörskommor i p»almkokon. Det meßt l^ckads
arbsts al lörra Blaget är Lalamnii Kända „Ilolaulu dsßukß6Bta"
(^Olädjs»äng om d»8N8"); i ößtra ock norraDinland var diktan-
dst i dsn gamla rnnoßängsnß vsrßtnätt undsr dstta ärkundrads»
lörßta ärtiondsn ännn i tsmlig Kloinßtring bland allmogon.
Daavo Dorbonen i Dautalampi BoeKsn (s- 1840) var on al de
lrätnßte Kland Kondpostsrns. Donßtposßin i psaimbaksns mansr
Kiamstrads dsrsmot lör dst mssta i vsßtra Diniand ock uppon-
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Karads sig i trvck som s. K. godtkopsvisor, KvilKa till larmsn
ms»tadel» voro lika däliga »om dsras mönstsr. I dsn mödorna
lormsn lvckadss sndast nägon onda lramalstra någontingKättro,
säsom t. ex. dakok dudsn (s- l855) ock Doppiu» (s-1866).
Nen i allmänket rädde brist pä lorm i dot lilla, som diktade».
Dör att i nägon män uppkjolpa denna brist msddslade Dönnrot
i tidskrilton „Buomi" lör är 1845 i nn»K ölvsr»ättning lsmton
diktor, lör dot ms»ta al DnneKsrg ock löroträds»vi» sädana,
som med musik al DKrström vid dsn tidsn sä gsrna ssöngas
i vara biidads Ksm. Dss»a ölver»ättningar ätlöijdss al en
praßodi.sk urdlörteckning ock al on lörklaring ölvor doras
versmätt, KvilKen är det lörßta lörsökot till on inetrik pä
linska spräkst. Drän possin i godtkupsvisorna »Kilsa »ig dsssa
ölvsrsättningar skarpt dsri, att ordsn ss äro stvmpads, att
rimmsn äro någorlunda goda ock att vsrsmättst grundar
sig pä Hvantitston. Bistnämda omständigkst var i svnnsrkst
nv ock ovanlig, Dönnrot skulls grunda versmättet pä
Kvantiteten var emsllerticl Kslt natnrligt, t^v säväl i runorna
»om i ds Kla»»i»Ka »präksn» possi ntgsords su Kvantiteten
grnndsn lör vsrsmättst. Nsd ännn »torrs strängkst än i dsssa
vsrslörsäk Kads Dönnrot rsdan tidigars tillämpat Hvantitoton
i ds KsxametrisKa stacken ur Domorus, Kan i KnsK ölversätt-
ning meddelat nti „Nuisteimia". I dem lörelans väl till Avanti-
tetens tillämpande Kan»Ke »torrs Bkäl, dä dsnna rsdan tillkörds
originalst» vsr»lorm. Non i stt sängstvcks! i stt sädant
accenten äsidosättss", sade Kvantiteten» motständars, „lä ordsn
stt alldslss onaturligt uttal ock blilva oksgripliga." „Nsn sä
är dst sn älvsn i dsn gamla runan", sade Dönnrot» ankängaro,
»om voro mänga; „acconten» ä»idoßättando är si stt lel, ntan
tvärtom en onndviklig lordran, ock doßßa rnnorß Bäväl sängars
som äkörars Kar dst Ksrsdt sn Btor njutning." Dstta var
oKsßtridligt, men likana oKoßtridiigt var älven, att alla moderna
lolkß verßmätt är Kaßoradt pä aoconton, ej pä Hvantitstsn, ock
att älvon dot linska örat t^cktoß, ätminßtons i diktsr al modsrn
lorm, Ksg^nna lordra ac«sntsnß, om ockßä icks ntsßlntands
Ksrravälds, 8ä ätminstono lridl^vßning. Dörßvarot lör o^vanti-
toton t^Btnads »mäningom, ock accsntsns ä»ido»ättands lörsvann
lrän diktningsn. I dsn diktart, Dönnrot ilrigast ock pä »in
älderdom nto»lntando idkade, nemligen i p»almerna, ä»ido-
»ätter ej Keller Kun accenten, utom i vor»en» Körjan, KvilKst



29

liksom gsnom sn t^st ötvsrsnskommsiss skaidsrns «msiian
Kiitvit tiiiätiigt.

drll Dönnrot» pßalmdiktning K«Btod dsn vttrs anlsdningsn
dsrnti, att stvrslson är 1863 nsdßatts sn nv Komits lör npp-
görands al stt ltnßkt PBalmkokßlörßlag ook Dönnrot älvon
Kalladsß tili msdlsm dsral. Bnart blsl Kan, sknru rsdan ölvsr
ssxtioärtg, dsn vsrkßammaßts mannsn i Komitssn. ilrän
Korian alßtod Komitssn lrän aiia tankar pä att äßtadkomma
ögna n^a pßalmor ock anßäg Bäßom Bitt Kögßta mäi, att al ds
dvrkara pßaimßkattor, KvilKa nndor lrommaro ock troßvarmar«
tidor än vara uppßtätt pä don Bvonßka, danßka o«K t^ska vittsr-
Kstsns omrädsn, Knnna msd lramgäng välja ock dugligt ölvor»
sätta lämpliga psalmsr. Dör stt sädant arkste var sust Dönnrot
rätte mannen. Dan var rsligiöst lrom, bosökto gsrna gnd»-
tssn»tsn, lorrättads den älven »sell liere är ä rad msd dom-
Kapitist» Ksgilvands i Bammatti-Kapoii» dä lör tidsn prsstiösa
KvrKa, ack Känds grundligt biKsl- ock K^rKospräKet. Därtill
Kam, att Kan msra än nägan annan var mäktig älvsn dst
linska poetiska spräkst. Intst undsr dsrlör, att Komitssns
arbsts till stör»ta delen vältrades pä Dönnrats »Kuldror. Ds»s
ölriga msdlsmmar taga nog älven del i do lörkorodands arbstsna.
Nsn vid ds gsmsnsamma sammanträdsna inäste Kan olta göra
rättolssr älvsn i dsssas psnsa, nägot som ds väl älvsn nägon
gäng voro i tilllälle att göra i Dönnrot» psalmer. Domitssn
varads inalls» ätta är, ook dsrnndsr snda»t tilltog Dönnrots
alstringsilvor, »ä att Kan vid sidan al Komitssns andra lärslag,
KvilKst Kan sj i alla dslar gillads, är 1872 utgal sn sgsn
»ainiing insd titsin „Bnomaiainsn vir»ikirsa väliaikaissksi tar-
psekst", »om innekäller 413 ellor lika mänga psalmer som dsn
gamla psalmkoken, KviKen den var alsedd att ersätta. Nen
Kan» produktivitet pä detta område var Kärmed ej ännu uttömd.
Dan Korrigerade oalbrntst sina tidigars psalmsr ook samman-
skrsl n^a sädana. H.nnn pä sin dädskädd var Kan sysselsatt
dsrmsd; ds sista radsrna, KsKlagligtvis tscknads insd sä dar-
rands Kand att ds äro oläsliga, skrsl Kan stt par dagar lärs
»in död. H.ret lörut Kom Kan i tilllälls att ntgilva sn nv
npplaga al »in p»almKoK al är 1872, med titsl

„Väliaikainen
Bnomalainsn Virsikirja", i KvilKsn Kan npptog 500 psalmer;
denna prvdliga upplaga lörssdds doss lörläggaro, KoKKandlaron
O. Ddlund, älvsn msd notsr. lill dsnna npplaga Kar
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Dönnrot Kilogat ett noggrant register ölver psalinsrnas ut-
ländska originallorlattars ock i ott andra rsgistsr angilvsr
Kan ölvsrsättarns al ds skilda psalmerna. Dnligt denna lör-
tsckning sknlls al KoKsns 500 psalmsr 136 vara Dönnrots
vsrk. Dtt par tiotal al dessa nppgilvor Kan sig Ka länat lrän
godtköpßvi»orna eller 8ä»om Kan Ke-
nämnsr godtköp»vißorna al andligt innskäll; vid stt Kallt
tiotal Kar Kan Btält lrägotscksn, KvilKst »Kall ntmärka att Kan
ss srinrat »ig dsra» Källa sllsr original, ock »sx p»almsr äro
ntan all anvisning utom Kans initialer; de äro sälodes Dönn-
rot» ögna original. Billran i36 utgör emellertid es de al Konom
boarbetads p»almerna» riktiga antal. Dsrtill Kör ätminstono
läggas Källten al de i det närmaste ssntio psalmer, KvilKa äro
KotscKnads msd H,', prolsssor v. Dsssns initial, t^ llsrtalst al
dsm Kar nppstätt gsnom samarbsts al Dönnrot ock von Dssen
Kos den lörrs i Bammatti. Vttsrmsra masts till det »älunda
uppnådda antalet ännu lägga» stt Kundratal sädana psalmsr,
80m Kan publicerat i tidningar ock psalmkälten, men KvilKa
ss Klilvid använda lör psalmboksn. Bamtliga antalst al psalmer,
lintna ur Dönnrotß penna, utgör Bälsdsß närmars 300. Tolkans
originalpsalmsr äro n:o 139 ock 140 tvä vackra trottondags-
psalmsr, n:o 200 ock 210 tsmligsn torra svangslisp»almsr, n:o
376 sn nösaktig altonpßalm ock n:o 492, märkvärdigt nog, sn
landtdagßpßalm.

DKnrn Dönnrot sälnnda es Keller i denna gren alpoesin
lramalstrat någonting mora Kst^dands i original, är dst linska
lolkst Konom likväl taokskvldigt lör dsn llit ock talang, Kvar-
msd Kan ilörds lrämmands psalmsr dsn linska drägtsn. Drän
de tidigare psalmlörsöken skilja sig Kans psalmer dsrigsnom,
att i dem ingär detta cantakils, KvilKst är sä nödvändigt i
Kvarss lvri»K dikt, msn i »vnnsrkst i psalmsrna, sllsr msd
andra ord, att ds äro sängkara. välljudands ock mstrisktriktiga
utan att likväl vara längträdiga ock ntvattnads »ä»om „Dnsia
Virsiä" (stt äldrs psalmkokslörslag). Drän dsssa skilja ds sig
älvsn dsri, att dsn prolana lolkpossin pä dsm utölvat sn lör-
manlig vsrkan Kvad spräkst ock lormsn Ksrällar; lrän dsnna
Kar i dsm inkommit t. ex. allittsrationsn, Kvar» användning
i »ina psalmsr Dönnrot alls icke »K^r, der Kon Bssllmant
erbjuder Big. Den gamla pßalmboKsns stvmpads ock illa till-
tvgads ord Kunde es annat än stöta älven Konom, Kvars öra
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vant Big vid dsn gamla runan» lvlligkst ; Konom Kunds dsrlör
intst v«r»mättst» tränga utrymme lörmä att använda andra än
tillåtna lörkortningar. Dsminißosnßsrna lrän run«posßin lät
Kan ss lörlsda »ig Kort lrän dst andsliga »präkst» omrädo,
ock vid orden» KruK var Kan 8ä aktßam, att Kan undor Bkilda
tider mänglaldiga gänger Korrigsrads Bvärars Btällsn, tillß de
lullkomligt motßvarado Kattß linkänßligkotß lordringar. Dvad
innokället i Dönnrotß pßalmer beträllar, ölverlemnar sag dent
till andra» Kedömands, KvilKa Knnnu göra det Kättre än sag,
ock vill enda»t lramkälla, att ban» p»almer lingo »itt innekäll
till »tör»ta delen lrän »ädana pßalms.r, som Kan anträllads i
allmänt godkända utländska psalmköoksr, ock att Dönnrot
ingalunda lördsrlvat originalen, när Kan iklädde dem ltnsk
drägt, Bäsom prol pä Knr skön en psalm Kan lata pä tlnska
BpräKet, intagor sag Kär till Blut lörra Källton al pßalmsn n:o
168 („0m Drißti Kimmelßlärd", originalet al 'V/allin), delvi»
lrän lörsta ock delvi» lrän andra npplagan, al det Bkälet, att
Dönnrot i dsn Bsnars gsort lärändringar, al KvilKa åtskilliga äro
lörkättringar, andra ätsr snligt min tanks lörßämringar. I denna
omßtällning Kalva pßalmsnß lvra lärßta vsrßsr lälsande IvdeDe:

IBiiB Iniunililiii
8ä 01-st iliuiltä iiitzuii^t,

t-HiiuV väliilkz asli>!B vaaii

Nii, olen Mli«W säilu^t
Vasltamaliaii viernaii^
Viki' iBiiii" iiiaaBta Kanliana.

8u isänmaa on
On iaivabassa aina,
Di siellä suru svdäntä,
Di inurne mieltä paina,
la Derran Kirkkaus ainiaan
Ben täyttää ibmevalollaan.

°Llili" eivllt Biime. zilinäiii
I-t^t KainiataKaan vielä,
iXiiil lluit<!iiliiu muu äilueni

ii^tliiil liuiillluui 8i«M;
UB«iii, liuiu ina liuolialiii vaan,

110 va.Btauli3en Bieltä «aan.

Nvös usein uskon silmillä
Baan sinne täbtäellä.
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.ta toimis toivoa Biiviltä
Nillomm», liiäätÄlä;
Uut Zitten taaBL2 li^tolili.
?oiB >säeBtäii" Btz riemuu nma.

d.V^l.sn Kvad vors dst väl värdt med arbetst ook vsrksn, i
lall ss bakom dom stods sn dngands, sn rsdbar man. BoKillsr
yttrar nägonBtäds», att ss sn» ds ms»t Iv»and« bsdriltsr Kalva
nägot värdo, om ss Kan, »om ntlört dsm, är sn sedlig perBon-
ligkot. Den nvare KnBka literatnrens grundläggare KcK ocksä
i detta alsssnds sä mvokst pä sin lott, att Kan älvsn säsom
msnniska uppl^lds ds KögBta lordringar ock stod sä nära
lullkomligkstsn, Bom dst är sn dödlig möjligt. Hdvsn Bina
vsrk lörntan Kads Dönnrot varit on Btor inan. Dan Kurds till
dstta andsnB riddsrBkap, »om läror dst »ant inen.BkligaB idsalsr
i Bkäldsn. Dsnna adsl uppBpirar Bällan i vapsnpr^dda vaggor,

Körd är ej alltid liktydig med ädelt sinne. Datursn »sr
ss vid valst al »ina gunstlingar till ständ ock vilkor; Kon
insm^vgor mängsn gäng sitt adslsbrsl, dsn sanna ädslketenB
gälvobrol, älven inom det KarnB lindor. Bom Blnmrar undor
don laga KosanB Botiga äB. Denna adsD lörnämBta Känno-
märke är Kärleken, dsn rätta Kärleken, al KvilKsn apoBteln
lsmnar «n 8ä Känlörands ock lullBtändig bild, inledd med dessa
ord: „om sag talado med menniskars oek änglars tnngor, ock
Kade icke Kärlokon, »ä vore sag en lsndande malm eller sn
Klingands Kjällra." ddll KarlsKsn ansluta »ig ödmsuKKstsn
ook lörnös sainkstsn. Ds lä, KvilKa Kositta dss»a egenskaper
i sä Kög grad som. Dönnrot gjorde det, Köra till mensklig-
Keten» lrämste, lika godt om de es utlört nägra storvork all».
Do utgöra lolkets salt. De Källa de andliga ock sedliga
idealernas lana uppe, medan dst stora llortalst msnniskor
stosar pä lälängans marknad i lilvst. d^ill ds»ss utvalds Kärds
älvsn Dönnrot.

Den lattigdom, i KvilKon Dönnrot lörlolvat Bina lörßta
»tndioär, tyckes «s Kalva Klilvid längvarig, sedan Kan är 1822
vardt välbsstäld student. Dsdan lölsands ärst tick Kan sn s. K.
akadsmisk Kondition i dävarands Kirurgieprolossoron d^örngrsns
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Kuß, som lör Konom blsl stt andra Ksm ock Kvars msdlsmmar
älvsn lramgsnt umlattads Konom msd sä mvoksn vänskap,
att Kan ännu som msdsläldsrsman undsr sin tssnßtlsdigkst ock
ända till tidsn lör sitt giltsrmäl (är l849) alltid om vintrarns
llora mänadsr ä rad vißtadss Kos ds äldriga gamls pä dsraß
sgsndom DauKKu i Voßilakß BocKsn, dsr bland annat älvsn
lörstalst till andra upplagan al Dalsvala är datsradt vären
1849. Dnruvida dörngrsn Bärßkildt Ksolpt Konom älven msd
psnningbidrag ock undsr KvilKen lorm, Kan sag os uppgilva,
men alldele» dälig t^ckss es Kan» ekonomiska »tällningKalva
varit, när Kan lemnade Konditionen, oltorsom Kan sust dä pä
egen KsKostnad lörotog »in lör»ta lärd lör runoin»amling ock
Kort dsrsltsr msd sgna msdsl bsko»tads tr^okningsn al „Dan-
tsls", l:a Kältst. Dvad som ätminstons är säksrt, är att lör-
sakslssrna ss Ko» Konom (tvarlsinnat ds elaka spär, KvilKa rätt
olta pä äldro dagar i lorm al nidsKKst ock girigkst anträllas
Ko» per»onsr, »om i Karna- ock ungdomsärsn mä»t lslva i Krist
ock lattigdom. Dönnrots ädla Karaktär Knnds ss Kssudlas al
dstta l^te. dvärtom var Kan ända till sin lelnads Blnt gäßt-
vänlig, gilmild aek Kselpßam, ack mänga äro de, Bom Kan pä
ott eller annat Bätt Kistätt med sina tillgängar. Dersomto tog
Kan värd om »ina löräldrar ock lemnade es Kellor utan Ksolp
dom al »ina svskon ock deras barn, som voro i KoKol deral.
Bina löräldrar tog Kan till sig i Dasana, när deras längt lram-
skridna ålderdom ss msra tillät dsm att sköta DaiKKari torp,
KvilKst nu ölvsrgick i dsra» äld»ts »on» Kändor. Dägra vor»t
lrän Dasana Kads Dönnrot al «n KändsDs Kommit att lägga
»ig till mod stt mindrs KronoKomman, ock Kit lörll^ttads Kan
ds gamls. Dolvila — dstta var »tällst» namn — är bslägst
vid »trandsn al det »södrag, som medels Doivu- ock Eininä-
Koski tömmsr sitt vattsn i DlsäträsK. Dasana »tad är Kslägsn
midt smsllan ds»»a tvä lorsar. Dönnrot Kodds i stadsn, mon
KssöKts Dolvila alla sltsrmiddagar, när Klott vädrst tillät dst.
Vintsrtidsn tillrvggalads Kan dsnna väg pä skidor. Bommar-
tidsn vandrads Kan dit till lots ook ätsrvänds pä ovällsn msd
bät till DuivnKosKi. Dtt tssnstskson rodds bätsn Ksm igsn,
sllsr ock lärdadsß Dönnrot msd dsn lölsands dagsn BJsll npp
mot Btrömmsn. lä tralla löräldrarne var es dsn snda
anlsdningsn till dsßßa KsßöK. Ds BkänKts Konom msd dst
Bamma god Kroppsrörslss; msn KulvudgKälst var dst, att Kan
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pä sltsrmiddagsn pä Dolvila Kade ett arkete, ett annat ätor
pä lörmiddagon i Btaden, 1847, när sag i sällskap med
stt par »tndsntkamratsr Ks»öKts Dasana, Kade Dönnrot till
arkete i »ta6sn upptecknandet al material lör ordkokon; i den
»tillä 6n»ligKeten pä Dalvila var Kan dersmat »VBBsl»att msd
att »amman»tälla andra upplagan al Dalsvala. Där dag Kan»
ladsr 1851 pä Kö»tsn vid ättio»sx är» äldsr; modsrn, Bom var
ätta är vngrs än Bin man, ätlölsds vid ättiostt ärß äldsr »in
»on ock Kans lamils, dä dsnns i sanuari 1854, utnämd till pra-
lsssar, ll^vttads till Dslsinglor»; Kon lörlolde dorelter ännu
nägra är pä DaiKKari torp.

Nsn älvsn »ina »^v»Kon BäKto Dännrot oltor lörmäga Kista
ook Ksolpa. Dsssa voro ssx: lvra Krödor «ck tvä »vstrar; sssll
var Kan sina luräldrars ljords Karn i ordningon. Don äldsts
Krodsrn, som trädt i sin ladsrs lotspär säsom skräddars, var
rsdan vid tidsn lör Dlias' inträds i skalan »in sgsn aok ss
alldslss utan tillgängar samt bistod »in °vngrs Kradsr vid Kan»
lörsta stsg pä lärdomen» väg. Detta nnder»töd äterkstalds
Dönnrot mängdubbslt till Konom ock oltor Kan» död till Kan»
lamils. Dan ätog »ig nsmligsn äldsts »onsn» ock »onars älven
en »on» upplo»tran. de»»a go»»ar Koll don äldre pä
att alsluta gymnasium, när Kan plötsligt vädligen omkom;
dsn vngrss Btudisr bskoBtads Dännrot lullBtändigt tillB Kan
Klsl prsBt. Dn annan al Kans Krödsr blsl gsnom KanB till-
gärando vacoinatär. om en sin syster t^okss Kan Kalva
tagit värd; Kan skrilvor nämligen är 1849 till sin vän DaKKe
i DsDinglor», att denne »Kulle Ksrsda KanB Kär sannolikt i ts«nBt
Btadda »^»tsr tilllälls att utkilda Big till KarnmorBka. Donna
B^Btsr tordo sodsrmsra Kalva llvttat till Detersburg, gilt Big
dsr ock Kommit Big till lärmögenkst.

OodKssrtsnKst ock välvilja voro ds ntmärkands dragsn
i Dönnrot» Karaktär, ook ds rösds Big i alla Kanß lslnadß-
-lörkällandsn. Dan Kunds Kan»Ks lör stt ögonkliok Klo»8a upp
i vrsdo, msn ss torde man nägonsin Kalva Kört ott Kärdt ord
lrän Kanß mun. Dvarso strid var Konom «n laßa. Ds ons
literär polemik tälde Kan lör »in ögon del. Dägon gäng sökte
man inleda en sädan msd Konam, msn när Kan biel svaret
skvldig, tystnads älvsn angriparsn snart nog. Dölsdsn Käral
Klsl, att väl Knappast nägon, dsn dsr sä mvckst rört Big pä
dst literära omrädot, i 8ä Kög grad som Kan lätt vara lrsdad
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lör KritiKaßtrar. Därtill lörksslpte Konom KansKo älven Kan»
»^nbara an»präK»lö»Ket. Dör dsn lramgäng, Kan» arkstsn rönts,
Ksmbar Kan alla goda gälvorß gilvars Bin taoksägslss ock vldss
ss ölvsr dsm sns i sitt sgst inrs. Dur löga Kan mod sina
arbstsn äs^ltads att vinna ett stort rvkts, ses älven deral,
att Kan es pä dum utsatts sitt namn. Dndast uncksr lörstalsn
anträllas i Kans arbstsn dsn snkla signatnrsn D. D. DsxiKonst
allsna ntgör Kärilrän stt nndantag; pä dsss titslblad stär
Kela namnet utsatt, d^vä gänger bsrsdds Kan Big likßom i
KomligKst, ack antagligen till Källten pä Bkämt, ett nöse al
Bina arketenß utgilningßdagar. Danteletar är nämligen dag-
tscknadt dsn 9 april ock 2:a upplagan al Dalsvala dsn 17 i
Bamma manad, al KvilKa dsn lörra var Kanß lödslss-, dsn
ssnars Kans namnsdag, Kans landsmäns KärlsK ock ut-
landsts Kilall*) gladds Kanom, Kan väl os vara Klandsrvärdt.
Nsn ölvsrdrilvst prisands ock lnxuriöst lostando lruktads Kan
ook sökte undvika. Dsn lsßtvecka, msd KvilKsn vi lör tvä
är sodan (värsn 1882) su ss Kunds underlåta att Kra Kanß till-
rvggalagda ättio är, var lör Konom on verklig pinovocka.

Dällan till Dönnrot-8 godl^vntkot var ss sndaBt dsn säll-
-Bvnta ssmvigtsn i KanB Binns. DanB löräldrar Kado varit lromt
lolk ock sltsr Bin snlaldiga upplattning BöKt upploBtra Bina
barn tili gucDlruKtan. Bin barnatro lär Kan ss näganBin Kalva
Kslt ook Kallot lörlorat, ock pä Bina äldro dagar ätorvann Kan
dsn i alla lall msra Klar. DanB lromkst Kidrog vsrkBamt till
KanB naturliga godlvntkst. OdmsnKKstsn inlör dsn
mäktigsB domBlut tillät Konom lättars bära ds Bvära matgängar,
utan KvilKa ss Ksllsr Konom nnnadsB att gsnomgä lilvot.

°>°) I utlandet uppmärksammades bans turtjonster redan tidigt, 1850
Kallades ban till Korresponderande ledamot, at vetenskapsakademien i Lerlin,
en beder, som ej torde batva Kommit nägon annan tinne till del. Bainma ut-
märkelse bereddes bonom 1859 af ungerska vetenskapsakademin oeb 1876 af
vetenskapsakademin i Detersburg. Drän Bverigo erböll ban Mrdstjerneorden
1865. Nen en bögBt ovanlig utmärkelse bereddes Iwnom frän Dreussen är
1872, när ban Kallades till medlem af ?ör att rätt Kunna
uppskatta dess betydelse bör man Känna denna riddarordens inrättning. I den-
samma tä ej samtidigt, tinnas tlsra än 55 medlemmar, 80 t^»Kar oeb 25 utländingar,
vetenskapsmän oeb Konstnärer. Vid en riddares fräntälle bestämmer Konungen,
i bvilkendera sektionen en n^ sadan s all utköras. Du bvar af medleminarne
insänder dä till orden» Kansler namnet pä den man, ban anBer tor den meBt
törtjeute, oeb Kanslern lemnar omröstningssedlarne till Konungen, bvilken till
riddare utnämner den, som fatt de flesta rösterna.
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Dsn lärBta Kändel»en al detta »lag ock don Ksm.BkaBts
var dsn, när Kans olvannämds äldre loBtsrsan drnnknads.
DemsK biel dsnna sorgliga tiiidragoiss dsrigsnom, att Dännrot
ssoil satt vid stvret, när Kätsn nnder en lärd nedlor ström
stötte pä en nndsrvattsnBBtsn ock Kantrads. Dstta inträllads
sn miclBommardagBmorgon, antagligsn är 1839. Dan Kade dä
varit natten ölver pä Dolvila ock bsgal sig som vanligt msd
Kät till stadsn, ätlölsd al dsnns yngling ock sn tsenBtedicka,
KvilKa Bkulls i Korkan. Däda dsBsa unga drnnknads, ock
ondast msd ansträngandet al alla sina Kraltsr l^okadss dst
Dönnrot sssll al«t nppnä land, »sdan Kan lälangt »ökt att rädda
ds andra. — Dlsra är »enare trallade Konom Kär i Dolsinglors
dsn olvckan, att on al Kans makas nära slägtingar, sn studsnt
»om msd sina goda naturgälvor ack allvarliga studior am sig
ingal stora lörkoppningar, al olvcklig Kärlek Kerölvade »ig
lilvet. I^ngBt att Kära tordo lör Konom likväl Ka varit do
Kärsningar, »om i Kan» lamils anstälde» al döden, KvilKen Kort-
rvokto lör»t Kan» m"aka*) ock sodan, mod Kortare ook längro
msllantidsr, tro döttrar**). Dängt tidigaro Kads dödsn Kort-
tagit Kans lörstlöddo vid stt ärs äldsr.

Dur ban upptog sädana Karda slag svnos bäst al stt brsl,
som Kan skrsl i april 1869 till sn ladsr, KvilKsn dä Kads mist
trs Karn. „^lvsn sag Kar", yttrar Kan dsri bland annat, „srlarit
sn sädan Borg, när mitt äldBta Karn, min ende son dog, mon
KvarKsn ogst eller andras tröstande var mig dervid till nägon
Kjslp. Nen Kvad detta es lörmädds, dot gsords tidsn, ock nu
lörmär sag rsdan taoka Ond lör dst att Kan tog Karnst till
sig ock bslriads mig lrän all dsn sorg, sag KansKo Kunnat
Kalva al Konom. Dast voro dst väl i sädana om»tändigkotsr,
att gsnast Knnna näsa Lig msd Onds allvisa stvrslss, msn när

skola vi lära oss dotta till lvllss?"
Nsd allt dstta var Kan lör ingsn dsl nägon „DoplKängsr",

säsom t^skon uttr^vcksr Big. dvärtom var Kan ständigt glad
pä »itt Btilla viß, ook Kumorn valds lram ur Kanß sinns som
sn aldrig lörsinands Källa. Dtt angsnamars sällskap än Kans
anträdas väl Bällan. Dndsr Bina mänga rsßor Kads Kan Kommit
i boröring msd p«rßonsr al allskanda BamKällßklaßssr ock

"7 Don dog den 21 Mli 1868.
**) De bette M«-».«, oeb I^/c/a. Dndast en dotter, den nä»t äldsta,

/; både den gamle civar till sin ålderdoms glädje oeb tröst.
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nationer msd alika Kildning ack troskskännslss. Dans öga
var »Karpt i att upplatta m.snni»Kor» ock »aksr» Komiska »idor,
ock al dstta slag, skurn ss Kitands, vora ds Kistarisr, msd
KvilKa Kan undlägnado vännsr ook bokants. Nsn Kan glömds
ss Ksllsr att Kerättä om ds älvsnt^r, Kan sjslluppislvat undsr
»ina lör»ta runolärdor, dä man i löisd al Kans onkia nt»t^vr»si
tog Konom lör än stt än stt annat »iags iandsstrvkars. Dstta
snkla vttrs boroddo säväl pä en runosamlarss sätt att resa,
som till on del älven pä ds inskränkta psnningtillgängarna.
Nsn oeksä tyckes Kan Kalva lunnit ett nöso al det inoognito,
under KvilKot Kan nppträdde, ack ds o^vi-pro-<ivo'n, som Käral
voro on lölsd.

Bädan var vär Kärs iärotadsr.
Dans bortgäng Kärilrän inträllado dsn 19 mars 1884.

Dans Ksl»a Kads undsr vintsrnB lopp lortlarando lörBvagat-8,
Kvarlör ookBä dödon sodan vardt lätt ock stilla, säsom stt
inslumrando. Dsn 3 april nsdsänktss Kans stolt i sordsn pä
KvrKogärdsn i Bammatti, pä samma plats, der den Kådan-
gängns jordat sina Kära, sin maka ock tre döttrar. Dsgral-
ningsn var sä Kögtidlig, att man väl aldrig lörnt i Dinland
sstt dsss liks. Dtom allmogon, som till stor mängd »amlat»
lrän Kapollot ock Kringliggando socknar, Kads dsr inlunnit
sig dsputationsr ock roprsssntantsr lrän nästan alla landsts
städsr ock tillookmsd lrän mänga landtkommunsr. Do lågor-
ock blomsterkransar, de medlört, uppgingo till ett antal al i dst
närmaste Kundra; trs al Kransarns voro al sillvor, nämligsn
lrän Dnopio stadsbor, savolaKs-KarolsKa Btud«ntaldslningsn ook
linnar i Detersburg. I bekostandet al den senast nämnda
Kransen Kads älvsn Karn al dsn B^vBtsr till den allidne, om
KvilKsn Kär Kort lörut nämtB Bäsom Kittad till dsn rvBka
KulvudBtadsn, varit i tilllälls att dsltaga. I liktägst lrän lolk-
-BkolanB KnB till Korkan (8e den Kilogade plansoken) sägos i
»p«t»sn lör doputationorna ropresentantsr lör generalguvsr-
nören, »enaten, universitetet, H.Ko domkapitel, linska militären,
BtndsntKären ock ds»» »Kilda aldslningar, tln»Ka literatur-
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sällskapet ook linska votsnBkapBBaciotetsn, Bamt lör mänga
andra BällBkap. Denna Kögtidliga prakt semte det Btiiia vackra
landBkapet, Kvars rsdan tunna snötäcks dsn varma värsalsn
alltmsra allvlts, lsndst al dsn lilla KlooKan lrän dsn torltiga
Korkans torn, sssllva dsnna torltiga KvrKa, som likväl nu var
prvdd msd granar ock guirlandor, minnsstalarnss allvarliga
ord, allt sammanlagdt gsordo pä do närvarands stt dsnpt in-
trvok. dst vttrs al dstta Kögtidliga uppträds tvoktos
tillkännagilva, att Kär sordadss Dinlands störst-s man, som vid
»in lödelse varit ett al deBB lattigaBte Karn!
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