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ISANNOALLKINI
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VARJOLLEN

18^» VAINOINI

<?Z7lz'^t«zZ/ z?zz'/i« näitä alkeitaini
Suomenkielen harjoittamisesta .^

Koska en sogta yhtä teistä ogtella, ellen
jo inuisteleli toist», niin ottl>!lg»tten vliessll
vastaan näitä Nuoruue Tar jo ja siitä vii-
pittömästä ralilcautesta, jolla olen aina muis-
tava Isänmoataini z<2 Mtinkieltäini.



Vaåt /»«»'ve ilöe^, ic»c«^ue gråta salutal
Oyidivs.



Prenumeranter *)

I siulanll.

a) Uti Städ er ne.

H/<L,>nes<i'!F.
Gyllenbogcl, Anders, Öfverste-LSjtnant och Riddare.

Subskr.
Hällfors, Ileni, Joh., Ao/ZeZ-ei. Bi>hzkr.
JLindeströni, <!. IN., Studerande. Subskr.
Tåländer, J. U.> Jpothe.kare. Bu!i»>kr.

Borgå.
Hirn, Joi»., .^l-eie/r-Att/'»^/^.
Iloiiiéii, G. W. Filosof. Kandidat.
Hornen, Joli. Fredr., <?)«m/l. Adjunkt.
Relander, Adolph, Gymnasist. Subskr.
Roschier, Herman, 6)/nei!eil«i^t. Subskr.
Schroeder, Aron Joh., l^««e7,«e'it. Bul»kr.
Swahn, G. A., Gymnasist. Subskr.
"Walleiiius, Henr., <?)«enne«e«lt. Buh«kr.
Weckman, s^arl Joli., Pastors Adjunkt. . . 2 isx«mpl.
"Wirén, Adam, i?xmneii^i>t. Biih«kr.
Zitting, Jakoi», Gymnasist. Subskr.
Zitting, Joach. > t^e»n»2ii>t.

°») Byy minkätähen tämä Peällentarjojoihcn luetus (tytt'
NUMeratiLNslförtecklUNg) kirjutetaan Ruotiksi, on, että
Peällentarjojoilla on suurin 052 Nuo!>t2lai«ia nimiä,
ja että moni vielä kahtoisi ehkä ouoksi kuulla kmmia-
nimensä (tdtalttVj Suomennetuksi. Ne joihen nimensä
lopulla mainitaan: "Subskr." ovat ainoasti tiiinÄn kir-
ian peällc-kirjuttancet (subskriberut) I ja ne joita mer-
kitään merkillä: -j", ovat siittempänä kuuleman kautta
meistä pois-erkanect , mutta joihen peällekirjoitus-
oikeus tuloo hyväksi luettavaksi heijän perillisillcn
tahi tämän heijän peällentarjoitus-kuitin omailiileu.



Ekenäs.
Hclsingiiis , Zaehr. Wilh. , Kronofogde. Subskr.
Laurell, Edvard Joh., vice kastoi» oc/e A«/>ei/an. Subskr.
Lindstedt, Erik Joh., Färgare. Subskr.
Silfverberg, Simon, Lo-Garfvare. Subskr.

Fredrikshamn.
Bergenheim, Edvard, AV/0,. Doktor oeH Aeitc»,'.
Gripenberg, Odert, löjtnant och Inspektor vid H7. Fin-

«ia Kadett-corpsens A/e/nenteil—^io/el.
Kejserliga Finska Kadett-corpsen.
von Knorring, Frans, Lektor.
Krogius, Lars, Häradshöfding.
Nordström. Gust. Magn., Första Krets-Skollärare.
Pesonius, Gluf, Kyrkoherde.
Pfalcr, G. G., Ai/c,^. MlF«tei-.Schatelovvitl, Gustaf, Kapten, fTamelander, Joh. Aug., Stahs-Kaptén Viii A7. Finska.

Kadett-corpsen , Riddare.
Thesleff, P. , Chef Ae/^. Finska Kadett-corpsen, <?«»

neral-Major oc^ Aie/c/a/e.
"Wegelius, Gust- Ad,, »i/lreii/ä^elre vi'ei A7. A«NS/<<, Kadett-

eoi^e/l.
Wrede, R. P. G., Student.

Gamla Carleby.
Kränk. Christ. David, Ao^ere/i'»»s'ie^/>ar'e.Libeck, Gust. Apothekare.
Nordling, Garl Joh., Prost.
Slening, Carl Anton, L?«/»!/o>Vlii/la^e.
"Winge, Hans Pehr, Borgmästare, Lagman och Riddare.

Heinola.
von Gocs, Carl, /'o^t-Al^eitoi' och Kolleg. Assessor.

Helsingfors.
Agricola Georg vice Häradshöfding.
Alopaeus, Henr. Gabr., A«l««<>l'.
Clayhills, N. J, , Kolleg. Assessor och Riddare.
Edelheim, Fredr. "Wilh,, >statH-Ae«a', Lagman och AiAe/el-

re, l^ee/eimot af A«/^. Senaten /oi' Aln/el«a'.
Falck, And. Henr., Verkl. Stats-Råd, Lagman och Aeel'»

t/eee e, /^e,/ee/noi ee/ Kejs- Hen<ile« för Finland.
Gyldenslolpc, Carl E. , Geheime-Råd oc/e Riddare vice

Ordförande lele^ A'eis, Senaten /<i> Finland.
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von HaartmanLars Gabr. Verket. Hteits-Aeiei oe/l Ale/e/.
Hiising, Carl Gerl,., Lagm. och Aee/e/. , Ledarn, n/' Ae/«.

»ieneete» för Aen/ane/.
Hisinger, Jak. Wilh., Fcrkel. Stats-Råd, /^aA»,, oc/l Ridd.,

Ledarn, a/'Kejs. >se«eite« /iii' Aeee/elieel'.
Ladau, Gust,, Verkel. H't«l^-Ael»^, Post-Direktör och Ae"e/e/,.

Ledarn, a/'A«/^. Senaten för Aiei/aeee^.
Melartin, Er. Gabr., Tlieol. /loifor, Professor och Aie/e/.
Meriin, Carl, Collegii-Räd och Ae"e/e/el,e.
Molander, A. J. , l)/^e,-/)e,-e/>to> och Aleie/eire.
Munck, A. F., l«l'ee Häradshöfäing.
Orraeus, And, "Wilh., Lagman oe/i All/e/are , Ledamot

Kejs. »se»eiteel för Finland, -f
Orraeus, A. Dorothea, {född Wigelstjerna) Lagmanska.
Peron, Al/05. MaZ-. oc/i Banko-Kassör.
Pihlflyckt, F., Syssloman.
Richter, Carl Fr,, Hof-Rälts-Råd och Ridd., Ledamot af

Kejs. Fe«ale« fSr Ain/ane/.
Saclan, And., Hio//ei>elre.
Atichaeus, Joh. Fredr., Stats-Råd, Ae/e,-ene/, Sekretera-

re oc/l Ale/e/., Ledamot a/Ae/5. >se«<lle« för Finland.
Tamelander, Carl. G,, Öfverste-Löjtnant.
Tawast, Joh. Wilh., Hqf-Räd.
Tawast, Raphael, Plats-Major i /A^lnF/öiv.
Törne/vist, P. » Ae/eiene/. <seiret. oe^ A/e/e/elre.
"Walheim, Joh., Referend. .sei^et. Häradshöfding och

Aie/el'. , i^ec/eli». ei/Ae/H. Aeeeaten för Finland.
Wetterhoff, Georg Ad., vice Häradshöfding.

Keksholm.
Calonius, S. C, Häradshöfding.
Godenhjelm, Berndt A., vice Häradshöfding.
Löfberg, W. AretH-^ioi/ärare.
Meron, Simon, AorFm««<ire.
Siponius, Joh., Aioeio/ÖFe/e och Guvernant. >seii el.reire.
Zitting, Joh. Magnus, I<'örste AreeLH-Hio//«^e»'«.

/^UO/Lllo.
Alopaeus, Magn. Gabr. > A/-^i Språk-lärare.
Aminoff, Carl Henr., Kommissions-Landtmätare.
Bergh, Joh. Fredr., Adjunkt.
Engdahl, E. Em., AeimmeiiHirl/veiie.
Gottlund, Mathilda Sophia, Mam^e//.
Gottlund, IHlr, Soph. (född Orraeus) Aro^/lnna.
Laurell, Gust. Fredr., Ö/ver M«m«slar«, Af/o^. Mag.
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Linqvist, Aron, Scholaris.
Lybi-cker, G,, Baron, Löjtnant vid 11, A. M. »sl»e'i.
Pesoinen, Olof, Torpare i Hamintitax.
Salonius, Gust., Ae>l^me«te»-e, •{•
Sjöblom, Gabr., Handlande.
Tuovinen, Pål, F/nee/ och Skattcbonde l Maninga.
Wahlsten, J. H., Konrektor.
Wenell, Aron, Rektor.
von Wright, Henr. Magnus, Major.
von Wright, Magnus, Studerande.
Von Wright, Wilhelm, Studerande.
von "Wright, Wilhelmina, Fri/ken.
Von "Wright, 1-iediika, Ae-<i/>eee.
von Wright, Rosalie, A/uieee,

Lovisa.
Björksten, R,, Handlande.
Neclair, Gust., Aeitor.
Neovius Fredr. Konrektor.
Sirén, Herman, Kollega.
"Wiberg, Pehr, Auditor.

Ny t?el/'/eö^.
Calamnius, Fredr., Borgmästare.
Castren, Erik, Kyrkoherde.
Sjöstedt, Fredrik, Kyrkoherde.
Stenbäck, C, Fredr., Aoee^l-el/c^-Ae-o^l.
Topelius, Zachr. , Provincial-Läkare oe/e Aee/l/a,-e.

Nyslolt.
Anteli, Sam. Henr., FeL«eAe-»l/le/e.
Fuchs, Anna Sophia, (född von Niindelstadl.) Majorska.
Lyra, Fre,li- Elementar-lärare.
Masalin ,

Gustaf, >//»c»e/ee/eele-e.
Masaliu , Ilemile . Förste Ai-ei^-Hi»L>//<il/-eiire.
Tykén, Joli., Aöe-^le Krets-Skollärare. ,
Walldéu, Erik, Munsterskrifvare.

Nådendal.
Forselius, Gust., Aoenmen/^t»/-,

l^ <L>/'^ «2i el/el.
Boehm, Thoni., Handlande. Subskr.
Björk, Jak. Wilh., Adjunkt. Suhskr.
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Hasselhlatt, Br. Wilh,, Hof-Rätts-Auskultant. Subskr.
Hasselhlatt, L., Häradshöfding. Subskr.
Laurenius, Henrik, L^llttieei-Aeeeie. Subskr.
Löfström, Gust., Kapellan. Subskr.
Meriin, Henr., Aae,^«elie»-e. Subskr.
Wikman, Gabr., Fei-^eane. Subskr.

Ta mm <? i^/t)r s.
Hellen, Herm., «Neie/^ree/eiel/lt,
Kriandei-, Thom. Tim., Al/05. JAIZ-, oc/e Aee/eeFoe,-,Lundahl, Joel, Handlande.

To med.
Berger, A., Kommissions-Landtmätare o. Aee/e/. Subskr.
Castren, E. C,

, Nådårs-predikant. Subskr.
Fellman, Jak., A>,'io/ee,'e/e,> l Ae,el/'el och l/l^/oil".Heickcll, Carl, Pedagog. Subskr.
Jiinnelius, Er. ,

/Zei/ie/ZeeeleZe, Subskr.
Mallein, B. J., Länsman i Foe/e,ni)«/«, Subskr.

Uleåborg.
Bergbom, Gust., Handlande.
Bergström, Joh., Handlande.
Carsström, Isak, A"o«.,«/ och Handlande.
Enbom, J. 11., Aa/nrer oeH Landt-Räntmästaré.
Engman, Guslafva, Melm^e//.
Engman, J, J.
Fellman, Joh. Abr., /Ae/lelVei/le/s oei/l Aeie/«le,«.
Fran»«n, Joh., Handlande.
Hasselhlatt, H. H., Lagman och Aoi-F-en«^leii-e.
Hedman, Petter, Handlande. Subskr.
Högvall, 0., Ae>^e,'e/lXHie^/ieiii-e, Subskr.
Imberg, M., Aeee-^eil-e. Suhskr.
Levonius, Guslaf, Fe-eiie/^-Ailiei/,
Liljeqvist, Gustaf, Kronofogde.
Lithovius, Joh. P. , «^teie/eiee/ile/e.
Neuman, Henr., Ao/^e/eZe-^ie/i/Liel^e?.Niska, Claes, Handlande , N».
Niska, Jon. And,, Handlande, "j"
Niska, John, Handlande..
Nylander, Abr., Handlande.
Nylander, And., Handlande.
Petrelius, J. A., Handlande.
Sundborg, Joh, And., l/r/naiel^e.
Top^eliull» G., Stads-Frsikus och Professor.
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Törnqvist, Lars Henr., Studerande.
Wacklin, Fredr.
Wahlberg, H. E.-
Wegclius, Henr., L?AeeiZ. Dokt. och Fält-Prost.

sp"eis<l.
Aeimelé, Chr. , Zl/ee/ZcZne Doktor.
Aminoff, Henr. Gust., Hof-Rält s-Notarie.
Asp, C, H. f-Rätts-Assessor.
Barck, Nils Magn.. Hof-R. Not. och liZee Häradshöfd.Boy, C. J., Hof-Rätts-Kans list och vice Häradshöfding.
Ervast, Henrik, vice President oe/» AZeZeZare.
Fagerström, A. E., Hof-Rätts-
Forssell, C. H. Hof-Rätts-Assessor.Gottsman, J. F., vice Advokat-Fiskal.
Hammarin, A. F.^/o/XAeitt^ Aa«^ZZst och vice Häradshöfd.-3?Hjelt, E. A., Lands-Sekreterare.
Järnefält, 01 Anders, «eee Lands-Kamrer.
Kolländer, Ad. Fredr., vice Lands-Sekreterare.
Ladau, O. R., Hof-Rälts-Kanslist oc^ vice Häradshöfd.Länghjelm, Fredr. Gust,

, z^Zee Lands-Kamrer.
Mellin, C. R., A<l^o«.
Monselius, David, Hof-Rätts-Råd.
Roschier, Er. Gust., Advokat-Fiskal.
Roschier, O. M,, Hof-Rätts-Sekreterare.
Sadelin, P. G. S., Aeitoi' Scholie.
Stenbäck, Jos., Ao/^Aeeits-^iluarZe och vZc» Häradsh.
Sundius, R. W. , vice Häradshöfding.
Ticcander, Joh., Aertrel Hof-Rätts A«ia/.

Wiborg.
Alopseus , Aroeeo-^än^mn«.
Europams, And. Joh., Öfver-lärare vid Gymnasium,
Gjös, F , A«/lle'n. ,

Keldan, Arest,
Lagervall, F, , Kapten.

TVilmanstr and,
Barck, Fredr. Henr., Löjtnant.
Saclan, Dan, , Kapellan och vice Pastor e St. Andrea;.Soldan, Carl Gust., A>o«o/oFeA.Strählman, Jak, Alex., Kyrkoherde Z Vilmanstrand ochLappvesi.

</io
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Ahlqvist, C. H, , st«</ei"aneZe af Z^Zia^Z-Hiel Nation.
Ahrenberg, Carl Wilh., Ftue/. a/ AoreaZ. /Vett.
Akiander, Math , >ft«eZ. ee/ Vib, Nation.
Alcenius. J. J. > AZZos, Mag. oe/l J/ee/. Aanci. Subskr,
Alopa-us, M. E., FtueZ. a/Z^Zi. Nat.
Amnorin, 0,

, Häradshöfding.
Appelgren, C, Provisor.
Arvidson, Sten Sture, AZZOS, Aane/.
Aspelund, J. C, AaneZZane/e.
Aspelund, O. C, Handlande.
Avellan, Carl A., vice As-s^Ze/ent och AZeZe/<l»^.
Avellan, Carl Fredr,, Hof-Rätts-Sekreterare.
Bergbom, Reinh., Stud. af Osterb. TVat. Subskr.
Bergroth, Joh. Mich., HtueZ. el/ AoreaZ. Aat, Subskr.
Björkbom, A., Häradshöfding.
Bonsdorff, Jak., ZVeeoZ. Dokt., Professor och AleZliai"».
Borenius, H. J,
Bränder, Ernst Fredr., Hof-Rätts-Räd.
Brunér, J., i^aefena/l och Häradshöfding.
Cajander, N. P. , Aa«eZZane/e.
Cajanus, Lars Herm. , Htue/e^aneZe.
Carger, A. H. G., Stud. a/Osteri. Nat. Subskr.
Cavén, Math., AaneZZa«eZe.
Cavonius, G. A., Studerande.
Cederstein, Pehr Isak, HlueZ. el/AoreaZ. Aat. Subskr.
Colérus, F. J., HtueZ. a/Aor«aZ. Aat. Subskr.
Ehrström, C. R. , HtlleZ. ei/ Osterb. Aat. Subskr.
Fahlander, Leonh. , Stud. ei/Osteri, Nat. Subskr.
Finckenberg, Berndt Fredr., Hof-Rätts-Råd oc^ Af</</.
Forsander, J. W., /ZaaeZZaneZe.
Forssell, G. T., AaneZZaneZe.
Friman, Gust., /^ZitteaZZeZlane/ZaneZe.
Frosterus, Abr., <ftueZ. a/ Osteli. Nation. Subskr.
Frosterus, Nils, FtlleZ. el/Osteri, Nat. Suhskr.
Furuhjelm, H. W. W., HtueZ«a«eZe.
Gadolin, Gust., Theol. Doktor. Dom-Prost och Riddare.
Geitlin, Gabr., Stud.- a/ Boreal. Aat.
von Gerdten, O. R-, Hof-Rätts Auskultant.
Gestrin, Gabr. Kommerse-Räd.
Grotenfelt Adolf. /Zo/-Aätti-ZVot<irZe.
Gyldén, N. A., FtueZ. a/ Vib. Aat.
Von Hellens, Lars G. , Hof-AssessonHellman, C, G., Viktualiehandlande.
Heurlin, J. W,. HtueZ, af Vib, Nat.

k
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Holmberg, 0., Hof-Rätts-Assessor.Hornborg, Carl Aug,, Ftlle/. a/Hataillne/eil Nat.
Hummelin, J, E., Z^Zit«aZZeZea«e/ZantZe.
Hästesko, Gust., Län-Bokhållare.
Julin, E., Apothekare.
Julin, John, Assessor
Kalm, Math., Med. Ooiloi' oeH Akad. Adjunkt.
Keckman, Carl Abr., FeueZ. a/Oi»le,i. «Vat. Suhskr.
Keckman, Carl N,, MaF. Docens. ......2 Fi^
Kekoni, L, Abr., ZXetl<ei7ZeZlaaeZZa«<Ze.
Kingelin, Abr., Handlande 10 E-:.
Landtman, Joh, Ad., FteeeZ, af Boreal. Aat. Subskr.
Lang, Ad. Reinl»., Studerande.
Langeli, Fredr., Ao^t-AIH/»«eetoe' och AoZZe^-ZZ Assessor.
Leidcnius, Gabr. Wilh., FteeeZ. a/AoreaZ. ,V»«t.
Lemberg, G. "AL,, ae/H/eo/eZenF.
Lindfors, Adolph, /ZaneAa«eZe.
Lindh, Dan,, Filos. I/aF.
Linsen, Sam. Jak., Assessor och Aa«cZi-Aueie/,>u.'ta, s-,
Lode, Otto Joh., vZee Häradshöfding.
Lohman, Aug , Hop-Rätts-Notarie.
Lundqvist, Carl, HtueZ. af boreal. /Vat.
Mechelin, Carl Fredr., Stud. a/X^Zi, Nat,
Molander, Torsten, Hof-Rätts-Notarie.
de la Mötte, C, R,, Aae-ackZlo/eZZ«es.
Mennandcr, J, H., FleeeZ. a/A//. Nat.
Munck, B. R,, HtueZe, a«eZe.
Niska, Erik, Stud. a/' Osterb. Nat. Suhskr.
Nordensvan, Wiktor, Studerande.
Nordström, J. J., Filos. JAIZ-, och Jur. Uti: Kand.
Norring, J. G., >sleeeZ. af Vib. A^elt.
Oliouqvist, J. M,, AaneZZa«eZe,
Paldani, Berndt, vice /Zäi-aeZ^Zlö/eZe/iK.Paldani, Nils, Ao/Aeetts Ext. A^ot.
Pinello, Nils, AZZos. Mag.
Pipping, Fredr. Wilh., Professor, AZöZZotZieiai o, Ridd,
Pomoeil, Gust., Hof-Rätts-Assessor.
Randelin, J,, t?ilZeZaiietare.
Rein, G. MaF. Docens.
Renvall, Gust., Al-o^t. Subskr.
Sacklén, Nils Gust., Hof-Rätts-Assessor.
Sallmén, C, J., /Za«eZZa»eZ«.
Sallmén, E. W., /Z«>aeZ^ö/e/Z«Z'.
Salovius. And. Joh.» »^tueZe^ane/e.
Schroderus, G. H., FtueZ. af Osterb. Nat. Subskr.
Schröder, C., <stiteZeraneZe.
Sevon, Chr., vice Aall<Z«»Aamre'i-.
Sillström, And. Wilh., Stud. af boreal. Nat. Subskr.
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Sjöman, Sten Edvard, FteeeZ. </ Boreal. «Vat.
Sjöström, Ax. Gabr.,' Akad. Adjunkt 3 E*.
B!iellman, And., Handlande.
Stenbäck, C t'., >!>e«cZ a/Osteri. Nat. Subskr.
Stålström, Ad. , Handlande.
Sundberg, Carl Gust., Hof-Rätts Extr. Aot.
Sundvall, C. G,, Hof-Rätts Aan^ZeXt.
Sundvall, Joli. Math,

, AZZo.I. Adjunkt.
Tamelander, Lioi- «V<l , Hof-Rätts-Fiskal.Tamelander, Frear. Reinh., Polis-Mästare.
Tamelander, Wiktor Mauritz, Hlue/e/aeeeZe.
Tengström, Jak,, Theol. Doktor, A^ie-AZ^ioi, och Ridd.
Ticklén, J. F., Stud. ee/" t)steröXVal. Subskr.
Tihleman, Geo^i» l^d., Hof-Rätts-Notarie.
Trapp, Carl, vice' Aul-aeZj/eö/iZZeeH-.
Trapp, Rob,, Hoj-Rätts Ae>«t/'. «VotarZe. Subskr.
AValleeii, J. G., <^a^/l>are.Wallenius, Aug. Wilh. , »ILee/. AZcent.
Wallenius, l«ar Ulr., Akad. Adjunkt.
"Wegelius, Henr, Stud. a/Ostei-i. Nat. Subskr.
"Widenius, Carl Fredr. , Filos. Mag.
Widenius, Henr., Filos. Mag. oeA /ee/'. Utr. Aa«eZ.
Wikström, Math. Wilh., Stud. af H^atai. Na,.
von Willebrand, A, F,, <>si'eZent ocZl AZeZeZalf.
Winter, J. P., Hof-Rätts-Räd.
"Wirzenius, Carl, Aoe-Lena^tare.
Åkerman, C. ,& F,, AeeneZZaneZe.

kerros, Gu«t., HtlleZ. el/ Osterb. Aat, Subskr.
Öijcr, Carl, A'a7lr. Hof-Rälts Aoteei-Ze. Subsk.
Österman, Matts, Slagtare.

Från Landsorter 11 e.

a) Inom >/öci Stift. *)

Alftan, Gust., se,Feant.
Alm, Anders, Adjunkt Z Messuby »5.n oeA T^Z^io A°a/,eZZ «

*) Minä soan tässä nöyryymmästi kunnioittoo Suomen
Peä-Piispoo ja Turun Papis-Neuoittelemusta, heijän
hyvätahostaan lähättämään minun Ilmoitus-sanat (<3N:
Malan) moa-pitäjillen; yksi ystävällisyys, jota toisex»
en tavanut.
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Bergroth, Carl Henr. Filos. AZaF. , A^i-KoHei-ae « Ruovesi
, Ei.

Castren, Chr, Job,, Aa/zeZZan Z I/o.Chydenius, Carl Fredr. , Hoc^/»e Adjunkt.
Elfving, Carl Gust., A/^oäe/tZe Z Lohteå.
Forssman, Carl Henr. , Prost Z Sjundeå.
Fortell, Prans Isak, Adjunkt f A^/^ «^a/mZ.
Frosterus, Carl Jak., Zi/zioZle^cZe Z Muhos.
Frosterus, Erik Joh., Ao/it/', P/>oHt ocZl Ridd., A^^one^cZ»»

«' AmoZa
Frosterus, Erik Joh. Abr.n, Zl^/-ioZle/>cZe på Carlön,
Granfelt. C. G., Aa^nte//, Z IZ,'^aZa,
Grönfors, <?a//l,a/« Z Aanga^aZa,
Hanelles, Sal., Filos. AaacZ, o<?^ Jordbrukare.
Helenius, Carl, Kyrkoherde Z Pöyttis.
Hipping, And. Joh., A/^oZie^cZe Z Vihtis.
Hirn, Gabr. , Filos. AZaZ-,^ Kontr.-Prast ocZ» Kyrkoherde
i Kimitto.

Hårdh, Carl Henr,, Kommissions-Landtm. Z t/Zeaior-Z-i Z^ä/,.
Jansson, Joh., Aa/ieZZa/l f Kalajoki F.-« och Haapajärvi.

Aa^eZZ,
Ignatius, Carl And., Fil. Afa?. Ar//»o/l. « AaZZ^io.
Ignatius, Bengt Jak. , Theol. Dokt-, Kontr. P/-o^c o. Ridd.
Johansson, Thore Matts, A^^ol/ä/cZ Z Zlu^o,
Juntunen, Isak, Ho/lcZc! från AZaano i)- a/ Suomussalmi

Kapell och A^/^nsaZ/nZ Socken.
Konsin, Henr,, lifce Pastor» oeZl Aa^/eZZa/l » Längelmäki.
Kumiin, M,, Sockne Adjunk.
LUjcnstrand, Abr., Filos. A/ag, , vice Kontr.-Prost oca.

A/^oZie^cZe Z Aa/i^a^aZa.
Lyhecker, Gust., A/Zäe^z-e, Z Virmo »5,-i, o, Mietois Kc.p,
Meurman, G. 0. , Aa//ten> Z AanF-a^aZa.
Montin, Isak, A//'ioZ/e/-tZ« Z Siikajoki.
Ranckcn. E.» AapeZZa/l.
Rydman. A. G., Aa/acZs^/'l/l/a/'e ZA<?<Z. SääksmäkiHärad.
Rönnbäck, P/-o^t och Theol. Doktor.
Setelä, Joh. Henriksson, F^atleioacZe Z Auumo.
Sipelius, Carl Dettlol, Filos. AZaF„ Kyrkoherde ZSaltvik.
Snellman, Henr., Theol. Dokt. Aoat/.-P^osl och ZlZcZcZai-e.

AL/i-Zio^e^cZe Z Z^a^a och Asa^talaa^Z.
Strandherg, G. H. > Filos, AZaF, , Kyrkoherde i Loppis.
Sundvall, Isak, Lagman, Z Töfsala.
Tamlander, Claes Joh-, Aa/ze/Zaa Z Akkas.
Tolpo, Martin Joh,, Prost och Zi//'ioZle/'^Ze Z >sa^i<.
Törnudd. And. Gust., Aa//eZZa/i Z Lohteå S:n o-ik Toho-

Za/n/»Z Aa/».
Wallenius, Jo.ief, Lagman, Z Hvittis.



13

Wegelius, Dav. Joh,, A^ioZiereZe Au^a-^/Nlnne.
"Wegelius, Esaias, A^-rioZeeieZe Z Aeu/11.
Wellenius, Isak Joh, , A'a/>eZZa« ZEura >s:n och AZuiel^ Aa/>.Wessell, Abr., A«>«,'io^ereZe Z A^l-i^Zalt.
Vitikkala, Rusthållare Z A«le«o.
Åkerman, Wilh., Prost oeZl AL^-rioZee^ck i AattuZa.

bj /«om Borgå ii^tl/t.
Adam Johansson, Bondeson från AZiZ«o/<l i^ af Zl/änl»

zälä Socken.
Henrik Thomasson, MellteioneZe /rel« Haaviston-Erola l

A^ltZi?.
Hoffrén, J. R. , l»Zee Aelstoi' l Ftröen/ÖT»^. -J-
Hakkaillen, AäraeZseZoeinai-e i Aa«eZasa/mZ.
Jeremias Paulsson, Aone/e från Aaa)ya/a By i A/Zmci Sock.
Jung. Gust., AZeZtiainier, i Ae/»li>al^<>ta. •}•
Matts Eriksson, Aone/eso« />«« Haavisto Z Pyttis.
Strömmer, Joh. Mårten, Aa/?e//el/l l Jyveskylä.

Jokkas.
Fabritius, Lisett, (född Leopold) Aa/»te'n^ia.
Orotenfelt, Herman, vice Häradshöfding.
Homén, Margr. Lovisa , MamseZZ.
Suomalainen, Henrik, Inspektor.
Teitinen, Göran, AllstZlelZZar-e i Z^l/lei/e.Teitinen, Matts, HmeeZ och Hialteio«eZe l /'elZ/ielZe.
Witting, Otteljana, Mamsell.

Lampis.
Biåfjeld, Gust. Ad. liZee Häradshöfding.
Cleve, Joh. Fredr., Aäiae/sZei/eZZ/iF.
Forssell, Lars Reinh. vice Aä^aeZsZlo/eZZeIF.Lindberg, C. A., vice Häradshöfding.
von Plåten, F. A., ArotoioZZ-Hei^eterai-e.
Waldens, W. E,, Hof-Rätts Auskultant.

Mäntyharju.
Berner, Anders, O^enna^Z^t.Forsström, C. M., Aiir/>eeZZtZon« Ae/äZZnZn^/nan.
Godenhjelm, Carl Gust. Kommissions-
Godenhjelm, Adolf Fredr., Direktör och AZeZeZare.
Hirn, Fredr. ,

I,aneZt»i!atai—^usiuZtllNt.
Kroijerus. E. J., vZee Aein^eneln.
Majorin, G., AZocielre.
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Niklander, Erik, AeieZ»,-^ Predikant. . .
...

. . , En».
Stenius, D. C. , vice Aaslo/-.
Stierwald, Carl Fredr., Ft«eZe«t.

Nastola.
Glansenstjcrna, Gust. Magn., verstc-Löjtnant. *)
Ticcander, Tob. Jak. Komminister.
Utter, Carl Gust. , Assessor.

I Ångermanland.

St. Petersburg.
Ehrström, Carl Gust., Filos. Dokt., Prost oeZ« AZeZe/are

A)«rioieieZe vid H>e«,,ia Församlingen Z St. Aetei^illiH.Filmänder, Zacharias, Pastor Z /^ueZeiao^.
Finner, Erik, Aastoi- Z Hl>eZeea. Subskr.
Grundstroem, Aasto/' i Kattila. Subskr.
Noden, P. Aasloi- Z Peterhoff.
Sirén, C. W,, Pastor l/ZeZ AZeesiLee Församlingen i He. Ae-

lersi., AZeZeZeeee.
Sjögren, And. Joh. > Filos. Doktor.
"W"eber, Berndt, Apothckare. Subskr.
Zandt, G. F., AZZu^. Doktor och AomenZ/ie^lei-.

I GZtland.
P ernau.

Rosenplänter, Joh. Henr., Aasloe- Z nau.

Jf Swerige, *«)

»szc>c^/l <?/,?«.

Brakcll, Gust. A., Aan/io-AomenZ^^aeZe.
Burman, Fahle, AZ/»seZa^-A«ZZe«./-el« Aoee-ioeten. Subskr.
Ekman, Robert Wilhelm.

*) Myö uskallamme tässä. Herra Evest-Luutnantin suos-
tumisella, kopioittoo ne sanat mitkä hään oli kirjul-
tamit Peälletarjoitus-kirjan laijassa (i Marginalen)
kussa hään, toistukseksi hänen isämmoan rakkautesta
ja moamiehellisesla suosiosta, sanoo lybyvesti, mutta
somasti: "Hr Sinne. £<m icke Finsta. sälffiu Säber--
neslandets manner."

-»"*) Tämä kirja ci ouk ollutkaan tarjottu Peällentarjotctta-
vaksi Ruotsissa. Ainoasti muutamat minun Tuttavat,
joilla tästä oli tietoa, ovat niinellänsä muistaneet minua.
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Ekström, C. G,, A/oul och A^-rioiereZe f>e» Mö>iu'.
Finnberg, G. W.
Franzén, Fr. Mich., Theol. /loit. ocZl Ari/, A^-^io^ei»-

de i St. OZa^ee Aö>^amZZnF.
von Gerdten, A. G., O/verste oeA AZe/e/are, FteitZlllZZare

på Strömsholm.
Hedman, Joh., A^-^-cZii-amZeaae/Zaeie/e. Subskr.
Hård, Adolph.
In»ienius, Joh,, A«Zt-eseii'etei-are. Subskr.
Lefrén, P,, O/'^rsle och AZeZeZ,, Guvernör /iä Carlberg.
Lindsträn,, Erik, Målare. Subskr.
Meinander, Durre, />^ol/Zsor. Subskr.
Montgommery, Gust., Öfverste-Löjtnant o. AZeZeZ. Subskr,
Munck, Bror Gust, Reinb., Löjtnant. Subskr.
Smolander, Joh., AZelataZs-HirZ/^aie.
Strömmer, Henr. Joh.
van Suchtelen, P,, <?/e/ve. Oe«e7>aZ och AZeZeZ. m, m. Kejs.

A»«.,i Minister Plenipot 4 Ex.
Tesche, Petter Joh., Löjtnant.

Upsala.
Aminoff, Gregorius, Studerande a/'AZnsia AatZone/i.
Aminoff, Zacharias, Studerande af Finska Nationen.
Baer, Adolf Fredr., Studerande a/AZa^ia AatZone/l
Löwenhjelm, C. A., »fllleZeraneZe a/ Verml. Nat. Subsk.
von Törne, Petter Reinh., FteeeZ. a/ Finsk. Nat. -s-
von Törne, Joh. Gir,, FteeeAi-ee/leZe a//^Zn^ia AaiZone»
Romanson, Henr. Wilh., Professor oeh Med. /10/cl.
Räisäinen, Joh., FteeeZera/eeZe af Aol>l»sia Nationen.
Räisäinen Matts, FlueZeraeieZe a/A^r^ia AatZonea.
Zetterstrcm, Carl, Aro/eno/' oe/i Med. A>oit. Subskr. \

t^oitia/lt/.
Andersin, Gust., Aa^te/l och LTV^-O^Zee,'. Subskr.
Carpelan, C. M., A>ZZeerre, Öfverste-Löjtnant oe/l AZe/-

dare. Subskr.
Wiik man, Gust., Sergeant vZeZ Kongl. Vend. Art. A«F. Sub.

/^er /N /el Nti.
Bjurbäck, Olof, Theol. Dokt. oe/l AZ^iop, L. N. O, ->>
Jerdin, Joh., Magist., A^-rio^ercZe Z ZV>- och />aZi^-.

Wermländska I< iiisliog3rii e.
Dalby Finskog.-

Hartikainen, Anders Persson, l Neuvola.
Havuinen, Henrik, Andersson, A?»i"eZZ«FS/»el,l « >siaZZi«ci.
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Havuinen, Henrik Nilsson, Z Ai-Z/lFsle^Zet.Honkainen, Joh. Danielsson, Z Hjerpliden.
Honkainen, Bertil Danielsson, Z A/eeZsioZ-,
Hämäläinen, Olof Mattsson, Z Hjerpliden. ... 2 Ex.
Hyytiäinen, Erik Henriksson, Z ZVZiiarZZa.
Kalainen, Elias Olofsson, Z Aol»Zoe»äiZ.
Kuosmainen, Jonas Henriksson, Z Murtolehto.
Kymöinen, Lars Larsson, Z AaA/on.
Muhoinen, Olof Olofsson, Z Aspeberget.
Puttoinen, Anders Henriksson, Z ZVZiielrZZ»!.
Räisäinen, Henrik Henriksson, Z Kymölä.
Siekinen, Päl Danielsson, Z Aspeberget.
Sikainen, Kersti Mattsdotter, l Antinako.
Tarvainen, Olof Olofsson, Z Rögden.
Veteläinen, Daniel Danielsson, Z i/ion^alltel.
Vilhuinen, Anders Henriksson, Z Z^ZZZiuZa.

Fryksände Finskog.
Himainen, Sigfrid Persson, Z Mangen.
Hyytiäinen, Anders Andersson, Z Vdhlberget.
Hämäläinen, Matts Olsson, Z Stengärds Utskog.
Karttuinen, Jan Halstensson, Z Aae-tt«Za.
Kirnuinen, Petter Andersson, Z ZVZZ/>Z/n«iZ.
Kituinen, Henrik Olsson, Z J/^i^lliien.Kähköinen, Jan Jansson, Aee»«neZe/»an, Z AaZliöZa.
Manninen, Per Johansson, Z Aaltöi/oie^H-et.
Nuualainen, Anna Mattsdotter, Z Hneirie^Fet.
Orainen, Nils Nilsson, Z A^or^a Lekvattnet. .

, 2 Ex.
Orainen. Olof Nilsson, Z Ha»"l»ZZani!^Z.Reituinen, Matts Mattsson, Z Aa^e^ie^Fet.Riekinen, Anders Sigfridsson, Z Mammola.
Sikainen, Carl Carlsson, Z Aoi^a Aeiii>all«et.
Soikkainen, Per Jansson, l AaZio/el.
Tarvainen, Anders Andersson, Z ZVleiie«.

Gräsmarks Finskog.
Ikoinen, Matts Henriksson, Z HieZra Ängen.
Norilainen, Jan Pålsson, Z AZsiarei«,«.
Norilainen, Matts Mattsson, FioZmasta^e i AZsiai eiZZrn,
Puuppoinen, Olof Mattsson, Z Puuppola.
Riekinen, Sigfrid Sigfridsson, Z Huui-oZa.
Suuroinen, Johan Johansson, Z Suurola.
Suuroinen, Matts Jansson, Z Längkärn.

Gun-
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Gunnarskogs Finskog.
Kahilainen, Henrik Andersson, t Bogen.
Riekinen , Nils Sigfridsson Z AennaZa.
"Äiekinen, Anders Andersson, Z Kossilä.
Soikkanen, Johan Johansson, Z e^torel AoFen.
Suhoinen Jan Olsson, Z Närkilä.

Mangskogs Finskog.
Kukkoinen, Erik Eriksson, Z Riitaho.

Ny Finskog.
Hartikainen, Henrik Henriksson, A^eemne/emel», Z Flatåsén.
Havuinen, Lars Mattsson, i KfoniameiiZ.
Hämäläinen, Henrik Henriksson, l Rämälä.
Ruohtalainen , Christer Olofsson, Z AarvaZei.
Räisäinen, Matts Olsson, Z /XaZ^ZZa.
Vaisinen, Brita Andersdotter ,

Z FvenHAoZ-eZen.
Östmarks Finskog.

Haljainen, Staffan Jönsson, Z e^Zia/a.
Hotakka, Per Jakobsson, Z Sparkberg.
Häkkinen, Erik Henriksson, Z HaeenoZ/el.
Hämäläinen, Matts Henriksson , Z OZeia>n.
Kauttoinen, Jakob Jansson, Z Aeen«/oliZien.
Kiiskinen Staffan Z Lillskogshögden.
Lehmoinen, Henrik Henriksson, Z Ae-oelHioFe/l.
Moijainen, Bé'hgt MattLsson , Z AoaZaZel.
Moilainen, Anders Andersson, Z Purustorpet.
Oinoinen, Henrik Andersson, i Oinola.
Pörka, Anders Olsson, Nämndeman, Z RunsjSn. . 3 Ex.
Porka, Johan Johansson, Z Vasikka mäki.
Puuppoinen, Anna Jansdotter, Z AliZtiäi"n.
Tenhuinen, Johan Johansson, Z Z^n^ee/el.
Valkoinen, Anders Hansson, Z Årnsjön.

l Svenska /^ a/?/?mei 7°^ en.
Fjellner, Anders, A^äXt o, A/Z«Zonäi-Z»sz'en^ia Aa/>/»marie/l.Laestadius, Lars Levi, A^ioAe^e/e Z Karesuvanto.

D Sorrige.
Norrska Finsllogllriie.

Aasnaes Finskog.
Honkainen , Johan Mathisen , Z AZi-iiomäiZ.
Kuosmainen, Henrik Oisen, i i?a«iam«iZ.

c
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Piesainen, Ole Andersen Z Piesala.
Soastainen, Paul Erichsen, Z O^t^a Z«e,.nll,neZ«l.
Veteläinen, Anders Andersen, Z Halkoi/en,

Brandvolds Finskog.
Hotakka, Matts Larsen, Z AlaiioZel.
Hotakka, Anders- Henriehsen , Z AonielZLsenlo/^el.Hähme, Mathis Morthcnsen, Z Ora^iel-Zet.Liukkoinen, Lars Larsen, Z ZZuiio/a. ■{•
Navilainen, Peder Henriehsen, Z Z)c»e«.
Oiiioinen, Erich Olsen, Z FaZ/nZ,
Orainen, Morthen Henriehsen, Skolmästare, Z Lehtomäki.
Orainen, Henrich Hejirichsen Z Ze^t«/«äiZ.
Porka, Anders Ande/sen,, Z AaZ»la^e>.
Räisäinen, Paul Pedersen, iöi/ern. .

.X .
. 4 Ex.

Elverums Finskog.
Suuroinen, Ole Mathisen, i IZ/nZniäiZ.
Vauhkoinen, Mathis Henriehsen, Z Saunamäki.

Grue Finskog.
Hähmä, Paul Morthensen, Z AaZ««iX.
Karhinen, Thomas AndeiL&en, Z Hyytiälä. . . . 2 Ex.
Kiiskinen, Abraham Larsen, Z Aa/.»i/o«Z«»iäiZ,Kuikka, Johan Mathisen Z nkankas.
Lehmoinen, Daniel Halvérsen, i A»Le/ZeilZtet. AZeZe/are a/

Kongi., Aansia Dannebrogsmans-Orden, /o>ta^fieiA«t
fält', begåfvad a/A,-Zn^ 6X-Z Aug. eneeZ en hedersvärja.

Lehmoinen, Ole Andersen, Z Aoa/aZa,
Mulikka, Erich Olsen, Z AZ«ZZiiaZel.
Mulikka, Henricb Oisen, Z AaZnZiX,
Multiainen, Lars-Pedersen J ZAa^liZnKiiiZ.
Multiainen, La.rS Aaidcrsen, Z Aoae/oZa.
Navinen, Johan Pedersen, Z O^aZa.
Pasäiiisin, Ole Olsen, Z Nori-a Zo/öe^Z-et.
Poaläinen, Ole Mathisen, Z A^o^a Askogsberget.
Räisäinen Peder Olsen , Z Z^eilZ-iie/^el.Räisäinen, Anders Olsen, Z A«eXZi/«.

Hoffs Finskog.
Lehmoinen, Halvér Larsen, Z Harmoam&ki,
Navilainen, Ole Thomsen , Z Röykä.
RäisäinenOle Pedersen, Z AoeetZiiaZa.
Veteläinen, Bertha Olesdotter, Z Fallet.
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Z>^^l'/t/H Finskog.
Siekkinen, Ole Danielsen, Z Zulua.

/^elei/e^H Finskog.
Käiväröinen, Morthen Morthensen, i AZsie/Z-et.
Käiväröinen, Syver Syversen, Z Oraie/Z-senoe».

fingers Finskog.
Haikoinen , Johan Henriehsen , Z Värälä.
Karhuillen, Thorbjörn Thorbjörnseni Aaniels.
Kirnuinen, Peder Henriehsen , Fö/Lie^ZnenäiZ.Kuikka, Ole Mathisen, Jmtilä.
Orainen Erich Henriehsen, Z ZXZiero.
Orainen, Johan Johansen, i Ol>aZa.
Soikkainen, Erich Erichsen Z Autiomäki.

? iz / izH taksia
Sekä /'«?<L»!/z'e/a/'/o/oz'//<?z?, eiiä Peällekirjut-

ia/o/Z/ezl ja f?zzzz'//<?/l Östajoillen.

T-^ ä/nä itnen Osa,/oi sisällänsäpitää ejo painettua eli>i»
iZa , ie» iuz»oo> 22 Z>luZua /a 21 Soittoa, />aZ«tZenonta/>ZZ-
rutettua nimitös-lehtee , m. m. ja joka tavallisessa kirja-
kaupassa oisi vähinnik 12 Riksiä Pankossa maksavai-
nen, ei tulek maksaman Peälletarjojoillen jos 4 Riksiä Pan-
iossa,' mutta AeaZZeil>/utta/oZZ/en AZisZä /"a Östajoillen
H Riksiä, s<«enassa i>a^an-Zul«ussa

AZutta jos nZZn tava/etuZsZ, ett« He /osta iusta s)^st»
eZ tuZZsZi kyllä ostetuisZ, eZiä eällentarjoj Zunas-
tetuksi, ta«Z että vielä l^uuen peästä Zö^-t^-ZsZ tästä
ie>/o/a /äZeZZen /n^-ömZiläi, niin tämän Zcautta tievoksi
annetaan että ZlZnta tuZoo silloin ioi-oZtettaliaisZ, nZZn että
nuolesta iB3i eteennäZ», niin maisaa/iiZ täenZ il>/a io
AZisZä Maniassa Ostä/oZZZen , 8 Ais. AeZZZZeil>/utta/oZZ/en,
/a 6 Ais, /'eZZZZetär/o/oZZZen.

HZtäi«astol» toas jos niin olisi, että se IuZZsZ paljon
ostetuisZ /a iie^ääniv-s^t/isZ, nZZn tan^n i«Znä muistuttoo,
etteZ tästä oui painettu niuuta, iuZnz»änä toista satoo Zci>-
/ania/>/iaZetta Osta/oZn l»äi"aisZ, /'a että ZeeZstZiiZn on moni
puuttuvainen, toZnenyhtä, toenen toZsta, näistä iulnsta/el
piirutoksista; ja heistä loas /otiel löytyy, nZZn on mon«
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myös paZnZn'/>elnemZsessa sw!d färgläggningen) 111/Zul tui-
/ne//uisZ ja täi^ät^isZ. AfZnä soan seneZstä vakuuttoo
AeäZZentar/o/oZtel , jos muia lantoovat iunnoZZZsZa iZr/o/a,
että no/>eemmZtlaZn /«nastaa omansa, /ott^eZ se ennettäesZ tu/-
-/a muZZZen noZs-m^ötLXisZ. efamasta s»^stZZ iiiai-oZtan osta-
joitani, että ostoa a/aZZa, jos mZeZZZileät, /a /os lailoovat
muia vä/ttee soaia viallisia /a fillllitu^aZsZa iZr/a-ial>-
paleita, Zolia iuZleniZn hinnansa puolesta ovat toisten
ianssa yhtä neroZset.

ZVoutoaiseZn seZie^tlä/a l^Zsse)«ttä, moZemmZs puolin,
«eiä iZ?/oZ» että rahoin ZaZltamZsessa, niiniahon mZnä, se-
iä omasta puolestain, että AeäZZeta//o/oZ»en /a Toimi
/oZZlen Zl)«väisZ, muZstuttoo, että e/liä AeäZ/enlal-zoZZeen
oZieulta myöten tuZZsZ /anastamaan iZI/ansa heiltä , /oZien
iiautta oliat peällentarjoneet, niin iosia nämät toZsZnaan
asuuvat neZstä iauiana, toZsZnaan iaZetoovat ehkävaikiak-
si täZ/äZst» iZr/an-toZmZtusta, nZZn soapi /oiaZnen, /oia Zte,
lanZ toisen iautla, tahtoo noutoo näZtä il>/o/a — teiä mZeZ-
tänsei mjölen, iummZn taZeaan, AnsZmäisessä aZiomuisess»
nZZn iZI/utlaioon suojastaan mZnuZZe» näZstä asZoZsta, /a
/aZttaioon iZr/assa ra^at, nZZn tanon mZnä pitee sZZtä ZeuoZ-
ta, että iZr/at tuloo /oniun Zuolettavan reisuvaisen ians-
sa heilien lähätettäväksi ; ja ellei se kohta tapahtuisi, niin
olkaat iuZleniZn liaiuutetut sZZtä, ettei mZnä pitän il>/at
laZZe/Za ZleZ/än lia^aist. Mutta tuloo muZstuttavaisZ, että
«eZ/än tä^l^ silloin, paihti ZeZnnan meäeee, Zäiattää 16
iZZZ. /naniossa, f>ostZiZe/an ZunastamZseisZ /a ZaZltamZseisZ,
/el ZänättämZseisZ tämän Olahan,

Kuin ZieeZ» t«stä il>/asta ioiountuu nZZn f>aZ/on ra-
hoja, että soa» toisen Osiin loZmZtetuisZ, nZZn se tuZoo teZZ-
/en anneltalielisZ —eZliä l^ZeZä teenä s^/°ssä,' sZZZä sZZtä on
/o suurin osa /naZnettu. Attä n^-t toimittoo sZtä yht'
«lZioo, tuZZsZ teZZZen eiiä io^Zn iaZZZZisZ, /a tuntuZs vai-
ieeisZ mZnuZZeniZn, iustennoisZZn f>uoZesta. ZeZZZä on lu-
iemZsta i)«/Zä tässe», sZZZeen iuZn toZnen ie^iZeZä.

Syy mZniätänen tämä ensZmäZnen Osa — /oia /o vii-
mäZsenä s^-is^-nä oZsZ muuten oZZut i^aZmZs sZue AsZ/?. A^Ai"^
p.) ■••■ on viipynyt tähän asti, on ollut se, että minun on
ite tä^-t^n^t painilla iaunZsteZZel näitä iu^Za, soanaiseZn
«//ä tämän ii>/an moamZeZIZZZeZnZnZZn/euoZiaisZiuZnsuZniZn
mel^oZZZnen, jota, /os oZsZn toZseZ/a teettänet, oisi vZe/ä io-
«ottanut nZnna», yhellä AZisZZZä. >se» eistä jos oZette moZt-
tinut tätä vu/v^mZst», nZZn se on ollut varsin s^-ttömästi.

ZuinuZmZssa 24 l>. Z^eZncli. vuonna 1829.
C. A. Gottlund.



ZVeseZe» «uel nalale soZeem dulcedine eeenelos
Ducit; et Zmmemoies non senZt csse suZ.

OviDltlS»

Liukkaat IVloamielieini! — IVlilenkä minä alottelisin
yhtä kirjon, joka niin monessa tarkoituksessa un
puuttuvainen ja vian-alainen Joka kullakin puolis-
kolla l^pag!n<l) tarvilitoo selitöksiä niiniin puolesta^
ia teijän ruiolesta ystävällistä li^v^^ttä ja inieleu-suo-
siota. Puhunko minä minun n uor uutesta iti ja
kokemattomuntestnin (ocxfni'CYll)Ct) vai puhun-
ko minä näihen toimein vatusta ja vaikeu-
testa, meijän kielen u^li^^testä ja liarjoita-
mattomuutesta, näiiien vehkeihen kusten n uk-
si«ta ja mak «ta, eli niistä moneista muista
vastukzista, jotka joka linaralta ovat kulilaneet
minua näissä minun aikeissaini, — vai mistä minä
soannen «ano^a, rukoilla teitä altiksi-antamisuutes-
tänne (sfcmsailthet) tätä kirjoa lukiissa ja tutkiteta?

Jokainen reliellinen ja valaistu isänmoa-
tansa rakastava Suomalainen liavailitee k^llä tä-
LMän ison vaikeuven; ja löytää ei ainoastaan vihe-
liäisyyttä niin tässä kuin muissakin ihmisten tois-
sä, mutta myöskin, toisella puolella, jota-kula an-
siollista ja lr^veä tarkoitta vaista. Heijän sil-
missä minä en tarvilite Vetee verukkeita (föiebum
ursäkter) talli esteleita surstulda mig) näistä mi-
nun virlieistäin ; sillä li^o ottalivat tarkoitukscksensä
sitä sällistä ja to ei li «t a (det werkliga, rcclla)
ei ainoastaan sitä ulkonaista pulieeii-jiiikemizla.
Ne toiset toas, jotk' eivät miilonkaan nuliiik loimit-
tu^an *) ansiosta ja hyvästä tarkoituksesta; voan

*) Toimittaja (^il/an-toimilta/a) Författare, e<)étltli<)t.lt
UtijitiDorc.

Otava I. x^
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jotka ovat aina, ikeän kuin Kärpäisct, soaptivilla
toista alentamaan ja ryvetteleniään, jotka ei ainoasti
ylöshaek virheitä muissa (ehkä ovat ite enin vir-
hen- ja puutteen-alaiset) mutia jotka keäntelöovät
vielä viattomiakin paikkoja viaksensa — heijän sil-
missä minä en aaltele käyvä lin-tekoon, tahi annai-
ta (irttitltt tlti;]) joliuii-kul.un sclitöksccu. Alutta se on
teillen vaka-mielisillen, jotka seisotteli ikeän kuin
näihen molenimien keskellä — jotka, chketten «oi-
maa ketään , etten kuitenkaan oi, hyvät omasta
peäsläiine perustamaan täslä teijän oatoksenne —

juillen hvväksi, minä luulisin, että muutama sana,
tästä kirjasta ja hänen aikomuksesta, oisi ehkä so-
piva ja tarpeellinen.

Kukiin kirja-toimittaja aikaa että esipuheessan-
sa luettoo siitä isosta vaivasta, joka on ollut
hänellä kirjansa sepittäissä, ja ilmoitettua sitä uutta
tietä, jolla hään on ikeän kuin auvaissunna viisauen
poltit, lopettaa sillä, että sisään-sulkea ihtesäk jakir->
jansa Lnkioihen muistiin ja mieli-hyvyyteen (ynnest).
Mitäs siitten minä sanoisin, joka, niin monestapiiii,
lahottu, olen uskaltanut astua yhtä aivan äkkinäis-
tä ja raivaam ato inta tietä; joka on ottanut
koittelaksein yhtä asiata, johon ei vielä yksikään en-
nen minua hirvinyt puuttua; joka on yht-aikua ru-
venut että yhellä varsin ruaXlla ja harjoittamat-
tumalla kielellä toimittoo Tiet omuks iin *) ja
Tai omuk siin **) suloisuutta; ja että näissä ai-
keissa käyttää tätä kieltä toisella tavalla, kuin
«n tähän asti käytetty; eli toisella sanalla: joka on
koctteilut koroittoo tätä Suomen kieltä muihen

°») Tieto, theoretlst kunskap; Tietotaus, Wclenstap/ Sitte-
ratur (objective).

°f^) Taito, praktist" ktmjkap; Tailomus, t. Zczz/azzH, stöil
ktmjl. Se on arvattava, ettei Suomalaiset vanhunlcs-
ta tunteneet muita taitauksia, kuin riniomista (siocst)
ja soittamista (iNltsik) ; mutia se o» uskottava ettii
kielen ja mielen harjoittamisella, sytyttäisiin meissä
halu liiijXkin nouuttainaan,
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oppineihen kieliin rinnallen, ja soattaa häntä siilien
kunnollisuuteen, jota tarviiaan ihmisten ymmällä-
myksiin *) ja oppimuksiin **) käsittämiseksi. Jos
esi-puhe oisi millonkaan ollut tarpeessa, niin su oisi
tällaisissa tiloissa, luussa yhöllä puolella tarviiaan
että selittää tämän kirjan nivotusta ja oikeata
käyttämistä, ja toisella, ilmoittamista sitä syytä,
joka on minussa aikoin-soaltanut näilä aikeita. Tä-
mä on ehkä tarpeellinen näillä ajoilla, jollonreh e l-
lisyys ja hyvyys on ussein tullut moailmassa ka-
telleita soimatuksi, ja poljetuksi pahoilta; jollon
ymmärtämättömät (sekä alimmaisesta että ylimmäises-
tä seävystä) ovat olleet näoset luulemaan jonkun vie-
raan tarkoituksen olleen salaistiiniia opi» ja
viisauen aineissa (lue p. 180) ja kahtoneet kummak-
si, jos jokuu oatteleisi asiassa toista, kuin iiyö mu-
ka — joill' ei ouk ollenkaan omoa oatosta, voan jot-
ka riippuuvat ymniärlämättömästi ainoasti niihin
vanhoin luuloin. Noni on minustakin jo arvel-
lut, mistä minä olin ensin soanut tämän rakkauen
omaan kieleeni, ja minkä puolesta minä oun niin
harras tätä toimittamaan. IHkä asia on itestään
Kyllä selv» (sillä omastaan jokainen piteä), niin tahon
minä kuitenkin alusta kerroita, mitenkä minun mieli
on ensin tullut näihin sytytetyksi, että sillä näyttää
mitenkä yhestä pienestä asiasta monesti vajuu
isompiakin vaikutoksia, ja mitenkä koko
meijän elämä-kerta ussein riippuu yhestä tahi toi-
sesta asian mutkasta. Ne monet vastukset (lltotgän-
gar) ja vaikeukset (beswärligheter) jotka ovat koh-
taneet minua näissä aikeissain, olkoon opiksi muil-
len, jotka mieliivät astua minun poluillein, että
meijän täytyy usseen tulla vastuksissa koeteituksi,
mutta ettei nämät ouk hyvät sammuamaan hyviä
aikomuksia povessamme, jos ainoasti karaistua vai
heitä.

5) Ymmärtämys, Begrepp.
«*) Oppimus, Lärlom, Litteratur CsuW«ctw).
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8e on moni joka piteä sitä oma-r ak k au t eks i*)
(egen^nrle^) puhua, ilii-släiin ja omista töistään — ja
soattaa ehkä niin olla ! Mutta on väli mitenkä puhutaan.
Ei-ittiiin on puhua yhtä yksinkertaista elämän-tari-
namusta, erittäin on pöyliislellä ja kiitoksella ke-
hoittoo ihtiänsä. Myö soisimme mielellämme jos ku-
kin kirjantoiniiltaja antaisi meillen jo alussa jonkun
tiion omasta olennostaan, sillä myö talitoisinime
kernaasti ikeän kuin jo eiltäpäin tuntea sitä mies-
lä, jonka kanssa meijän tuloo rueta tutuksi.
Moni on siitä huilusta, ettei meijän pie huolia Toi-
iiiiltajasta, ainoastaan hänen työnsä on meillen otol-
linen ja li yo tyII i n en. Sekin soattaa olla oikeen
oateltu! Mieltänsä myöten kukiin ajatteloo. Meijän
oatos on, että yksi työ aina juohuttaa meijän mie-»-
leemme tekiätänsä; ja kuin ne yksinkertaisemmat
ihmitteleevät paljaan työn, ja jäävät siihen ällis-
telemaan, niin ne viisaammat ihmitteleevät niitä
jotka ovat sen tehneet, ja kihlaavat lieijän tointa
ja ymmärrystä. Sillä tavoin niin ne isoimmat
vehkeet moailmassa, ikeän kuin ne kauniim-
piat käytökset, ovat ainoastaan isoin miesten
muisto-merkkiä. Sillä heijän työt ja toimet ovat

ikeän kuin jeähmettynna näissä kuolleissa teoissa
(produkter) «iitä heissä löytyneestä kuolemlitto-

*) tlzzza-za/l/lazzH on monessa tarkoituksessa ei ainoastaan
luvallinen, mutta myös luonnollinen j» tar-
peellinen, sillä se boittcloo ja taitaa meitä hyvyy-
teen. Me kirjan toimittajat, jotka kiitläikseti vapaaksi
kaikesta oma-rakkautesla — elkööt pisteekkää nimeen-
Sakkaan kirjaan! Yksi semmoinen luonnollisen j»
kohtuullisen oma-kunnian pois-beittäminen, oisi
meijän mielestä kamala ja suvaihtanitoin; silla myö
Jnemme aina niitä kirjoja niieluUiscnimin, kussa heijän
tekjätä meillen ilmoitetaan, ja kussa hänen nimen-
sä on ikään kuin yksi takaus hänen sanastaan. Sitä
vastoin luemme vähemmcllä mieloisuuella niitä kir-
joituksia, knssa Toimittajat ovat nimi! tämä ttömät
(anontima); «illä rehellisyys aina paljaista» ihte-
säk, mutta koiruus kätkäiksen, ja piiloitteleiksen
salaisuutcssa.
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masta voimasta; joka näissä osoillaiksen ja levit-»
teleiksen muillen, joita ne sytyttäävät samalla innol-
la ja mieli-pakolla, hyviä ja jaloja töitä nouat-
tamaan.

Mutia jos (niin kuin sanottiin) nimittäisimme
niitä aiheita, jotka ovat minussa ensin sytyttänyt
tämän rakkauen Suomen kieleen, joka on riippunut
minussa jo pienuiiesla pitäin , niin se on inerkillinen
mitenkä minä vasten omaa hioiitoain *), oun tullut
nouatlamaan tätä kieltä.

Minä olin lapsuntessain näpsä laskelmaan lauluin
lavuillen, sillä minä tein toisinaan Ruotiksi , toisinaan
myös Suomeksi pieniä iaulun-sipaleita omista renki-
loistamme ja piioistamme. Minkälaiset hyö lie olleet,
on arvattava, yhen lapsen loruja — minä en ollut
silloin jos i2:llä vuuella. Kuitenkin eivät tainneet
olla varsin ilman oatoksetak, koska heitä laulatet-
tiin ei ainoastaan kotona, mutta myös noapurissa.
Sillä tavalla juoksivat jo puheet kylään tästä pie-
nestä virren-sepästä. — Niin tapahtuipa etlä
Herra Lakimiis-Kirjuttaja (Magisirats Sekreteraren)
J. Juden asui silloin Juvalla., Vehmaisen hovissa ,

kussa se oli Lasten-kouluttaja (Informator) ja jota
jo silloin mainittiin hänen rakkauesta Suomen kie-
leen **). Niin koska hään oli soanut kuulla näistä
minun lauluin-laitoksista, niin tuloo hään yhtenä

*) Minä olin , niiu kuin suurin joukko meijän vallasväestä,
yluskasvatettu Fuiolitalaisessa kielessä, joka vielä nyt-
kin taittoa voiltaa minua pu!icess;iini. Sitävastoin
olen minä ite aina harjoittanut tätä Suomalaista pu-
hetta; ja koska en ole syntynytkään Suomalaisessa
pitäjässä, niin tämä on aina ollut mulle kankia ja
vaikia oppiakscin, — Oikeen puhua sitä minäentaija
vielä nytkään.

t«^) Hään luetti jo silloin yhellen ja toisellen pitäjän Her-
roista, näitä haiun ensimäisiä aljeitansa, jotka koilta
siitlen (v, 1S10) paineltiin Turussa, nimeltä Kirjoi-
tuksia Jae. luleiiiildii, linen Osa.
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lauantai-iltana pappilaan (minä muistan tätä niin
tarkasti kuin oisi vasta öylöin tapalitunniil) ja pyytää
minua ensin näitä laulamaan; siitten tarttui liään
minun käteen, ja sanoi: "Elä sinä veikkonen huo-
"lik näistä Ruohlalaisista Runoista! Heillä on kyllä
"niitä, jotka runoillee heijän kielellänsä, ja jotka
"ylös-harjoittaavat heijän pulleitansa; mutta meijän
"Suomalaisesta puheesta ei huolik ykskään. Sitä alene-
maan ja poljetaan, ehkä se on suloisempi kuin yks-
"kään muu. Harjoita kultainen ihtiäis ainoasti tästä
"omasta kielestäis, siitten sinusta tuloo aikoa myöten
"aika mies, ja tulet moa-miehiltäisi siunatuksi."
Minun täytyi luata tätä hänellen, oikeen kättä-anta-
misella; ja tämä oli minun ensimäinen herätys
tallen Suomalaisellen tiellen *).

Mikäpäs nyt oisi mulle sovelliampi, kuin että
selittee näitä minun Suomalaisia harjoituksia
tästä minun lupauksestani, jo lapsuutessain. Mutta
se ei ollut varsin niin! Xyllä minä jonkun ajan tai-
koitin hänen sanansa peähän, mutta «e unohtui mul-
ta välleen, ikeän kuin kaikki minun lauluin-laitokset,
Kunnekka tulivat jo toisen kerran ylös-sytytetyiksi.

6) Minä olen siitten vanhempana, muistellcssain tälä,
kahtonut ouoksi, että hään hoastatteli minua, lassa
ollessain, tällaisista asioista, johon tarvitaan miehen
mieltä ; mutta "»/'«««a onlaihon alku, /'o/czHHa z«Z«Zzezz
zzzzz^a/zza.'' Se on moni ehkä joka irvistefeksen näistä
lausumuksista minun lapsillisesta ijästäin, joilla minä
ainoasti olen tarkoittannut sclittee mitenkä minä olen
tullut johtatetuksi tallen Suomalaisellen tietien, jollen
minä nyt jo tahtoisin johtattoo muita. Jotka pitcä-
vät halpana puhua pienemmistä asioista, kuin oisi
suurempia puhuttavia, eivät muistanek että lapses-
takin kerran viruu mies, ja""'mitä lassa kuullaan lau-
suttavan, juohtuu miessä mieleen/' Se joka nitistä ner-
kästy., muistakoon mitenkä Cornelius alkaa esi-pulict-
tansa, puhuissaan varsin näistä pienistä asioista:
iVozz lZlziito fore fzZezoHt/zze , Attice, qui Zzoc ssezzUH
scripturce, leve, et non Hat/H dignum judicent,
cum relalum ZeFczzl, <?lzzH musicam docuerit Epaminon-
ckz». Feci z^i erunt Jere experles liiterarum, ....
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Minä olin jo i/fcnen vuuen vanhana, kuin minua
pois-laitettiin, ensin Porvon Lukistoon (GlMNasmm),
ja siitten Turun Opistoon (2(f<ibeilli). Siitä päiväs-
tä minä oun aina ollut pois kotoa, ja jos minua
jollon-kullon lupa-aikoina (tmder stol-feriema) lasket-
tiin kotiin, pitämään Joulua tahi Juhannusta, niin
unehtui multa kuitenkin, kaupuntiloissa ollessain,
sitä Suomen puhetta, jota olin jo joksikin oppinut,
ia oisi kokonaan multa pois-hävinyt, ellei yksilöinen
tapaus oisi toas innoittellut minua, ja taivuttannut
minun mieleini siihen Suomalaiseen kieleen.

Se oli s. 9:nä päivänä Loka-kuussa v. iß>s
koska minä kalien mielien keralla *) läksin souta-

maan Jukajärven selän poikki, panemaan ketun-san-
kojaini Kytöniemellen, toisella puolla järven, jollon
minä uuestaan lulin iiiiiislutetuksi lästä Suomenkie-
len sointumisesta. Minä pyysin heitä ajan-ratoksi
laulamaan jotakuta minullen mielen-iiouteeksi. Sil-
loin rupeisi Torvelainen kokassa koroittamaan eän-
täsek, ja laulo vasta-tuiileen, jotta veneh vapisi,
airot vetkistyit veneessä. Hään runoilli vanhoja
mehtä-runoja, joita muinon laulettiin, kuin lähet-
tiin Karhua koatamaan **). Sekä ne kauniit
sanat, eltä hänen heleä eäni, jossa ei ollut iap-
seilista mutta ur hollista sointua, hällytti minun
nuoren mieleni, että rupeisin juuri itkemään. Rii-
na olin jo ennen kuullut Suomea laulattavan, voan

*) Yksi heistä oli Mikko Torvelainen Kaskista, yksi
uhkia parta-suu uro^ joka oli mainio Karhun-tappaja,
ja joka kanto syämmesäk alla isoja arpeita heijän tora-
hampaaistaan. Toinen oli /'ezzttz Väisiiinen k»e me-
tistä, niinikään yksi tarkka nichlä-mics jakuuluisa
keli,n-pyytäjä; jonka seurassa-minä olin jo monesti
ennen vietellyt yötä. iiietän-korvcssa.

°^) IXämät Itunot löytyy painettunna Itsessä Osassa Pie-
nistä Runoista Suomen pojilleu ratoksi, Hio X, ja
Iliscssa Osassa ?fio XI, josta ne siitten painettiin v.
Schrötcrin Sitintfdje SlttthMt p, (iö (keskustele Dz">s. <Ze
/>-,«zez/zz'z.v Fennicis, p. ii).
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ei vielä yhtään tällaista vanhan-aikuista Runoa,
Nytpä minä vasta keksin tämäii kielen kauneutta
ja so maisuutta , ja havaihtin syämmessäin yhtä
liikutosta, joka ei ouk sanoilla selitettävä *). Kuin
tulimmo kotiin, niin oli ensimmäinen teko, ylös-kir-
juttamaan näitä hänen Runojansa, jakuulustella ellei
hänellä ollut muita sellaisia. Minä kirjutin kaikki
mitä hään taisi , ja kuta usseemmin minä heitä lu'iii,
sitä enemmin minä heihin mielistyin; nytkin juohtui
minun muistiin mitä >Z«H/« oli muinon puhunut
tämän kielen suloi s uutesta, ja mitä minä olin jo
silloin luvanut. Minä rupeisin nyt jokaistakysymään
jos osaisivat Runoja; ja koska Rippi-koulu silloinkin
sättii olemaan meijälässä, niin minä yht-aikoa laula-
tin kaiken pitäjän lapset. Muutamat nauroivat mui-
len, muutamat laulelivat mitä laisi vat, ja mitä hyö
lauloivat pistin minä kirjaan. Vanhoja ja nuoria,
miehiä ja akkoja, poikia ja piikoja kaikkia minä lau-
latin. Ja koska moakunta aina pyhinnä tuli pappi-
laan, niin silloin olin minäkin aina tiiustamassa ,

kutka heistä taisi, parliaittain Runoja. Se oli alussa
varsin työläs soaha heitä luettamaan laulujansa tahi
lukujansa. Nuoret kainustelivat, ja vanhat ujosteli-

vat

5) Silloinpa se ajatus ensin nousi minussa ettei täl-
laisia Runoja pie heittee uneukseen; japeätiii
itekscin, että kokoella heitä, pelastaksein heitä häviä-
mäsiä. Samalla tavalla hain minä siitten myös van-
hoja Sanan 1 asku ja,

Arvotuksia, Satuja,Loih-
teittä ja muita senkalttaisia vanhan- aikuisia kansat-
lisia puheita, kussa kansan mieli ja tavat ilmoittaik-
sen, ja kussa Runomus ja kielenhenkitär (ilprä'
kels genius) tavataan elävänä. Tämä Suomenkielen
suosio nousi siitten vielä synkiäoimäksi, koska sain
lukeaksein Porthanin ja <?azzazzcZez'Z/z, kirjoituksia.
Seneistä, kuin siitten näin Geijerin ja Afzeljukseii
''Swenjka Folklvlsor", joista pitivätten niin paljon, ja
minä heihin kehnoin lopsutoksiin vertaisin meijän
Suomalaisia Runojamme, niin aattelin itekseen, että
unillapa on oarteet — teillä homeet.
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vat minua. Moni pelkäis tulevaan tuosta sakoil-
len *), moni piti sitä häpiäksi laulella näitä vanhan-
aikuisia kulotuksia, moni syytti eäntänsä kehnoksi,
moni laulunsa; ne jotka oli viisaita olevoinnaan
pelkäis tulevasek voimattomiksi, jos muka opettelisi-
vat minullen loihtu-sanojansa *'). Mutta "vZZ/tl voittaa
"viisahaukin_, tauti Za/l/Litl.-l taitavankin" Minä kule-
tin kaupunnista painettuiin Suo,nalaisia veisuja, eli
"arkkiloila" kuin heila kulmiaan, joita minä annoin
niillen nuorillen, vaihtoksi heijän Runoistaan; ja ne
vanhat miehet täytyi minun lepytää viinalla, kunnek-
ka heijän kieli läksi liikkeelle,! ***). Moni sanoi
inullen suolastaan, ettei se käynyt kuivin-suin lau-
laminen, ja että tahtoi mieltä velloittoo, elleivät
olleet vähä rohkeisillaan. Sillä tavalla laulatin mi-
nä joka lauanlai-illana Juvan muakuntoo >^>), ja

*) Tämä pelko tullaksensa kanteen-alaiseksi ja
manatuksi lailliseen esi- v as taukseen heijän loihti-
misistaan tahi runoloislaau, on Savossa aivan suuri,
ja perustaiksen sen peälle, että olivat muinon tulleet
näistä sakoitetuiksi ja rankaistetuiksi (lue tästä esipu-
hetta Väinämöisessämme).

5") Heijän tapa oli seneistä poisheitteä muutamia sanoja,
alinomattain niitä synkimmiä, sillä hyö luulivat
että jos voan yksi sana puuttuisi näistä heijän loihtu-
luvuistaan, niin heistii ei ois mitään apua. Mutta kuin
minä tälä keksin, niin minä luetin heitä uuestaan,
eivätkä silloin muistaneetkaan samoja sanoja heittee,
voan heittivät toisia, jotka mulla oli jo pistetty pa-
perille. Sillä tavalla tuli viimen kaikki sanat kirjaan.

***) Minä olen monestin perästäpäin miclessäin muistutta-
nut minun Vanhemmien hyvyyttä minua vastaan,
jotk' eivät millonkaan kieltäneet minua soamasta täl-
laista muistutos - juomista näiiien Runo-laula-
joillen..

■Y) /uvaiia, niinkuin niissä muissakin pitäjissä Savossa,
on aina se tapa, että ne pitkä ma tkan-tak aiset
tuloovat jo lauantaina kirkollen ripillen kirjuttaimaan,
lapsiansa kastamaan, kuolleitansa hautoamaan, soata—-
viansa maksamaan ja muita asioita toimittamaan, kuin
etlä myös levätäksensä tästä heijän pitkästä käymisestä.

Ol'^^^ I. H



minun Runoin- ja Loihtuin-koottikset kohoisi
päivä-päivältä aina isommaksi. Semmoiset asiat tuli
kohta kuultuiksi, ei ainoasti noapurissa, mutta niis-
sä kaukaisemmissakin rnoa-kylissä, eikä ainoasti Ju-
van pitäjässä , mutta myös niissä muissa iikimmäisis-
sä. jokainen Velho ja Kuoliari, joka matkusti
näiiien mailien, kävi ensin kilvan pappilassa laula-
massa "nuorellen Herrailen" Runojansa; niin
että tässä nähtiin usseen minun seurassain Salvuri-
loita, Puoskariloita, ja kaikellaisia Poppa-
miehiä *).

Suurin nsa heijän lauluistaan oli joutavia rem-
putoksia, paha-päiväisiä ruokottomia loruja, viina-
virsiä ja muita juomaria-kulotuksia, tok' oli aina
joukossa monta kaunista Runoa, monta verratointa
vertausta ja synkäitä Loihtu-sanoja. Etteivät
pitänneet pahastua, ja että pitivät lauloo kaikkia
kiulujansa, täytyi minun kuulla niin hyvät kuin huo-

pyhä- ja juhla-oattoina ovat seneistä pappilat että
kirkko-kylät täpö-täynnä kirkko - miehiä, jotka
piteävät siinä yötä. Tässä kirkko-rahvaassa tapai-
sin minä aina Runon- ja Virren- tekiöitä, j»
muita laulu-miehiä; mutta enin viljelin minä näi-
tä Suomalaisia lauluja syksyllä ja talvella (kä-
räjä-aikoina) jollon minä kärä jä-miehi ä laulatin;
samaten myös keväillä ja syksyllä (rippi-koulun-
aikoina) jollon minä laulatin sitä nuorta kansoo.
Vanhoja kivullisia ja potevaisia, jotk' eivät
kyenneet kirkollen, voan joihen sanottiin taitavan van-
boja Runoja, läksin minä ite. hoastattamaan, poski-
kylissänsä.

*) Ilyö kävivät usseen mun luonain yö-kuiinissa , laule-
lemassa, kuin eivät päivillä joutaneet tulla. Hyö sai-
vat aina silloin mieltesäk myöten tupakoija ja pa-
kinoi ja. Ja vaikka se monesti tuntui mullcn mieli-
karvaksi olla heijän parissa, jakuuleskella heijän jou-
tavia lopsutoksia, niin minä kuitenkin tein tätä mie-
lelläin toivotessain että joukossa aiaa kuulla parem-
piakin vanhanaikuisia puheita. Se joka tahtoo oppia
tunteaksensa kansoin tapoja ja juohtumuksia , hänen
täytyy rueta heijän mukaiseksi, johon voaitaan mielen-
taipumista, ja heijän tapoin tointumista.
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votkin; erinomattain koska pitivät ne vanhimmat ja
kauniimmat Runot halpoina; ja aina, ensin laulelivat
nykyisempiä Turussa painetutta veisuja^

Jokainen kysyi minulta: "no mikskään Työ hy-
"vä Herra näitä aivootten , ja minkätähen Työ näitä
"niin halajatten — eihään ykskään, ennen, ouk heistä
"huolina?" Ja jos minä selitin heilien, että se oli
säiiyttee heitä kavotuksesta, että oppia
heistä tuntemaan meijän kielen-suloisuut-
ta ja mieloisuutta,. ja tiiustellaksein heis-
tä meijän esi-vanhimm.ien, Saiamusta (mp*
thologi) ja Runomusta — niin eivät yksikään si-
tä uskoneet; liioiten kuin, Kuulivat ettei mulla ollut
tästä mitään palkkoo, voay että minä tein tätä kaik-
kia omallakäskylläjakustennoksella.. Hyö ar-
veli yhtä ja toista, javiimen laskivat sen puheen ilmin

,

että minä olin lyönyt yhtä rahan-vetoa toisten Her-
roin kanssa, kuka meistä piti vissiin ajan-peähän
soaha enin näistä Runoista ja L oihteista; jaettä
se oli tämän kalliin rahan voitto, joka pakoitti mi-
nua väin, ahkerasti näitä kokon-hakea.

Sillä tavalla arveli tätä asiata se yksinkertainen
talonpojallinen, kansa, joka luulee että raha, ja
moailinen. hyöty my s, on se ainua vaikuttamus
(motifwet) meijän töissämme. Eitäjän Herras-miehet,
jotka luuliit paremmin tätä ymmärtäväsek,. nauroi
mulien salassa, ja näillen minun aikeillen , joita piti-
vätten lapsen-laitoksena. Muutaman kuulin minä jo
poskeltapäin aprikoivan, ellei minä laulamisen nimel-
lä ainoastaan houkutteilut tyttöiöilä luoksein, heitä li-
kistelläksein. Semmoinen oli se rakkaus, jota hyö
pitivät rahoja suurempana. Yhtä korkeampata
heukellisempätä rakkautta — nimittäin Tie-
tohin, Totuuteen ja Kauneuteen, ajatuksis-
samme ja sanoissamme (joka ilmistyy Runomukses-
samme ja kielessämme) — eivät kyökään lie selitlän-
neet. Sillä tavalla tuli jo lapsuutessain nämät mi-
nun ensimäiset alkeiniSuomenkielen-tiijustamises-
sa, soimatuiksi, luultuiksi ja pahoinpäin
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toimitetuiksi - e! ainoastaan siltä roa'alta rah-
vaalta, mutta myös niillä, jotka pietään muita ym-
märtäväisemjiinä. Ainoastaan minun Vanhemmat ja
parraat tuttavat tiesivät paremmin asian perustusta.;
ja lieijän suosio*) ja oma ilomieli-tunteminen

*) Se ainua kehoitus ja huvitus kuin minulla on tähän
asti ollut tästä minun monen-vuotisesta työskentele-
misestä ja harjoittamisesta, ja jotama myös luen
ka i k klin-sn rimmaksi, on minun vanhemmien
mielisuosio. Minun Isä vainooni, joka ensin pu-
humatak kahteli näitä minun kokemuksia, antoi siit-
ten ei ainoastaan suostumuksensa heiliin; mutta miel-
tyi heihin niin, että hään viimeisellä rupeis jo itck-
kin ylösharjoittamaan tätä meijän Suomalaista puhet-
tammc; jola kielen-rakkautta Riihs iii tutkimus ja.
Juttelemus Sa na n- I ask uista mmc erinomattain
sytyttivät hänessä. Myö ruettiin nyt kumpainenkin
harjoittamaan tätä kieltämme, hään Henke isissä}*
minä Opillisissa aineissa. Hään oli jo monin kerroin»
(monta vuotta jo enne») Ruotiksi uuestaan toimittanut
Vyhän Roamalun kirjoituksia (sillä se oli hyvin kic ■lentaitava itäläisten puheessa) mutta nyt. heitti hään
tätä työtä ja rupeisi keäntämään heitä Suomeksi. —

Yksi selvä toistus tästä hänessä ilmauntuneesta pala-
vasta rakkautesi» Suonien kieleen on hänen monet
salaniinellisct (krt)pto » lipilUl) kirjoitukset, Suomen
kielestä. Tämä rakkaus oii hänessä niin palava,
että hään jo ensimäisenä vuonna (v, 1820) koska
rupeisi kielestämme puhumaan, kirjutti zj selitös-kirju-
tosta tästä Suomalaisesta puheesta; kussa hään nimitti
ihtesäk milloin "Sctwolafho" milloin "Fennoni Ami-
cus." Nämät löytyy painettunna jlfzzezzzo.f^zze.ssa v. 1820,
Nio icj, iä, 30, 33, 34, 4-5, /jij. (S. v. painulli hään "Haciz—-
nansa. Laskiais-Suniiuntaina, /lzc/et/^ Juvan kirkossa, V.
1820") Toissa vuonna, (v. 1821) painutti hään niinikeän
aatoksensa siitä kansallisesta mi cl i-v a lais ta-
misesta, ja pappiloihen toimituksista, joka
oli hänen viimeinen kirjutos, ja kussa hään kirjutti
ihtesäk ''Solf-löäti;" ja semmoisena se eli ja kuoli.
Mutta hään ei ollut ainoasti kir jultanut meille oatok-
siansa. hään oli myös mies heitä käyttämään. Se
oli täksi henkelliseksi ja kansalliseksi mieli-valais-
tamikseksi, kuin liään mieli uuestaan paremmaksi Suo-
meksi toimittoo, ja omalla kustcnnoksclla painuttoo
koko oammatun. Kuetteksi tästä painutti hään
Turussa vielä samana vuonna, kirjansa: SÖff&C tiU tN
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(inre tillsridssinllclse) oli minun parraat puoltajat
ja oli minullen kyllä unoutlaniaan toisten kanteita
ja kontti-puiieita.

Se oli ainestaan jouto-ajat, joita minä sain omis-
too näiiien minun mieli-huvituksillein, sillä iuku-
aikoina laitettiin minua aina kaupiintiioihin, kussa
minun täyttyi tarkoittoo aikaini muihin töiiiin. Mi-
nun oatos oli siiioin, että ainoasti kokoeiia näitä
aineita, ja vasta vanh uu eilain heitä tasoitteli»
(Ofbltfl) ja toimitlella. Mutta tämä harjoitus on nyt
kypsynyt minussa ehkä kyliä aikaisin, johon kohta
kuullaan syytä.

Minä läksin l urustal7p sal aan I vuo ita van-
hana, ja tulin, aivan nuoria ja äkkinäinen moaiimas-
sa, Savon synkiöistä tämmöiseen vieraasen moahan.
Minä olin tuskin peässyt sinne, ennen kuin minua jo
tahottiin tutkimaan (recensera) Riihsin kirjoo "gjtNs
land och desi nroiW<C J" josta kirjasta minä en ollut

omarbetad Finsk tolkning af Apostlarnes Sändcbref, jem-
te Anmärkningar önver titt brukliga Fltista öfwersittnlngen,
af Math. Gottlund, Prost och Kyrkoherde i lockas. Hbo
iB-2i, <S:o sih. 3S.'| josta kirjasta enin osa paloi Tu-
run viimen-syksysessä tuli-palossa, pailiti niitä kir-
jan-kappaleita (Erelllplar) joitain» tuotin tänne Ruot-
siin, näiiien IXoriii ja Ruoliin Suomalaisillen; ja
jositii minä nyt olen laittanut, ne vilio-viimmeiset ta-
kaisin Suomeen. Ilman tälä lirjoo oli liään jo
lähättänyt Turkuun, painettavaksi, hänen Suomen-
noksia koko Vanhasta Testamentista; mut-
ta hään kuoli jo syksyllä samana vuonna, parraassa
iXissänsä, suureksi vahinkoksi meijän kielellemme ja
kansakunnallemme. Merkillinen oli että ehkä myö
nouatimme crilläistä ktrjoitus-tapoo, hään sitä vatihoa,
josta minä olin cikanut; niin ei myö tästä niin mii-
loinkaan riitauntunna välillemme, mutta kumpainen-
kin nouatimme tyyvenniissä omoo mieltämme. — Mutta
se ei ollut ainoastaan minun Isäin joka suostui näi-
hin minun Suomalaisiin vehkoihin , minun Äitikin
mielistyi heihin niin, että liään (j,,ka ennen oli kehno
kielessämme) lukemisellansa näitä mun, j,i Isän vaina-
jan kirjoituksia, tuli sclväks Suomalaiseksi ; ja anto suos-
tumuksensa ci ainoasti näiiien minun Suomalaisillen
matkustamisillcn , mutta 011 myös rahalla auttanut mi-
nua näissä minnn kirjan-kusleniiuksissa.
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vielä kuullut puhuttavankaan. Minä en mielelläin
tahtona rueta yhteen työhön, joka oli minun voiman
ja ymmärryksen ylitten ja johon ei muutkaan en-
nen minua ouk tahtoneet puuttua: mutta Palmblad
joka oli näihen Tieto-sanomien kirjuttaja, ja joka jo
kauan oli tavoittanut yhtä miestä, joka meijän kie-
len-tuntemisella oisi ottanut tätä tehäkseen, ei heit-
tänt minua, ennen kuin täyvyin tätä hänellen luata.
Minä kirjutin silloin miten taisin tätä Tutkimista
(recenftott) kussa jo silloin selitin omat oatokseini
meijän kielestämme Salamuksestamme jaRu-
noistamme *).

/lM«e»He, kuulin minä ensin puhuttavaksi niistä
Ruotsin ja Ruijan mehissä asuvista Suomalaisista,
ja samassa nousi minussa se ajatus, että tarkemmin
tiiustella heitäkin. Minä ha'in ja lu'in kaikki ne
paikat , kusta Rutisi oli ottanut tietoansa ; mutta mi-
nä en kyllästynnyt heihin, voan tulin vielä halukkaam-
maksi että tarkemmin näistä kuulustella. Minä ky-
seillin Upsalassa ensin niitä Ruohtalaisia Oppivaisa ,

jotka oli sieltä maisin kotoisin, mitä hyö tiesivät
näistä Suomalaisista; mutta suurin osa eivät

*) Tätä Kirjan-tutkimusta luetaan Sweilst Lltter. £ib=
ning för är »817, i»ho 19. 22, 2/j. 25, 26, 49, 50, si.
Tainan Tutkimisen kautta tulin minä jo ennen
aikaini näihin asioihin puuttumaan, ja kuin kerran
olin alun tehnyt, niiu öisin myös loppua tarkuittan-
irnt. Säkä tästä minun Tutkimisesta Litteratur
Tidningissä, että muutamista lauluin-sipaleista,
joita minä (v. 181-, 1818, 1819) painutin Atterbomin
ja Bruzéliuksen Kalenderilöissä, kuhuttiin minua
jo kerran /Vzc»/izH<Lz/-/,'sllizil,' yksi sana, joka itestaan ei
merkihte mitään, voan joka paljon avistaa tyhmiin
miehiin päissä. Se on ihmeh ja nauretettava miten-
kä hyö moncstin reuhoavat tyhjästä; mutta se 011 sur-
kuteltava, että näitä ymmärtämättömiä tavataan ylhäi-
semmassakin seävyssä. Niin e. m. on yksi meijän mui-
noisista Moaherroista (olkoon nimittämätöin!) sätti-
nyt minua Jakoblniksi, ainoastaan sen perustoksen
peälle, että minä olin Paukarlahen kestkiivärissä
päiväkirjassa kirjuttanut nimciii Suomeksi (! ?)
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ollenkaan heitä tunteneet—ei ies nimekskään. Jane
toas jotka olivat kuulleet näistä puhuttavan, haas-
telivat heistä niin monella tavalla, etten minä tiennyt
mitä minun piti tästä uskoman. Yksi kiitti heitä, toi-
nen moitti, kumpainenkin ylinpalttisesti. Vksi sanoi
heijän ei eneän taitavan Suomea, toinen toas hei-
jän olevan niin umpi Suomalaisia, etteivät ymmärtän-
neet Ruohtia *). JVäislä puheista tulin minä vielä
pikaisemmaksi soahaksein heistä selvemmän tievon,
ja peätin eitä ite kävä heitä kahtoamassa. Minun
aivotus heijän hoastattamisella, oli — l.ksi_, että oijais-
ta Riihsin puheita, heijän olosta ja elämästä. — 2,-ksi*
että tarkemmin kuulustella heijän tänne-tulosta, ei-
leivät muka olleet jo polvin-päivin näissä maissa asun-
neet. — 3.ksi „ että valitella jos heijän puheet pal-
jon eroitti meijän kielestämme, soahaksein siila-ta-
voin tieteä miten paljon meijän kieli on muuttunut
vissin ajan peästä **). — Al.-ksi, että kokoella heijän
Runojansa ja muita vanhoja puheitansa , ja heijän
välittämisellä meijän Runohin, joten-kuten tarkoittoo
näiiien vanhuutta ***).

5) Ehkä nämät heijän puheet kuului kyllä välillensä
soveltumattomiksi (oförenliga, tflEonfefflnto) niin havaih-
tin min» siitten, että kumpainenkin hesitä puhuivat
totta ; mutta että yksi puliui yhestä 8uom»l»is-me-
lläst», toinen toisesta. 8il!» koska vielä löytyy näitä
Suomalaisia, ainoasi tässä Ruotsissa, enemmin kuiri
so:nessä pitäjässä , ja j:ssä criniiäisessä moakunnassa
(^lroroillCetL) niin on arvattava että asian-hoarat soat-
ta» olla varsin monellaiset.

s^) Sillä jos nämät Suomalaiset oisivat e. m. asunneet
300 oastaikoa Ruotissa, pois-eroitctut Buomesl», niin
on arvattava että se eroitus, joka n)it osoitt»iksen
heijän j» meijän nulieemme välillä, oisi H^lit», kuin
jos luettaisiin tätä kielen-muutosta 6oo»lla oastajall»
omnssa mo»ss»n,me; kosk» kumpaisetkin kansat, pois-
eroitettiiansa, eri-kohalla j» eri-tavallaan ovat ulos-
venyttäneet kielensä — varsin sen tautta vielä enemmin.

***) 8ill» se oli arvattavana, että jos s»m»t Itunot lau-
lettiin heijän nioassa, kuin lauletaan meijän moassa,
niin olivat jo tulleet Buomcssa lauletuiksi, ennenkuin
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Minä läksin jo samana kesänä (v, 1817) matkus-
tamaan Ddlan ja Heisinkin moahan, näitä vanhoja
moamiehiamme ylös-hakeaksein *). Tästä minun
matkastain, ja näihen ihmis-poloisten kehnosta elä-
mästä, soan minä ehkä tilaisuutta, että 3:nessa Osas-
sa tästä minun Otavastain, laveammasti puhua**).

Ennen
nämät sieltä läksivät; ja mikä nyt heitä eroittaa on
se aika ajanluvussa, jota mainittiin.

5) Minä samoisin silloin jalkaisin, ja iho-yksinäin, lavit-
ten niitä synkiä mehtiä, kussa nämät Suomalaiset
asuskelevat. Sillä tavalla tiiustelin ininä sinä kesenä
niilä Suomalaisia, jotka asuuvat Suärdsjöin, Rättvl-
Z»Z«, Oren, Orsan ja Hsorel/l pitäjässä, (i s ter-Dalin
moakunnassa; ja niitä, jotka asuuvat Malungin, Appcl-
hoin, Jernan, Näsin, P'lvdan , (Irangärdiu ja Sä/sin
pitäjässä Vcster-Ddlin moakunnassa. <_!est>l-
kinmoan Suomalaisista, kuulustin minä heitä jotka
löytyi Boldnäsin, Ofvans/öin, ja Oe^eZioZel pitäjissä.
Hels in;;in mo an Suomalaisista tiiustelin mii,ä aino-
asti niitä eteiäisempiä; nimittäin niitä, jotka asuuvat
viZZtei/e, t)/l«eleiel/»ee-Z« , /^erZelei^ j,i Ytler-Hogdälin pitä-
jissä, kuin myös heilakin, jotka asuivat Svigin ja »t^ZZZ-
Herrdälinpi läjässä, H e r j e ä il ii 1 i n moakunnassa. Mut-
ta kaikki Heisi ngin m oa n polijoispuolimmaiset .

Vie liel l» a cli n, ja Anger n, annin moan Suomalaiset,
jäivät silloin multa käymäläk. Takaisin-tullessain kä-
vin minä pohjois-puolimmaisia Vermlanninmoan
Suomalaisia kalliomassa; nimittäin heila, jotka asuu-
vat Gustävan, Gåsbornin, ja Remmin pitäjissä; kuin
myös niitäkin, jotka löytyi Hellforsin, /^«.«neli^iel^e/e,
F/»Zeli^atleiee-FZ/l ja Nya-Kopparbergiii pitäjissä, V est-
uianlaniiin inoakunnassa. Josta kaikesta soahan vasta-
päin enemmin kuulla.

55) Muutamia tiiustuksia näistä Dalan Suomalaisis-
ta painutin minä j»> «i/«emo^)««essa Syyskuulla v. 1821.
Että tarkoittoo Hallituksen huolen-pitoa heistä näillä
valaistuksilla, painutin minä heihin oniat nimitös-
leliet (tittckblflb) ja annon heitä sekä Upsalan Opis-
ton Pcä-Kirjuttajallen (Äcmjler) Hänen Kuninkaalli-
sellen Korkeuellensä Peä-Prinsilleu (KroN-Prlnsfll) Ottä
muutamillen niillen isoimmillenvaltatniehillen (@t(ltl?-
Mäll)! josta siitten kuulin että moniat näistä pitäjin
virka-miehistä oisi soanneet käskyn antamaan tästä
sclitöksiänsä ; mutta olen tictämätöin — läksikö tuos-
ta mitään muuta.
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alinen kuin minä läksin sinne, oisiil Upsalassa painut-»
tannut muutamia meijän vanhempia Runojamme; joita
minä oattelin antoo näiiien Suomalaisillen, vaihtok-
si heijän omista lauluistaan, ja ikään kuin tuomisek-
si heijän vanhasta perintö-moastaan ; mutta Opiston
kirjanpajassa (Afrtb. Boktryckeriet) oli silloin niin pal-
jon tekemistä Juttelemuksien (-Diéfertftttoncr) jaXuh-
teleinuksien (Progmunner) painattamisella '), että
vaikka olin ite jo pujonut (satt) heitä valmiiksi, niiu
en kuitenkaan ennättänyt soaha heitä painetuiksi,
ennen kuin vasta syksyllä; kotiin tultuain **)

Vuonna 1818 painutin minä minun auttele-
muksein Vanhoista Suomalaisista San la
kuista *"), kussa minä niinikkään koittelin, että
jotenkuten selittää meijän kielen ja runoin mieloi-
suutta.

Vuonna ißie) oli Upsalassa yksi Saksalainen
Lain-Oppia (^ttriä Doktor) nimellä i»c>/l. Schröter.
Sekin oli niin muka innoissaan moamiehillensä toi-
mittamaan meijän Suomalaisia Runojamme, ja pyysi
minulta niin ahkerasti heitä soahaksensa. Minä tar«<

5) Sillä se oli luku-ajan lopulla, ja muutamia päiviä
ennen Tietous-Oppian Koroittamusta (Filosofie $01(18'*
ster Promotion).

55) Heitä painettiin Savon puheen-murrella, nimellä:
Pieniä /i«zzo/cl Suomen />o/Lzl'lVezz, /-ato/^/il. Imen l>««.
Näitä poislahjotin minä Suomessa monta satoo, ilman
rahatak, jott' ei maku näihin vanhoin Runoin pitän-
nyt varsin pois-häviämän meijän moastamme, niin
kuin orat jo monesta paikoin tehneet; ja jotta meillä
oisi jotaik tukkeeksi sitä tulvoa vastaan huonoista
veisu-remputoksista , joka vuosittain kuohuu Purua
kirjanpajasta. Koska nämätkin Runot (niin kuin suu-
rin osa meijän vanhoista lauluistamme) oli paikka-
paikoin murtuneita ja katkaistuneita, niin täytyi mi-
nun jatkella heitä monessa köhin omilla sanoilla (wer°
ser) samalla perustuksella kuin muut Runo-laulajat.

055) Pätä painettiin nimellä: i^l^z/ez^tcltlo c/e Proverbiis
Fennicis, Praes. Joh. Tranér. P. I. ;§ Arkkia 4=o,

02Xii^>ij I. <?
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join hänellen niitä Porthanilta l^elNelNl/e^l/Zel ja osit-
tain jo minultakin painetutta; mutta hään ei tyytyn-
nyt heiliin, voan halaili muita uusia, minun omistat
käsi-kirjuitoksistain. — H«)«//ei/l<lN el/nel o« c>^el« oliel-

>lilel^ jos ois kuusen koatavial Etten minä siihen
tahtona suostua, on arvattava, sillä pailiti sitä, et-
tä se oli minusta kamala, ettei mies tainut niin sa-
noa Suomea, ja talitoi kuitenkin kirjallisesti pöy-
histellä meijän-moan runoilla, niin minä oattelin
ite aikoa myöten toimittoo heitä, ja tähän tarpei-
seen käyttää näitä omia kootuksiain. Että sen-eis-
tä nyt jo eiltä-päin hätäillä lieijän ulos-antamisella,
talii heitteä heitä vieraan käsiin, oisi miiiuii mieles-
tä ollut etlä tärvätä koko asian , liioitenkin koska
nämät Runot ovat (pian kaikki) niin musertun-
neet, ja toisisek kanssa pois-sotketut, että voaitaan
monta Runo-vaihtamia (wariationer) laveata kielen-
tuntemista, ja jaloa peä-älyä heitä oikeen seiittee ja
toimittoo. Mutta koska muutamia minun moamie-
hiakin yhistivät ihtesek hänen kanssaan (luulessaan
meijän kielellemme tapahtuvan suurenkin kunnian
jos sitä Saksalaisillen keännettäisimme) ja pyysivät
hänen puolestaan, soahaksensa multa näilä, niin mi-
nä annoin heilien muutamia *), etteivät pitänneet
luulla-, minun kieltänneen näitä, katehtin häntä; ei-»
iä pyytänyt heiltä muuta, jos ainoasti ettei heijän
kirjansa- pitänt tulla kaupaksi Ruotissa eikä Suo-
messa. Tämän painutti hään heijän avulla **) Upsa-

5) Eikä siinä kyllä, eitä minä julin hänellen näi-
tä; minä keänsin heila myös Ruotiksi (koska se oli
selvä Ruohtalainen) ja aiino hänellen muita tarpeel-
lisiä valaistuksia, joita hään pisti esi-puhcessansa ja
muistutuksissansa.

S*)- Hyö- auttovat häntä, ei ainoastaan keäntäissä näitä
Runoja Saksaksi., ja heijän muisluluksiansa kirjutta-
miscssaan, mutta painottivat hänelle myös (hiirien
kustcnnuiksclla) koko kirjan; sillä ite hään ei tainut
painon-ojennustakaan (forrektllfen) lukea. Se on mer-
iiJJincft mitenkä kiilämiittömyys myös «soitlaiksei»
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lassa v. >Bil, nimeltä. Finnische Rillien, ftnnifcf)
und deutsch, von D. So. R. von ©chrotcr. i« arkkia
&o ynnä yhön soitto-lehen.

Vuonna 1820 kävin minä suomessa, mutta v.
1821 läksin minä toas uuestaan kuulustamaan niitä
Suomalaisia, jotka asuuvat Vermlannin moakunnas-
sa Ruotsisa, ja Hedernarkin,, Österdiilin, <sit?//u«'//»
ja Ouddlin Vouti-kunnissa (Fögderi) JVorjassa *).

oppineissakin. I^i siinä ainoastaan, ettei hään mut-
ien, eikä heilienkään antanut. ylitLiiin kirja-kappalet-
ta (erei!lpla>')k«stoksi meijän vaivastamme, j»ti> loi-
lien oisi jo tehnyt varsin mielellään (myö saimmo ra-
hallainmo ostoo omia käsitekojammc) inutta hään moit-
tii vielä minua kirjassansa p. i3B, miiiun kirjuttanccn
Suomea tavattomasti, ja ymniurtLiväisten mieltä
myöten varsin pysyy mä tlö mäst, i. Se näytt.Liä ehkä
kuin minä kertoisin tätä pabnuelliiin, tahi tiitä pahe-k-
-sissain — voan vielä vainen! Sillä väliä kyllä minä
hänen puheitansa suren, vielä vähemmin näiten' ui-

niä rtä väis ten mieltä;''' se on se vähin, jota liyo
taitaavat sanoa minusta, minun aloittamiseksi. Mut-
ta totuus pitäis kerran paljastc-ttaman: eikä ainoasti
kiitä m ä ttö in yy s yhellä puolella; mutta myös tur
h a-k iittämi n e n, toisella. Sillä kuin luetaan kaik-
kia niitä joutavia kiitoksia, jotka annetaan tallen
Schröterillen sekä Upsill»! 3!tter. iXidllini)issa v. iB-.>.0,A:0
i4, että Mneniosynessä v. 1820, N:o 18, m. m. paihti mo-
nessa koliin Saksalaisissa Tietosanomissa, kussa tämä kir-
ja on tuottanut hänelle ku u 1 u is a n ni me n, — niinen
taija olla mainihtcmatak, ettei liitän, mutta kahet mei-
jän moamiehet, Heriiit A , . . ja P . . . (jotka silloin-
kin olivat Upsalan Opistossa) ovat tLListä ansaineel
meijän kiitoksiammc. Ja kuin kiittelivät näitä hänen
vanhoja Runojansa, niin eivät, lie arvelleet hei-
jän olleen monessa paikoin m i nll n tr. kemi,ä — yksi
kunnia, joka ei millään tavalla ouk minullen tuleva,
ja jotama tämän kautta sanon pois luotaan.

'^) Minä matkustin siilon niinikkään ilman tovcritak,
ja paljasta jalka-tietä, Vermlannin ja Norin sy-
väniinaita; kussa minä puhuttelin ensin ne Suomalaiset.,
jotka as,,uv!it. Stäfniisin, Gilbergan, Langseruilin J2
t»/cz»«czzz. pitäjissä (Gilbergan kihlakunnassa) ynnä
lie jotka asui Silleriidin, Silboddlin, Karia n ja
Jiiriiskögin pitäjissä, U6r<llnarklll kihhikunuatsii.
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Sillä se poltti minun mielein että soaha täyellisen
tievon kaikista näistä Suomalaisista kansan-istutta-
Hiuksista (kolonier). Ennenkuin läksin Upsalasta pai-
nutin minä 2:sen osan näistä minun "p ienistä Runo-
istain"; *.) joista minä ilman maksutak jakaelin lähes
1000 kirjakappaietta, näiiien mehtä-asujammillen ter-
ve-tuliaisenna heijän perintö-moastaan, ja hälä-varaksi
heijän Suomalaisessa kirjan-puuttehessa; kuunekka mi»
nä siitten toissa taivenna sain tilaisuutta, lähättee heii-
ien Suomesta muita henkellisiä ja Jumalisia kirjoja **),

Siitten kävin minä myös kuulustamassa niitäkin Suo-
malaisia, jotka asuuvat varsin rajan-varrella; nimit-
täin Kolan, Eilan, Giinnarskögin ja Mangskögin pitä-
jässä, Jössin Kihlakunnassa; Gräsmarkiii, Fi-yksin ja
Ostmarkin pitäjässä, Fryxdälin kihlakunnassa, ja
Exhuradin, Nyin ja Dulbyi/i pitäjässä, "E Ifdälin kih-
lakunnassa. Siitten läksin minä näistä Vermlannin
Suomen - mehistä Noriin tahi Norjaan, kuulusta-
maan heitäkin, jotka sielä löytyi; jossa tapaisin pai-
jon näitä Suomalaisia, erinomattain Mesköiu, Vinge*,
ria, Brandvaalan, Grtiin, Hovin ja Aasaäsia pitäjisssä
Sollöerin ja Oudälin Vouti-kunnassa; ja Vaalan
Elverumin ja L?>l^ssl/c/l« pitäjissä Ös te r- Dalin Vou-
tikunnassa, Hedemarkin Amtista, Aggerhiisiri
Moakunnassa. Näistä' kaikistakin tullaan vastapäin
enemmin puhumaan.

*) Heitä painettiin nimellä: Pieniä Runoja, Suomen
pojillen ratoksi. Toinen Vihko. Upsalassa anneltu.
Em. Bruzéliuksen. kirjan-pajasta, lz«czzlzicl 1831. 1^ Ark-
kia 12:0

**) Minä olin jo ensimäisennä vuonna tuottanut heilien
Suometa 207^ monen-loatuista kirjoo, joista i/j2i)
jaettiin heilien ilman rahatak ja mitään maksutak, ja
tiije, kohtuullisella hinnalla (lue tästä minun Loka-kuus-
«a v, 1822 Upsalassa painettua kirjutosta ''AXV/ezz, No-
rin rajoilla asuvillen Suomalaisillen" , joka löytyy
liitettynnä niihin kirjakappaleihin, minun Isän vaina-
jan keännöksistä Apost ieittenkir joista, joita ma
tuotin täiine Ruotsiin, ja joista minä niinikkään lah-
joitin suurin osan näiiien Suomalaisillen). Heljän

hyväksi annoin miiiä vielä Marraskuussa samana vuon-
na painuttoo Upsalassa ylitä Suomalaista kirjan-luc-
tosta (BokiikataloZ) kaikkiin niiten Suomalaisten kir-
join peälle, joita olin sinne kaupaksi lähättänyt, ja

kussa hinta «ii ulospantil Ruotin rahoissa. 'liiw.ii
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Veätarkoitus (ändamßlet) minun käymisellä oli, ikään
kuin matkustamisella V. 1817, että hankkia kaikkia
niitä tietoja ja valastuksia meijän kielestämme ja
Tarinamukseslamme, jotka heijän kautta oli mahol-
linen soaha, ennen kuin muistot heistä näissä maissa
varsin pois-häviäisi ; ja sillä täyttää yhen avauksen,
joka löytyy sekä Suomalaisten että Ruohtalaisten
Tarinamuksessa. Uutta nähessäin heijän kehnoa elä-
mälä, nousi minussa siitten toinenkin tarkoitus,
nimittäin että Hallituksen ylös-valaisemisella, teliä
heijän päiviänsä onnellisimmiksi, jos suinkin oli ma-
hollinen. Valittain armottomuuttansa rukoiliivat hyö'
minua kaikki niin hartahasti, ja juuri itku-suuiia,
että Kuninkaallen alimmaisessa nöyryytessä toimittoo
heijän moninnaista vaikeutta ja ahistosta, sekä hei-
jän kansallisessa että yksinnäisessä elämässä, niin hy-
vin henkellisessä kuin valta-hallittavaisessa taikoi-
tuksessa (sa wal i (Sfleftaftifft som politijTt hanse-
ende). Kuultua kaikkia heijän asian-laitoksia, kes-
kusteltua heijän kanssaan yhteisest.i , ja soattua heii-
tä heijgn valta-luvansa (filllinagt) että puhua kir-

luetos, jota jaettiin ympärin koko Suomalais-mehätt,
kannatti tämmöisen nimitöksen: "Suomalaisia kirjoja,
jotka /cziii/za/«l löytyy Talonmiehen Poavo Räisäi-
sen luonna t)z^'e/'l/l kylässä, Bergon (t. Brandvaa-
lan) Suomalaisissa, Norissa.1' Siittenkin ovat hyö
mouestin soaneet kirjoja Suomesta, yksinkin Turun
Viikko- S anomia, joita hyö kahtena vuonna nouat-
tivat postin kautta, kolmet kappaletta. Näihen Suo-
malaisten puolella, tuloo minun tässä kiitoksella mah*
nita sekä Keis. Suomen Bib latoimitus-kuntoo
(£. Sillflfl Ssibel=@åaf!upet) joka heilien lahjoitti 100
kokonaista Suomalaista Voamatusta, ja 100 Suomal.
Uusitestamenttilöitä, että K. Suomen E vankél ju-

toimitus-kuntoo (Ä. Finffa Evangelte-Sälllka-'
ptt) joka lahjoitti heilien 1000 kappaletta heijän kir-
juitoksistaan; kuin myös li.. Suomen Talontoimi-
tus-kuntoo (£. Fliista Hushsllnmgs-Sällstapet) jo-
ka niinikkään lahjoitti heilien 300 kirjankappaletta
lieijän kirjoistaan.
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juittoo lieijän nimessänsä puuttumatak *), lupaisin
ininä heilien tehäksein tässä asiassa kaikki mitä oli
minun voimassain **). Voan ennenkuin ma. pistin
niin sanoo paperiiien, kävin minä ensin Peä-Prinsiä
puhuttelemassa, joka oli minun Peä-Kirjuttajana;
hoastattelemaan näistä aineista, ja kysyttelemään jos
hään muka luuli tällaisiin asioihen käyvän toimeen.
Hään kuuli pystyllä korvalla näitä minun puheitai-
ni, ja sanoi mielellänsä suovansa heilien yhtä pa-
rempata elämän-laitosta, jos taitaisivat muka kir-
jallisesti toimittoo puutteitansa. Minä mainihtin et-
tä olivat jo pyytänneet minua tätä tekämään, ja ky-
selin jos oli mulla lupa kirjuttoo heijän eistä, kos-
ka olin toisen Hallituksen alainen; ja jos hään otlais
minua ja näitä Suomalaisia turvataksensa, jos asiat
niin voatisivat? sota kaikkia hään lupaisi juuri lu-
jasti. Silloin vasta otinma heijän asioita huostee-
sein, ja niissä kirjoissa, jotkama heijän puolesta
kirjutin Kuninkaallen ja niillen Tukhulmissa niinnä
aikoina (v. 182a) Herroinpäivillä istuvillen , ko'in
minä laveasti selittää tämän kansan entisiä ja ny-
kyisiä aikoja, heijän puutoksia ja vastuksia, heijän

5) Tämmöinen avonnaincn (iti hlanki?) ja vapa-valtainen
lupa, että heijän nimessänsä teliä ja vaikuttoo mieltäin
myöten, oli annettu mulle Gilta iooilta Suomalaiselta
Talonpojalta, rajan varrella, jotka asuivat yhtä 12 pc-
ninkuorman pitkeä ja 3 ja 4 penink.läveä mcbteä, joihen
perät teki 8,000 henkee. Mutta ettei BLuohtalaiset
pilanneet närkästyä siitä, että minä, joka olin vieraas-
ta moasta, olin soanut niin monen tuhannen heijän moa-
micsten parasta hakeaksein, niin en pannut mii-
lonkaan oman nimein heijän kirjoin alle, muuten
kuin kirja-tekiänä, voan pistin mieltäin myöten näihen
joukosta 12 niiten nimiä , joitama tunsin rehellisinnä
ja ymmärtäväisimminnä miehinnä.

t'^) Tätä olen minä myös pitänyt, ja tehnyt tässä tar-
koituksessa encmminen kuin ykskään muu. Sillä jos
ei kaikkia heijän anomuksia ouk tulleet myötistetyk-
si, niin on kuitenkin jotaik jo tehty heilien hyväksi,
ja on uskottava että aikoa myöten muutkin heijän
puutokset tuloo autetuiksi.
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kärsimisiä ja neännyksiä niin yhessä kuin toisessakin
tarkoituksessa; jotka oli siitä vajunneet, että oii vat
heitettynnä itekseen mehän korpein, ilman papillista
ja laillista hoitamista; että heitä piettiin orpo-lap-
sinna, vierahiila korjattavinna, josta heitä molem-
mis-puolin poljettiin ja neänytettiin, sekä Ruohtalai-
silta että Norjalaisilta. Tätä kaikkia selitin minä ja
selvittelin , sekä toistuksilla Tarinamuksesta kuin
myös muutamien heijän pappien kirja-toistuksilla, ja
I2:nellä lieijän omista miehistään, josta oli yksi kus-
takin Suomalaisesta (Ainjkog) tullut Tukhulmiin,
näihin asioihen tähen. Toisella puolella toimitin mi-
nä myös ne menot ja laitokset, jotka heijän mieles-
tä turvaisi heitä samalla lailiselia vakauella (säkert
het) kuin muitakin valtakunnan asukkaita, ja jotka
tuottaisi heilien ei ainoasti huojeUusta ja helpotusta
tässä heijän nykyisessä onnettomtmtessaan, mutta
jotka myös tästä-puolin perustais heilien yhtä onnel-
lisempata elämätä, tulevillenkin ajoillen *). Jota kaik-
ki minä moa-karttoloilla väenlaskun-taulnilla (folf-
tabeller) ja muilla senkalttaisilla tarpeellisilla kirja-

°f) Nämät heijän pyytökset oli erinomattain, että Nor»
jan-puolen Suomalaiset piti soaha sisään-lutiastoo ti-
lojansa ja mailansa, ja panna heitä Ruunun-veroillen,
että myös melussansa ylös-ottoo uusia taloja, Ruohin-
puolen Suomalaiset, jokta myös pyysivät soahaksensa
meliän-juuresta synnyttää uusia tiloja, rukoilivat soa-
haksensa veronsa alenetetuksi niiltä kehnoimilta ti-
loiltaan Yhessä pyysivät hyö molcmmis-puolin ra-
jan, että saisivat yhistää ihtesäk vissiin pitä jäisiin, ja

' omaan kihlakuntaan, kussa saisivat toimiittoo Jumalan-
palveluksensa oraalla kielellään. Ja koska heijän Ruoh-
talaiset riita-toverit ovat tathoncet varsin tehä näitä
heijän kanteitansa tyhjiksi, niin pyysivät että ensin
yksi Tiiustamus-Toimitus (UndcrsöklNllgs-koMlte) rehel-
lisiltä, kunniallisilta ja Suomea ymmärtäväisiltä miehil-
tä piti lieijän kotonaan tästä asiasta istutetta-man.
Tästä asian juttelemisesta luetaan 1823vuotisessa Her-
join-päivin toimituksissa, joista yksi osa on paineN»»
Mnemosyneäki Eloo-kuussa y. »823^.
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johtauksilla sekä valaisin että vahvistin *}; heittäirt
muten hellä-syvämmäisen Kuninkaan ja valaistetun
Hallituksen viisauteen, että ottoo näitä asioita pa-
remman ja tarkemman koittelemuksensa ala.

Jokainen tuutoo sitä papin-paipatosta, joka jo
ens-alussa nousi Papis-seävyssa, tätä asiata vasten ,

ne monet juonet ja koneet, jotka tehtiin, viritet-
tiin ja juoksutettiin soikeaksensa ja pois-taivutaksensa
näitä anomuksia, mitenkä minua ja näitä Suomalai-
sia soimattiin **) häväistettiin ja hätyyteltiin; ***) ja

kuin-

*) Se oli arvattava, että niin monessa pitäjässä, niin
monessa erinnäisessä kihlakunnassa, ja vielä erinnäi-
sissäkin valtakunnissa, piti asian laita olla erilläinen;
iästä tuli että jos nämät kirjoitukset piti olla täyel-
liset, niin nämät monenkalttaiset selitökset nousi
äijän paljoks, ja kohoisi kokonaiseksi kirjaksi. Tämä
joka oisi pitänyt olla kevennökseksi sillen tulevallcn
Tiiustamus-Toimituksellen, luettiin hänen Peä-istujal-
ta, Koarloistahan Moaherralta , varsin suureksi vai-
vaksi näitä läviten lukeaksensa (lue hänenBetänkande
tässä asiassa, painettu Koarloistaassa v. lB2ij p. 5)
"Ain on eeZ/ceeel vireällä, Idire ZeeZs/eeiZZee Zlotoelel, /os el
muutoin-niin makuullen."

**) Sanottiin muka että myö juoksutettiin valeh-puheita,
(vaikka kakkia näytettiin toteen) ja että nämät asiat
oli tulleet nosteluiksi yhen nuorukkaisen syvämmen-
hillittämättömyytestä (entusiasm, e.rceiltricitet) tahi
rakkautesta Suomen kieleen. Sillä tavalla hyö tätä
sevoitl.ivat ja sotkivat. Ja sanoivat vielä minun teh-
neen tätä ainoasti oma-hyötymiseksi, (vaik en tähän
päiväänkään ouk ottanut heiltä niin tenkoo, kaikesta
minun monesta vaivastain jakirjutoksistain). Ja kuin
eivät muuten soaneet tätä asiata moahan-tallatuksi,
niin valehtelivat että nämät menot ei olleet minun
omiain, voan vieraita tarkoittamuksia jonkun toisen,
hallituksen. 'Pätä sanottiin salaisesti että julkisesti,
suullisesti että kirjallisesti, kunnekka saivat heitä sii-
tien uskoon; ja kaikki vikain oli siinä, että minä
olin vieraasta moasta.

555) li.aik.issa näissä vastuksissa niin oli mulla Hänen Ku-
ninkaallisessa Korkeuvessa Peä-Prinsissä yksi vahva
turva. Ilman hänetäk, niin tiesi hänet mitenkä oisi
käynyt.
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kuinka koko asia viimen vaikeni yhestä hyvästä tav-
koittamuksesta joutaviin Toimitus-laitoksiin. Tämä
kaikki, jota jo tekisi itekseen yhen kirjan, eikuuluk
Häihin aineihin, ja heitetään seneistä toiseksi

Nämät asiat olivat, heijän laveuveltaan ja pal-
joueltaan, ei ainoasti katkaistanneet minun Opisto-
liset lukemiset (akademista studier) mutta myös
joksin-kuksin seisauttaneet niitä Suo mala is i a har»
joituksia, jotka tarkoitti meijän omoo moatammo»
Minä olin kyllä jo vuonna '819 puhutellut muuta-
mia meijän Upsalassa oleskelevia moamiehiämme, el-
lei myö, kotiin-tultuamme, omamme kielen-harjoitta-
miseksi, koitteleisimme toimittoo joita-kuita Suo-
malaisia Tieto-sanomia (ginj? Tidning) meijän
valaistumman kansan huvitukseksi, poistaivuttaak-
semme heijän mieltänsä Ruotsin kielestä, ja keänyt-
tää sitä omaamme. Mutta koska Tarinamus-Apulai-
nen v. Becker oli v. 1820 ottanut tätä yksinään tehäk-
sensä *), niin peätimme että sen siassa painuttoo

5) Hänen tarkoitus oli monessa paikoin soveltuva meijän-
kin kanssa. Haankin rupeis jo kirjuttamaan Savon
pu hetta, mutta nouatti kuitenkin vanhoja kir-
joitus-tapoja; voan — «l oili l/lloie^tll, zcl/l/i ei
kokonaisesta'.'' Siinäkin eroittl hään ihtesek, että
hään kirjutti ainoasti sille ro a'a Ile kansalle; myö,
sille valais tummalle. Hään tahtoi aloittoo valais-
tamisensa kansan juuresta, mutta siinä hään pel-
tiin; sillä kaikki valaistus tuloo ylältäpäin, ei alta-
päin. Seneistä jos tahomme valaistoo kansakun-
toamnie, niin metkamme ensin valaisemaan heitä,
joill' on enemp' mieltä; tuosta soavat siitten toisetkin,
joill' on vähämp*. Ne monet moittimiset, jotka teh-
tiin hänen kielestään (ja jota nyt tehtäneen minun-
kin puheestain) ja ne monet nuhteleraukset ja varoi-
tukset, jotka tuolta teältä annettiin hänen kii jutokses-
taan, teki häntä yhtätyytyväiseksi (iikltöjd) koko asias-
taan ; että hään heitti sitä sipo-sillään. Hänen kaunis
aivotus, että valaista meijän mieltämme, ja harjoit-
taa meijän kieltämme, käytetään nyt toisilta, yhellä
tavalla, joka häpäisee meitä kaikkia.

Otava J. D
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yhtä Suomalaista kirjoa, koitteeksi jos olisi mu-
ka mahollinen omalla kielellämme toimittoo Tietol-
lisia ja Opillisia aineita. Ja teimme liiton välillem-
mö, eitä kukin meistä piti vissiin ajan-peähän kir-
juttaman jotakuta valistukseksi meijän Tarina-
muksessamme ja moastamme, tahi selitökseksi
meijän kielestämme ja Runo m uksestamme,
eli jos ei muuta, niin suomenloo ies vieraista kie-
listä muihen kansoin opetuksia jaRunomuksia; koet-
teksi muka, että meijänkin kielellä käsittää heijän
mieli-valaistusta ja kieli-sömaistiuttä. Minä outin,
yhestä vuoesta toiseen, tämän luvan täyttämistä; mut-
ta häväisin kohta ettei yksikään heistä pitänyt sa-
naansa; ja koska minä tästä heitä muistuttelin, niin
syytettiin yhtä ja toista, ja vetivät kukiin verukkei-
tansa esteleitäksensä monipa eivät eneän vasta-
nutkaan minua minun kirjoin peälle *). Mitäspä minun
siitten täytyy, kuin yksinään ruveta tähän pulmaan,
ja kokea näitä vehkeitä aikoin soaha, joihen voitta-
miseksi oisi voaittu yhtä vilistettyä väki-tarttumista.
Vaikka se on työläs kyllä minullen, ruveta sem-
moiseen kauppaanja antaita siihen , kussa yhellä
puolella kohtaa minua pilkkoo ja irvistelcmistä, ja

*) Kuitenkin olen minä outtanut heiltä tätä kirjallista
apua (bibynfl) aina loppuun asti tästä kirjan-painami-
sesta, soahaksein heiltä ies muutaman sanan tähän
pistetyksi; ja olen sen tautta nimelläin merkittänyt
omia tekojaia, että croittoo heitä muista; yksi ncuo,
jota ei oisi tarvittu. Mutta sitä-vastoin olen minä täs
sä olevassa Kuninkaallisessa Moalamus^Opistossa (SOIS*
hire-Akademin) tavannut monta nuorta Suomalaista,
jotka ovat olleet varsin hyvätahtoisat auttamaan mi-
nnä näihen kuviin kuvittamisella ja kivellen pimittä-
misellä. Tästä heijän vaivastaan ja toimestaan, jolla
ovat merkillisellä tavalla tämän kirjan kaunistaneet,
soan minä heitä tässä julkisesta kostella, ja kitok-
sella mainita veljekset Magn. ja Z/^zV/z. lzozz. Wright
Kuopiosta, Henr Joh Strömmer Pieleksestä, Rob.
Ekman Uucsta-kaiipunnista, ja Ad. Hård Kuopiosta.



toisella puolella, omoo vahinkoo ja mänetlämistä *)
niin tahon minä ennen kuitenkin uskaltaa kaikkia,
ennenkuin heittäisin yhtä asiata koitlamatak, joka
on minun mieiestäin niin kallis, ja suloinen kaikillen
Suomalaisillen.

Minä tunnen aivon hyvästi laveuven ja voaran
minun kokemisestani, mutta eipä sekkään ouk ollut
hyvä peloittamaan minua tästä, koska juohtuupi mie-
leini sitä etua ja hyötytystä, henkellisessä tarkoituk-
sessa, joka tuosta vajuisi meillen, jos meijän kie-
lemme tulisi muka paremmin ylös-harjoitetuksi. Mi-
nä tiiän että tähän asiaan voaitaan, ensinnik vhlä
valaistettuampata ymmärrystä, ja yhtä isoin-
pata tusta, kuin on mulien ies mahollinen
tässä nuoressa i j ässäin **); ja toiseksi, yhtä sel-

*) Minä öisin kyllä välttänyt moittimuksia, jos öisin
kirjuttanut tavattomasti; vanhalla tavalla, ja öisin
ehkä käsittänyt rahallista, voitloa, jos öisin painutta-
ilut tavallisilla kirjoitus-nenillä (hokstäswer) talonpo-
jiltakin luettavaksi. Mutta mikä oisi ollut voitto mi-
nun puolesta oisi kielen puolesta ollut kavotus,

*'*) Se on moni joka lukoo minun nuoruutta! n mulien
viaksi, ja sanoo, että minun öisi pitänyt scästää näi-
hen asioin toimittamista vanhoillen ajoillein, jollon
mulla oisi enemp' mieltä ja ymmärrystä. Toiset, jot-
ka ovat olleet vielä enemmin yksi-pintaiset, ovat sa-
nonneet, että se on juuri häviltömästi ja oma-rakkau-
testi (egenfart) multa tehty, rueta näin vanhoja kie-
Jen-piiroksia musertamaan, ja niskoittelemaan vasten
kaikkia vanhoja kirja-tapoja; ja ovat pcältäncct mi-
nun tehneen tätä ainoastaan halataksein sillä kuu-
luisan nimen. Mutta hyö eivät ehkä tuntenek
että se joka ainoasti tahtoo kunnioitetun nimen,

. niin hänen pitäis nouattam.an kaikkein mieltä; hänen
pitäis kcänteä ihtesek, niin kuin kaislat, tuulen mu-
kaan, voan ci tuulen vastaan; eli hänellä ei piek ol-
la mitään omoo oatosta, mutta hänen pitäis olla yksi
mielen-noutaja muihen ostoksista ja tahosta. Se ei
ouk seneistä mikään n imen-kuuliais uus, eikä
mikään oma-rakkaus, joka on minua tähän yllyt-
tänyt, kussa minua moititaan, voan ei kiitctäk. Mi-
nä olen jo itekkin arvellut, käypkö minun poika-mies-
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vempätä Suomenkielen-tuntemista, joka myös
puuttuu minullen. Siitten voaitaan vielä tämmoi-

«ä näin rueta nutustelemaan sekä vanhoja että nykyisiä
kirja-seppiä, ja pujottaa meijän kielemme uusiin pau-
loin Sillä yhellä puolella nähessäin kuuluisia ja
ylhäisiä Suomalaisia kielen-kirjuttajoita, joihen etes-
«ä kansa kumartaiksen, ikeän kuin näiiien heijän
vanhoillen kirjoitus-tavoillen — niin minua hirvittää;
ja nähessäin, toisella puolla, minua iho-yksinään, il-
man minkään-laiselak turvatak, ja täkänäin Suomea
Kielitär (Spräk-glldlNNail) istuavan surussain suu-kah-
leissaan — niin minua peloittaa: pitäiskö minua tä-
hän pulmaan rueta, vai oisiko paras ehkä olla hänestä
pois järkiään. Mutta jos minun oraain paras oisi
voattinut multa tätä viimeistä, niin meijän kielen pa-
ras voatiipi sitä ensimäistä. Ja koska yksi hyvä
aikomus ei millonkaan piek lykättämän huomeseksi
(sillä tavalla on jo moni hyvä asia jeännyt tekämä-
täk), ja koska se on multa tietämätöin kuinka pitkä
ikä mulle on luotu, tahi kuinka kauan minun piti
varttuman tätä päiviäin vanhenemista, niin se oisi
ollut tyhmästi tätä outtamaan. Ja koska minä olen
havainnut, että ne kauniimmat, isommat ja voimal-
lisemmat työt ovat usseemmittain tehty ihmisiltä hei-
jän nuoruutessaan, vaikka vasta vanhana ovat siitä
tulleet kiiultuiksi ja kunnioitetuiksi, niin aattelin ettei
ouk vikoo nuoruutessa, «ikä vanbuuen varttumista.
Ja kuin kahotaan näitä omia vanhojamme, ja kysy-
tään, missä ne työt ja vehkeet, joita ovat aikoin-
soaneetmissä ne viisauen ja vanbuuen hetelmät,
joista aina puhutaan, ja jotka meillen kypsyttäisi-
vät? niin löyetään, että ne joilla on ansioita näyt-
tää, ovat jo nuoriintesaaii heitä bakena (sillä : "joka
o/l «110/'l'a nopia, s« o/l lzl^iz^ll vanhanakin) toiset
toas, jotka ovat seäslänneet ihtcsek vanhuuteen, heil-
lä ei ouk muuta kuin vanhuus ja huonous jälellä,
sillä heijän suurin viisaus on ollut puuttumattomuu-
tessa. (Ilmankos sanotaan, "joka jeäpi te^aitä, nll/l se
jeäpikin hamaralta"). Ja koska se vielä käyunöön
minunkin kanssain samalla tavalla, että tultua van-
haksi, soaha omoo parasta valvoataksein, jollen yh-
teistä uhrataan (jota nykyisin viisauteksi maini-
taan) tahi kcäntyä huonoksi ja heikoksi, kussa puut-
tuu uskallusta, koska voima on vajoolla, niin minä
olen ei ainoasti kiiruhtanut näihen toimittamista, »ut-
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siin asioihin, yhtä rahan-varoo, joka on mulla
vajoolla, ja yhtä kovaa-luontoista uskallusta ja
mi elen-hartausta, ensinnik että ruveta, ja siit-
ten että ees-tunketa yhtä asiata, joka niin monessa
paikassa riiteloo vanhoja luuloja ja tapoja vastaan.
Näistä voatimuksista, on suurin vastuus ollut mulla
kustennoksista — ja kuka heijät maksaa. Min'en
puhuk työstäin ja vaivastain, eikä myös minun
kalliista ajastain ja elostain, sillä heijät minä
mielelläin uhraan yhteen asiaan, joka minun mieles-
täin on se kauniin johon minä taijan rueta; mut-
ta minä hoastan paljasta painamisen ja pape-
r.ien maksuista, jotka ovat jo näistä kahesta Osasta
nousuneet efooo:ta Riksiin. Muissa maissa niiu ovat
Hallitukset aina auttaneet sellaisia kokemuksia, kus-
sa yhteistä parasta haetaan, ja ellei Hallitukset ouk
sitä tehneet, niin ovat yksinnäiset varakkaammat moa-
miehet tarjoneet apunsa niillen, jotka tässä työsken-
televät. Minä uskon myöskin että tällaisia esimerkkiä
tavataan aikoa myöten meijänkin moassa, ellei heitä
nähäk meijän ajalla, ja toivon että nämät asiat sil-
loinkin paremmin käveistyyvät (jos eivät nyt luonis-
tu) koska kerran mieli on jo ikään kuin enemmin
heihin taipuna.

Minä kyselin jo v. 1823 kusta öisin soanut Kir-
jan-kustentajaa (förläggare), mutta eipä siihen ru-
venut yksikään — liioiten kuin kuulivat, että minun
piti kirjuttoo tätä Suomeksi. Turusta oisi tok yksi
Kirjankauppias siihen ruvenut, jos öisin toimittanut
näitä Ruotiksi. Mutta koska Suomen- kielen har-
joittaminen oli minun peä - tarkoittamus, ja
aineet, joita kirjuitin, vähemmästä arvosta,
niin en siihen antainaan. Kaikki ovat sanoneet mul-
ien, ettei se ikeän Suomeksi synnyk sellaisia asioita
toimittoo, jakieltäneet minua niin kovasti tähän rupee-

ta paheksin että olen jo näin kauaa näitä laimin
lyönyt.
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masta, sanoten "sinun kirjais ei luek yks'kään, kuin
kirjutat Suomeksi, voan keänyt omaan vähin-
koon." Vahinkoa minä en pelänyt, sillä minä e»
ollut voittoa tarkoittannut, ja voisin minä ehkä tuo-
ta kärsiä, jos ainoastaan voittaisin tämän peä-tar-
kotukseini. Enkä minä sanok sitä kummaksi, jos kaik-
ki minun Riiohtalaiset tuttavat juttelivat näitä
vasten, mutta se oli minusta ihmeh, että kaikki
mun Suomalaisetkin ystävät juonittelivat niin
paljon ja niin yksinmielisesti tätä asiata vastaan, et-
tä olin jo vähältä tätä heittämässä toiseksi ker-
raksi.

Minä tunsin kyllä sitä kovaa on nea, joka aina
kohtaa kaikkia uusia kokemuksia, kaikkia hyviä
aikomuksia ja mielen-tarkoituksia — sitä mielen
kankeutta ja k iitämättömyy ttä, jota osotetaaii
palkaksi niillen, jotka uhraavat ihtesek muillen *);
mutta minä tiesin myöskin, että yksi hyvä asia
auttaa ihtesek, ja että totuus ja hyvyys vilitoin-
kin keäntyyvät voiton puolle. Se on tämä ajatus,
ja minun oma ilomielentunteminen, työskeltännein
hyvään tarkoitukseen, jotka ovat minua vahvistaneet
ja vahvuuttanneet rupeemaan tähän työhön, ja hyö
olkoon aina valvoavaiset tähet, jotka saat-
taavat ja valaisee minun askeliaini.

Minä tunnen myös minun moamiehein luontoa ,

ensinnik ne vähät aljet, jotka oppimukset ovat hei-
jän seassa aikoin-soaneet **), jos muka vertoomme

*) Ja ilman tätä kaikkia — kuka meistä ei tunnek niitä
luulioita ja korvan-kuiskuttajoita, niitä sala-kuunte-
lioita ja sanan-juoksuttajoita, jotka vihalla jakateuel-
la lukoo viattomiakin paikkoja viaksensa, ainoasti et-
tä toisen vabinkoittamisella hyötyttää ihtesek; ja jot-
ka ovat ehkä jo varoissaan minuakin tavoittamassa.

**) Minä en puhuk kaupuntiloista eikä meijän isommis-
ta virkamiehistä, kussa tavataan ymmärrystä, joka
painaa paljon; mutta tässä on puhe moa-kylistä ja
kokonaisesta kansasta. Jos tutkistelemme meijän
Moisi-michiämme monessa paikoin, eli moa-junkka-
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meitä muihin enemp harjoitettuihin kansoin. Siitten
tunnemme myös sitä yhtä-tyytyväisyyttä ja jäykkä-
miellisyyttä, jota osotlaavat kaikkia uutta vastaan *),
ja joka on alussa minuakin kohtavan; mutta toisel-
la puolella minä tunnen, että kuin kerran ovat tul-
leet vakuutetuiksi jonkun asian otollisuutesta, niin ovat
hartaammat ja mielellisemmat sitä nouattamaan, kuin-
ykskään muu kansa; ja kuin kerran tähän puuttuu-
vat, niin silloin eivät eneä hopussa heitäk, eivät-
kä kahok hintoo eikä muuta, kunnollisuutta vasten.

Minä olen myös havainnut, että sitä myöten
kuin Opinkeinot ja rakkaus Tietomuksiin, ovat näin-
nä viimeisinnä vuosinna lävinneet muissa maissa,

l-imme, kuin heitä ennen kuhuttiin (ja joks saisimme
heitä vielä kuhtua) — kuinka monta heistä nouattaa
kirjallisia harjoituksia ja mielen-valaistusta? Minä
tunnen pitäjäitä, kussa löytyy toista ja kolmatta kym-
mentä hoviloita tahi moisioita, ja kussa ei loinessä
Vuuessa ostetak yhtä uutta kirjoo — sitä vähemmin
luetaan. Määppäs heila puhuttelemaan? Hoasteloo-
vatko hyö muuta kuin Hevoisistaan ja Koiristaan, ta-
hi pelloloistaan ja Sioistaan, eli korttiloistaan ja juo-
miukiloistaan? (Tätä ymmärtää kaikki Talonpojatkin).
Ja meijän nais-väki — eihäan heilläkään ouk (monessa
paikoin) muuta puhetta, kuin toisten voatteista ja pu-
heista, jota ne välilläänkertoavat ja juoksuttaavat. 2ikä
se ouk heijän syy, se on meijän, jotkaei ouk tuottaneet
lieillen mielullisempia huvituksia, emmekä itäk näi-
hin suostuk. Niin se oli muutamia vuosi-kausia siit-
ten, ellei asiat nyt lie muuttuneet. Sanotaan ehkä,
ettei meiir ouk varoo biikuttoo rahojamme kirjoin.
Vai ei! Mutta jos tulisi puhe juomisesta ja pelistä —

kyllä siitten rahoja löytyis, ikään kuin muihin jou-
taviin laitoksiin , jotka huvittaavat meijän turhai-
suutta (fafiNga). Se oisi toivottava jos toimelliset
miehet, moalla, asettaisivat isoimmissa moa-pitäjissä
laina-kirjastoja (LaN-bibliothek) joilla huvittais ja hyö-
vyttäis moa-miehiänsä,

*) Tätä on sanottu heilien kunniaksi, voan ei häpeek-
si; sillä se vältää meistä kävytmielisyyttä ja huiken-
televaisuutta. Mutta jos tämä miclcn-jäykkäys aino-
asti vajuisi paljaasta valaistamattomuutcsta, niin ei
ouk mollien mitään kehumista.
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sitä myöten ovatten myös Suomessakin puhkistuneet.
Toistaahan ne monet kir jan -pa (boktryckerier *)
ja ne monet Tieto- ja Viikko-sanomat **) jot-
ka ovat näillä io:nellä viimeisillä vuosilla lisäynty-
neet meijän moassamme, että kirjan- ja Opin-harjoit-
tamiset ovat olleet paisumassa ***). Tämä kaik-
ki, ja se tieto ettei mikään Opin-ainek oisi luonnos-
taan pitännyt olla meillen suloisempi, kuin meijän
kielemme harjoittaminen, (sillä se taitaa sisäliänsä
sulkea heitä kaikkia) yllytti minua, ilmin-antamaan
näitä minun aikeitaini, ja pyytämään moamiesten
peällen-tarjomista (prenumeration) soahaksein kahtoa

jos

«) Muutamia vuosia siitten, ei löytynyt Suomessa kuin
yks ainua kirjanpaja Turussa, (sillä se joka oli Voa-
sassa, ei painant paljon nyt jo löytyy 9; nimittäin 3
Helsinkissä , 2 Turussa, 1 Porvossa , 1 Viipurissa ,

1 Oulussa, ja 1 Voasassa. Niin että kyllä ois Painajoi-
ta, jos ois kirjuttajoita ja lukioita. Mutta jos toas ka-
hotaan mitä on painettu, niin se on enemp kyllä ko-
kouestaan, kuin eesmännäinnä aikoina, miten liennuö n
sisällä-piostaan.

55) Ennen annettiin Suomessa ainoasti yhet Viikko-sano-
mat, nimittäin 2t60 Tidlting; mutta näinnä vuosinna
on jo annettu 7; nimittäin ginlanbg SlUmäima ji&«
nlng, Mnemosyne (jota on lopetettu) Oho Morgonblad
(jota pois-kiciettiin) Abo Underrättelser, Äbo Tidning
Turun Viikko-sanomat, ja 3öißt!f(Jtfche Wochen-blatt.Ja se on uskottava, että näistä uusista kirjanpajoista
ilmistyy vielä muitakin.

»55) l^tä selitetään e, m. siitä, että kuin v. 1776 aloitel-
tiin Turussa toimittoo yhet Suomalaiset Sanoma-lehet
nimellä "Suomen-kieliset Tietosanomat;" niin nä-
mät aikomukset kohtais niin paljoa vastusta, ja niin
vähä osto-miehiä, että kuin olivat painaneet l\ Nume-
rota, niin herkäisivät pois koko laitoksesta. Sitä vas-
toin kuin Fec/iei' v. 1820 painutti Sanomiansa, niin
hään sai toista tuhatta peällen-tarjojoita, ja sanotaan
että ainoasti Ilmolan pitäjässä oisi talonpojat nouat-
taneet 120 kappaletta näitä lehtiä. Pahuus, että yksi
asia, joka sai niin hyvän alun, piti soaha niin kun-
nottoman lopun!
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jos oli mahollinen, ilman aivan suurta vahinkoa, toi-
mittoo näitä kustennoksia.

Minä painuutin täksi tarpeeksi syksyllä v. 182?
yhet ilmoitus-sanat (anmälan), kussa minä ly-
hykäisyytessä toimitin minun aikomukseini. Ja kos-

ka minä, ilman tätä kirjoo, myös mielin painuttoo
muita toisia, niin minä yhtaikoo nimitin heistäkin,
aatelien "^^s tee^ kaks asiaa." Näistä ilmoitus-sa-
noista lähätin minä ison joukon Suomeen, sekä tut-
tavillen ja muillen kielen-ystävillen, mutta erino-
maltain niillen molemmillen l?apis-neuoitteiemuksiiien,
(■Sonftfiorierne) soahaksein heijän kautta näitä lähä-
letyiksi kuhunkin seurakuntaan ja kappeliin. Minä
lupaisin kyllä että jos peällen-tarjoitukset oisi sisään

tulleet Moaliskuuhun v. 1826, niin öisin minä jo Ju-
hannukseksi samana vuonna painuttanut ensimmäi-
sen Osan tästä minun Otavastain; mutta petinpä
ihteini sen perustoksen peälle, etten ennättänä soa-
ha peäletarjomus-listoja sisään-lähätetyiksi siihen meä»
lättyyn aikaan. Hyö viipyivät vielä koko vuosi-
kauen, moniat eivät tulleet ennen kuin vasta syk-
syliä v. 1827, ja moni on vielä tulematak. Tämä
httaisuus heijän toimittamisessa ja takaisin-lähättämi-
sessä, oli ensimmäinen syy tämän kirjan myöhistymi-
seksi. Kuitenkin tulin minä jo syksyllä v. 1826
Tukhulmiin sitä painuttamaan, ehk'en vielä tuntena
puoliaankaan Peälen-tarjojoista.

Mutta monet esteet ja vastukset ovat siittenkin
tätä viivyttäneet *), ja olen itekkin joksi osaksi ollut

°<°) Ifäistä esteistä ja vastuksista ovat ne isoimmmat, niin-
kuin tässä seuraa: Koska minä Lokakuussa v. 1826
aloitin painuttoo tätä Otavoain Ecksteinin kir»
janpajassa Tukhulmissa, niin siinä oli niin vähä näi-
tä paino-neniä (stil, typer) koska siinä painuttiin mui-
takin kirjoja niillä samoilla, etfen tainut soaha kuin
puolen Arkia kerrallaan pujotetuksi. Ja koska Suomen»
kieli oli heistä äkkinäinen, ja varsin vaikia painon-
ojennuksistaan, niin eivät yks'kään tahtoneet siihen

O?^^! I. E
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siihen syypeänä. Sillä jos öisin ainoastaan painuttanttt
8 tahi 9 arkkia kuhunkin Osaan , eikä tavoittanut hei-

mielellään ruveta; voan heittivät minun työni muita
jälemmäksi. Minun täyty juoma-rahoilla läpyyttää hei-
tä, ilman en oisik tullut mihinikkään. Tällä tavoin
en tainut soaha jos puolen Arkin viikossa painetuksi;
niin että koko ensimmäisenä vuonna ei painettu muu-
ta kuin 3o kokonaista Arkkia. Jos sehik oisi kaikki
ollut iistä osoo, niin oisi ollut hyvä, mutta minä
alotin toistakin osoo yht' aikoo (heitä painettiin vuo-
rotellen) koska olin sitäkin luvanut aikaisin valmiik-
si. Syksyllä v. 1827 loppui multa paperit, jota olin
ite ostanut (luulessain sillä soavain sitä helpommalla
hinnalla) jä koska nyt piti samalta Paperin-kauppiaita
ostoö enemmän, niin ei ollutkaan hänellä eneän sel-
laista. Hään oli sillä välillä pois-myönyt kaikki tätä-
loatuista paperia, eikä löytynyt sellaista (sinistä) ko-
ko kaupunnissa ostoksi. Minä sain nyt vasta tietäk-
scin, että se oli tuotettu Lesseboin paperin-pajasta
(Pappersbruk) lähes Vixiönin kaupimtia Fizizz.a«cil, ja et-
tei sellaista öl't soaha ennen kuin ens' keväellä, merta
myöten. Mitäs minun nyt piti tekemän! Pitikö mi-
nun varttuman siihen, vai pitikö mun ottoo tois-loa-
tusta valkoista paperia, joka yksissä kirjoissa näyt-
tää varsin rumallcn? Minä outin aina Touko-kuu»
bun sv. 1828) toivoissain ennen syksyä kuitenkin soa-
vain kirjain painetuksi. Sillä tavalla mani multa kai-
ken talvi hukkaan. l^uin tuli uutta paperia, niin sil-
loin olin toas ilman rahatak, eikä tässä rahatoin piä-
sek mihinikkään. Ne rahat, jotka minunpiti Snomes-
ta soaha, viipyivät ylin aikaasek; ja öisin seisonut sii-
nä, ellei minä oisik soanut lainaksi muutamilta teällä
asuvilta Moamiehiltä. Sillä tavalla rupeis toas Otavan
painaminen. Ettei pitännyt käyä näin hitaisesti, voan
jotta piti joutua, painutin minä häntä nyt kahessa kir-
ja-pajassa, nimittäin toisen Osan vanhalla paikalla,
ja tätä ensimmäistä Norsiedtin luonna, Poikineen
(Norstedt öc Söner). Tässä painaminen kävi muuta*
mia viikkoja oikeen uhosti (riskisti) voan tämä paja
oli asetettu varsin Is. Tietomus-Opiston (K. Wetenskaps
Akademini») varaksi (sitä sain vasta silloin tietä). Opis-
tolle tuli siitten niin paljon Allakkoita ja muita tar-
peellisia kirjoituksia painettavaksi, jotka oisi pitännyt
jo Juhannukseksi joulua valmiiksi , että kaikkein mui-
hen täytyi jeähä sipo-sillään. Sillä lailla seisautettiin
min ua toas aina Elo-kuuhun, jollon toas aloilin. SiiA,



XXXV

hin niin monta kuvoo, ja niin paljon soittamusta,
niin öisin jo aikoa tainut tätä toimittoo, Mutta mi-

päivästä se on käynyt solkenaan, ilman esteitäk. Mut-
ta ci siinä kyllä! Vähäkös mulla oli tekemistä näihen
kuviin, piirutoksiin ja soittamuksiin kanssa, jotka ovat
antaneet mulien paljon toimittamista. Ja ilman sitä niin
minun on vielä sillä välillä, täytynyt kaiket päivät
istua E.. Kirjastossa (Kongi. Blbliotheket) ja K. Valta-
Säilyksessä (Ä. Rtf« Alkifwet) tahi E. Vanhain-Säilyk-
sessä (Ä. Anfiqtt>ttett> Atfifmet) ja E. Vapa-Huoneen Säi-
lyksessä _($. Riddarhus Arklfwet) luskuttella ja tiius-
tella meijän Vanhojamme (Häfber) joka työ ei miestä
lihoitak. Iltaisilla ja yö-kausilla on ollut tekämistä
kyllä että kirjuttoo valmiiks Suomeksi, ja luskuttel-
la painon-ojennuksia. Eoska minä nyt jo epäillen
jos Otavat joutuuvat tänä syyssä Suomeen, niin oleri
minä vielä lisäksi ruvennut painuttamaan Väinämöiset
ja Valaistajqta , jotta lähättäisin heitä eiltäpäin.
Enin tähän, vielä pannaan, etfen ouk soanut olla huo-
letoin omasta henkestäin ja aikoin-tulemisestain , niin
löyätten veikkoiset, että mulla on ollut työtä kyllä,,
ja huolta monellaista. Mutta ei nämätkään ouk oi-
leet ne ainokkaiset vastukset! Sekin on ollut vaikia
mulien, että minun on täytynyt vieraassa moassa,
eroitettu pois omiltamme, synnyttää tämän Otavan.
Sillä kuinka ussein eikös muija oisi ollut tarvista kes-
kustella moamiehiämme meijän kielestämme ja hänen ta-
voistaan, sekä uusiin sanoin synnyttämisessä, että van-
hoin tarkoittamisessa, knin että muutenkin neuoitclla
muissa asian-laitoissa. Euin muut vanhemmatkinkirjan-
toimittajat aina ensin antaavat kirjoituksiansa muillen
heijän tuttayillen ja ystävillen, lukeaksensa ja oijäistak-
sensa, ennen kuin hyö heitä julistaavat, niin mulla ei
ouk ollut ykskään, joka ois ies ottanut beitä kahtoak-
sein, eli joka oisi neuoillansa minua jossa kussa oijaistan-
nut. Heijän neuonsa oli ainoastaan : "ettei puuttua koko
työhön;" ja kuin en ottanut tätä totellaksein , niin
heillä ei ollut muuta mulien antoa. Se ei ouk mi-
nulle ainoasti, mutta Moamiehillemme karsas kah-
toa, että yksi kirja, joka on kokonansa omistettu hei-
jän kieleensä ja Tarinamukseensa, on painettu vieraas-
sa moassa. Mutta se ei ouk minun syyni! Minä olen
ehtinyt kirjankustentajata Suompssa, soahaksensa tätä
sielläpinetuksi; mutta en ole soanut. Minun on seneis-
tä täytynyt painuttoo sitä Ruotissa, omilla kusten-
jioksillain ja rahan-neuoilla. Tok ci ouk mikään niin
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nä luulen, että sekä Ostajat että Peällen-tarjojat soi-
sivat mielellään soahaksensa jota-kuta toimellisempa-
ta ja täyeiiisempätä heijän rahoistaan, jos kohta vä-
hän outtaisivatkin, ennen kuin heistä rupeisivat hä-
täillemääii. Sanotaan : "v«i/een koira pennut teki,
HO^eelucl hyö zi/nt^i,'^^ ja sanotaan toasX/o/iLcl/llzl/em-
min hiiltyy, se uel/emmin /xlicla,'^^ kumpainen on
oikeen sanottu sillä työtä toimella tehään, ei vaiti
paljouella. Vielä siilienkin niin ovat nämät aineet
aina kasvaneet ja paisuneet, sitä myöten kuin minä
heitä liikuttelin, niin että ovat tulleet monta taa-
jemmaksi kuin ensin oattelin; sillä "telien <)«ö'i le-
liicvlit^ tekemätä soukistuuvat." Minä tahtoisin et-
tä tämä kirja, eli se ensimmäinen astuminen tällä
Suomalaisella tiellä, ei mahtais olla heikko ja ky-
ienemätöin, mutta jalo ja urhollinen, siliä sen peäl-
le perustaiksen ehkä ne toiset *). Ja koska meillä
ei ouk yhtään Suomalaista kirjoo oppimuksissa ja ru-
nomuksia (i Litteratur och Witterhet) jota taitaisim-
me vieraillen näyttää, **) tahi ottoo ite käteemme

paha, kussa ei löyvyk toisella puolella hyvyyttäkin.
Jos öisin painuttanut tätä kirjoo Turussa, tahi jos
oisi joutunut valmiiksi siilienmeärättyyn aikaan, ja lä-
hätetyksi Turkuun, niin se oisik nyt kaikki porona
ja tuulen nojalla.

*) Minä olen itekkin jo niin kyllistynyt niihin moniin
pieniin juoksu-kirjoin (strö-strifter) jotka ovat näillä
ajoilla ruvenneet mielyttämään yhteistä kansoo, ja joilla
ovat ikään kuin jo pois-taivunneet meijän mielemme
vaikkeimmista ja isoimmista harjoituksista — ja jotka,
jos eivät paljon maksak, eivätkään myös paljon hyö-
vytäk — niin etfen minä mitenkään tahtoisi tulla lue-
tuksi heijän joukkoon, jotka kirjultaavat ainoasti ra-
hoin tarkoitukseksi, ei valaistuksen harjoittamisek-
si. Sillä hyö tavoittaavat niitä aineita, jotka tänä
päivänä meitä mielyttäävät, voan jotka huomena jo
unoutetaan, koska heillä ei ollut muuta arrava kuin
hetkellistä.

>>'<') Minä olen kuullut monen nauravan ja sanoavan Suo-
malaisten kielen ei kelpoavan mihinikkään, eikä autta-
van heitä opillisissa aineissa. Semmoiset puheet on
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lukeaksemme, niin tahtoisin minä että tämä oisi se-
kä näöltään että teoltaan, niin kunnollinen kuiri
on miille mahollinen, ei ainoastaan minun kunni-
akseni, mutta meijän kielen ja koko kansakunnan.

Voan se on kirjoin kanssa, niin kuin muihen kaluin
kanssa, "ettei kaunista kannetak, /c« ei kallista an-
neia/cX Sillä se on asian luonto, että kuta enempi
työtä, sitä enemmin palkoo. Se on moni joka ehkä
kahtoo näitä kirjoja kovin kalliiksi, jos tähän hin-
taan vertoovat heijän vanhoja henkellisiä tahi kou-
luttavaisia kirjoja; mutta erittäin on mitä Hallitus
ja koko valtakunta kustentaa, ja mitä luetaan os-
tetaan ikeän kuin väki-pakolla kussakin koulussa ja
yksinäisessä talossa — erittäin on mitä yksi yksinäi-
nen kustentaa, ja mitä ostetaan niiilä varakkaammil-
ta ja oppineisimmilta *) ikeän kuin mielen-ratoksi
ja valistukseksi. Jos tahotten tarkempi tutkia tätä
asiata, niin löytäisitten, että minä olen ei ainoastaan
halvempi kuin muut, mutta että tämä kirja tuloo
Peälentarjojoilleu kolmasti, ja Östajoillen kolmanneksi,
huokiammaksi, kuin mitä se maksaisi tavallisessa kirja-
kaupassa **). Tämän uhramisen kaikesta omasta hyö-

aina pistänyt minun vihaksein, sillä hyB ikään kuin
tarkoittaa, että Suomalaiset ovat muita kehnompia, ja
silloin vasta tuloovat kunnollisiksi, kuin rupeevat mui-
hin kieliin pauloin. Kuin olen nähnyt mitenkä muis-
ta vieraista kielistä ammenetaan oppimuksia, niin olen
aina oatcllut, ciköshään Suomen kielestä millon-
kaan haetlaisik jotaik tietäksennä?

*) Näistä, niin ne varakkaammat ja rikkaammat aina
ovat saijimmat, sillä hyö piteävät rahastaan enemmin
kuin mielen-henkellisyytestään; ja ne toas jotka ha-
laajavat ymmärryksen valaistamista, ovat ehkä vielä
meijän moassa kovin harvat.

**) Sillä jos lasketaan luku», niin tällaista hienoa pa-
peria ja pränttiä maksaa vähinnik Arkki 5 killinkiä
l?ankoss»; se tekisi jo o:nestä arkista 4 Riksiä
8 killinkiä Vankoossa. Siitten näitä kuvia maksais
vähinnik kappale 16 killinkiä, se tekisi i3:stä, 4 Riks.
16killnäitä vanhoin-piirutoksia ci otctak jos 6 kili.

kappale, se tulisi 3 Riksiäja soittamus-lähet »jo kili.



tymisestä, olkoon teillen yksi varma toistus etfeu
ouk tarkoittanut omoo voittoa, voan yhteistä hy-
vyyttä.

Se rakkaus, jolla moni moa-ystävä on koettelut
etes-auttoo tämän kirjan peälletarjomista , ja se suos-
tumus, jonka minä tapaisin yhteisessä Suomen kan-
sassa, on ei ainoastaan ilahuttanut minua ja lohtut-
tanut, mutta myös sytyttänyt minussa, sitä luuloa
että aika on lähestymässä, jollon Suomalaiset ovat
havaihtevia, ettei ouk mikään niin kallis ja tarpeet-
linen heilien, kuin oma-kielen harjoittaminen-. Minä
soan sen eistä tässä julkisesti kostella ensin kaikkia
niitä, jotka ovat olleet hyvätahtoisat ja nöyrät toi-
mittamaan minun anomomukseini , Peälletarjojoillen
hankkimisella, ja kirjoin ja rahoin laittamisella; ja
siitten soan minä myös kiitoksella mainita kaikkia
Peällen-tarjojoita, yhteisesti, siitä heijän luottauksesta,
jota ovat osottaneet miimllen, vasten kaikkia kateita,
jotka ovat jo eiltäpäin soimaneet ja alentaneet mi-
nun aivotukseini. Näihen nimiä tahon heittää
uneukseen, mutta heijän, jotka ovat eteen-auttaneet
näitä aikomuksia, tahon minä tässä jo kirjan alussa
liittää, heijän iso joukko olkoon yksi se»vä-to-

—ei sekkään ouk paljo. Sitomisesta ja niomiscsta
6 kili. Niin se tekisi tästä usta Osasta 12 Eiksiä iH
kili. Pankkoa — neätse mihinkä se jo ampuu? Ja se oisi
siittenkin kohtuullinen hinta. Kahoppas e m. niin
Euotsissa maksetaan 3 E. Pankkoa kirjasta ''Stt är
i Swerige," kussa on ainoasti 6 tällaista kuvoo (ei
ollenkaan parempoa) ja yks painettu Arkki; eikä se
ouk kahottu kalliiksi, koska sillä on toista tuhatta
Peällentarjojoita. Jos kahotaan toisella puolella meren,
niin maksetaan Vironmoalla 5 Euploo kustaik osasta
Rosenplänterin Viron kielisistä kirjoista (Veiträge Zlirgenauern Keniitnitz der ehstnischen Sprache) jotka ovatpai-
nettu paljon karkeammalla ja huonommalla sekä pape-
rilla että painolla, ja joka on ainoasti io Arkkia ilman
mitään kuvitak; joka teköö 5o kopeckkoo joka Arkis-
ta, cli 10 kili. Pank, joka on kahta kaliiimaksi, kuin
Otavasta.

XXXVIII
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islus jälkeentulevillen, näilläkin ajoilla löytynneen
Suomessa miehiä, jotka ovat olleet heijän kielelleen
rakkahaita *)•

Näillä puheilla olen niinä tahtonut selittää mi-
tenkä minä olen ensin tullut juohutetuksi tälle Suo-
malaiselle tielle, ja mitkä ovat olleet minun ensim-

*) Koska minä pitän kaikkia Peälientarjojoitaini niinnä
miebinnä, jotka ovat tahtoneet ci ainoasti etces-auttaa
tätä meijän kielen harjoittamista ja mänestymistä,
mutta jotka minuakin kohtaan ovat osotlanect uskal-
lisuutensa ja luottamuksensa, niin minäkin, omasta
puolestain, tahon osottoo heilien kiitollisuutta jakos-
toa, sillä, että kirjuttelisin heijän miclekseen, ja alen-
nan heilien tätä kirjah-hintoo niin paljon kuin suin-
kin on mahollinen. Eikä siinä ainestaan, mutta ta-
hon vielä vastakinpäin pitää paljon heijän ystävyy-
testään, ja heilien halventoo muitakin Suomalaisista
kirjoistain niin kauan kuin ovat ahkeraat lunasta-
maan tahi ostamaan tätä Otavataini. Sitävastoin
niin Peällen-kirjuttajat (SubskrlbeNtelNe, tämä kirja
ei oukkaan tarjottu peällen-kirjuttamiseksi.) elioikeem-
mittain, ne Peällentarjojat , jotk' eivät ouk peällen»
tarjo ttamus-rahaansä sisään-lähättäiiyt ovat kieltä
ehkä rakastaneet, ehkei kuitenkaan niin paljon, että
oisivat uskaltanneet rahansa (yhen Eiksin) cittä-käsin
— vai lie minua ehkä luulleet? Sekin on luonnolli-
nen, sillä vahinkosta viisaaksi tullaan; jakerran vii-
Hcis petetään, ljoazl e« toista. Mutta heitä, jotk' ei-
vät ouk niin paljon uskaltanneet äiti-kielensä suhteen,
eikä enemmäksi arvanneet isä-moatansa kuin tätä pi-
entä rahan-tarjomusta, heitä emme myökään taija
mikskään lukea; voan mielisimme kallistoo heilie
hinnan vielä isommaksi kuin Östajoillen, jasitämoar'
tekisimme, ellei saattais olla mahollinen, jotta toi»
miltajoissa oisi viheliäisyyttä. Muut Osto-miehet,
jotka tahtoovat ensin kahtoa, zzazsoo^ci /z^lzättezt, en-
nen kuin rupeevat tuota ostamaan — heijän tuloo mi-
nua kiiltää, voan en minä heitä, sillä hyö tarkoit-
taavat omoo hyötymistä, voan ei toisen auttamista.
Sekin on luvallinen, vaikf ei kiitollinen; sillä
parempi z»cz/ztoa, kuin ziatoa. Mutta sillä tavalla niin
moni väikkylä, (niin kuin minäki) jäisikehoittamatak,
ja kielen-asia harjoittamatak. Sillä alussa a/izua ta»-
tzzzLaazz,, iozzzizVa kiitos seisoo; aatci zzzie^lci izläe^cl,
elä mäen ci/icl, ja auta sitä /o/»a avun tuntoof
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maiset aljet hänessä. Siitten olen minä myös suu-
remmassa lyhykäisyyessä ilmoittanut, mitenkä mulla
tuli tekemistä niiten Ruotissa ja Norissa asuvien Suo-
malaisten kanssa; ja mitenkä minun matkustamiset
heissä tarkoitti Suomenkielen ja kansan taikempata
tuntemista; mutta minun kirjuttamiset lieijän eistä,
ainoasti tarkoitti hakeaksein heilien yhtä parempa-
ta ja onneliisempata elämätä. Ja nyt viimeiksi olen
myös julistanut tämän kirjan ensimmäistä alkua, hä-
nen tarkoitusta, hänen moninnaista vaikeutta ja myö-
hään-joutumista. Nyt minun tulee vähä laveam-
malta puhua jota-kuta esipuheeksi tämän meijän
Otavan.

Tarkoitus tämän kirjan painamisella, on ollut
monellainen, niin kuin on jo ennen sanottu. Nimit-
täin ensinnik, että sytyttää meissä rakkautta
tätä meijän omoo puhetta mme vastaan, ja et-
tä tällä meijän omalla kielen-harjoittamisella, ko-
roittoo häntä muihen kieliin rinallen Tie-
tomuksiin tiellä, jotta taitaisimmo aikoa myöten
asettaa sitä yheksi yhteiseksi kansalliseksi
kirjoitus-kieleksi. Tämä on ollut meijän peä-
tarkoittamus. Ja että näyttää, jotta se ei ouk ainoas-
taan mahollinen mutta myös keviä tehäksemme
niin olemme koetellut tässä osottoo hänen merkil-
listä rikkauttansa ja äväriäisyyttänsä , niin taivotuk-
sissaan kuin merkityksissään *) hänen kauneuttansa

ja

*) Vaikka se on näin rikas luonnostaan, niin on kui-
tenkin varsin köyhä ja puuttuva opillisessa asneissa,
koska sitä ci ouk vielä siihen käytetty. Minun olen
seneistä täytynyt ei ainoasti antoo moneilen s.inal-
Jen lavempata tarkoitusta, kuin ennen, mutta olen
täytynyt myös sepittää monta satoo uusia sanoja ja
puheen-mutkia. Minä olen ymmärtämyksein myöten
hakenut heitä ei vieraasta puheestamutta omasta
niin että heitä mälkeen ymmärtäisimme ilman «elit-



XLI

ja somalillansa sekä sanoissaan etlä tavoissaan, josta
iöyelään ellä se on niin hyvin sopiva kuin muutkin

tämiitäk ; kuitenkin olen minä , huojennukseksi lukemi-
sessa, ensin selittänyt heitä Rooliksi, ellii sillä pa-
remmin peähiln tarkoittoo heijän merkitystä. Etlä
nämät sanat ovat monestin tulleet pilkiksi, ei pie
teitä närkästee, se on meijän Suomenkielen luonto,
että rakastaa pitkäisyyttä. Meijän vanhat Iloamatun
suomentajat ovat ne ensimmäiset ja viimeiset, jotka
ovat niinikkään omasta kielestämme sepittäneet uusia sa-
noja, kussa heilit puuttui puheessamme, erinomattain
henkellisissä asioissa (niin kuin c. m.voanhurslnis,pil-
/cämel"/l"nen^ kaikkivaltias , m. m.). Seneistäpä heijän
keänhökset ei haisek vieraalta, niinkuin monen muun,
Voan kiitetään hyviksi ja kunnollisiksi. Siilä ajasta
ovat. kaikki meijän Suomenkieliset kirjan toimittajat
(joista ei ouk yks'kään varsin mainittava) synnyttäneet
sanojansa näistä vieraista kielistä, siliä että ovat suo-
mentaneet, ei heijän merkitystä, ainoasti paljaat sa-
nat (niin kuin c. m. o/'ennus-«uoi-a,^/os-i-a/>ennus, neu-
/ä/catuannos, ylönlunnnollis-esti, m. m. I'ätti'snhl'e, UPsii-«Mflelfe, äsisst, Bftymtattttltgt) tahi sillä, että <lvatai-
noasti antaneet näiiien vieraillen sanoillen Suomalai-
«en taivotuksen (niin kuin e, m. bookstavi , brcivi,
H^-l-«, falski , jlikka ,förlj,laaran , Fi-ool>l', gongi, m.
m.). Tällä tavoin ovat hyö ei harjoittanneet kielem-
me, mutta ainoasti täi-väiineet häntä, ja tuottaneet
sisään näitä muukalaisia sanoja, jotka paikka-pai-
koin ovat jo ruvenneet poistunkemaan omia vanho-
jamme. Seneistä on syntynyt meillen uusi työ,, syscä
heitä ulos kielestämme, ja jällcen-omistaa näitä omiam-
me, joka mönellen ehkä näyttää olioksi, jotka ovat jo
kerran heihin tottuneet. Mutta erittäin on pois-sy-
sätä näitä vieraita, erittäin on synnyttää näitä uusia;
yks on keviä teliä, toinen vai kia. Mitä niihin'meiltä
tehtyin sanoin tuloo, niin meijän aivotus ei ouk s,m-
kaan, asettaa heitä mainittavina(klojiijko) sanoina, myö
oumrne ottaneet heitä ikään kuin hätä-varaksi, koska
emiuö ouk soana scn-parempia; ja olemme heittäneet
heitä jälleen, kuin on löyetty uusia parempia: tois-
tukseksi, ettemme piek heistä, mitään mahtia, voan
heitämme kolienkin oikeutta hakcaksensa parempia,
os löytää; joka aina oisi yoitoksi ja lisännökseksimei-
jän kielessämme.

Otava I. F
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kielet, käsittämään kaikellaisia opillisia aineita, ja
vielä paljon soveliampi toimittamaan ne tarkem-
matkin asiat, yksinkin varsin puhtaat ymmärtämyk-
set (alislrafta begrepp) ilman etlä heijän tavalla lai-
nata merkitys-sanojansa muista vieraista kielistä ').

Mutta ei siinä kyliä, että se on hyvä nouattamaan
lieijän Tietomusta ja ajattelevaista mieli-henkeiii-
syyttä; se on myös toisellen puolellen hyvä käsittä-
mään heijän Runo musta, tahi lieijän henkellistä
mielen juohutosta ja kielen-suloisuutla. Toistuksek-
si olemme uskaltanneet stiomentoo niilä kauniimpia
Runon-kappaleita muista kielistä, e. m. Greekan-kie-
lestä **), joka, niistä vanhoista, luetaan kaikkiin suloi-
sin. Ja luulemme täiä tehneen melkeen uiieleksen-
ne, uskollisesti ehkei orjallisesti. Uskomme
muka meijäii nouattanneeti hänän henkellisyyttä ja
suloisuutta, ilman että kavottoo oman kielen kau-
ncutta ja somaisuutta.

Asian puolesta, olemme toas tarkoittaneet sellaisia
aineita, jotka jolla-kulia tavalla valaisoo meitä meijän

*) Tätä olemme erinomattain osottaneet, sekä koette-
lemuksessamme että selittää vanhoin Suomalais-
ten viisautta, e. m. p. i5, ist, IGI, i63, 173, 111.
m. että myös meijän oatoksessamme Uskomukses-
ta ja Valaistuksesta, e. m. p, ig3 , iij.s — l»)7, 455,
m. m. Vaikka tätä on vielä tehty varsin väliä, ettei
väsyttäisimme lukioitamme kovin paljon ymmärtä-
myksen tarkoittamisella opillisissa asioissa , niinolem-
me kuitenkin näyttäneet että sitä käypi tekeminen ,

kunkin asian-laitoa myöten.
°^^) Niin olemme e. m. suomentanneet yhen kappalen

Homéruksen 4.stä Iliailin versyn-kootukscsta (p. 241
— 249), yhen ison joukon Anakreonin La uluis t a (11.
Osa, p, i3i —l6l); niin myös Sapphon Itu nomu 5i a
(II O. p. 169 — 180) ja Nossin Sanauksia (I O.
p. 3-26; II O p. 162) m. m. Myö olemme myös ta-
voittanut toimittoo Moa-michillemme Ruohtalaisten
Runomusta, ei tyhmällä sanan-keännöksellä (niin kuin
tapamme on ollut) mutta hänen henkensä ja luon-
nonsa tavoittamisella ; joka enin osottaiksen Peliman-
nissa, heijän kuuluisammassa ja kansallisemmassaßu-
nojassa (mest nationella Skald) (i>- 3i6 — 325).
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esi-vanhemmistamme, heijän mielestä ja luonnosta, hei»
jän töistä ja lavoista, heijän kielestä ja runomukses-
ta, heijän juohtumuksesta ja soittamuksesta, heijän
viisautesta jaopin-laitoksesta, heijän yksinnäisestä että
kansallisesta elämän-käytöksestä, heijän jällöksistä ja
vanhoin-jeännöksislä, m. m. eli myö olemme tavoit-
taneet sellaisia aineita, jotka valaisoo meijän tarina-
muksemme, ja meitä ihtemme. Meijän aivotus on
ollut kahellainen, että harjoittoo meijän kie-
lemme, ja että valaista meijän mielemme;
taiii, että yhellä puolella huvittaa; toisella, h yövyt-
tää. IVlyö olemme tahtonut huvittoo teitä — ei
toisten irvistelemisellä eikä pilkkoamisella, ei sillä et-
tä tässä .ketään soimataan, häväistään ja alas-naure-
taan *) (väliin meitä ihtiämme); mutta sillä, ellä käy-

5) Myö olemme ottaneet tavaksemme (lagit för priltcip)
että eleä suosiossa ja tyyvennössä muiben Suomalais-
ten kielen-kirjultajoihcn kanssa jos kohta erilläiset
mielet ja oatoksct meitä eroiltaisi ; ja peättänect et-
tei moittia eikä soimata ketään heistä — ci sen-puolcs-
ta, niin kuin ei hcijänkiii töissä löytyisi mitään moi-
tittavata; mutta scn-cistä etfemme tahok tora-sanoil-
Ia häväistä ja alcntoo ne ainoat jotka ovat uskaltan-
neet puuttua roeijän-kiclcemme, eikä sytyttää vihaa ja
vainoa välillemme, kussa yksi yhteinen rakkaus pi-
täis meitä ybistämän. Dttä rueta niin kuivilla sanoil-
la syyttää ja nuhtclla, niin kuin tehtiin Flz-a/z/znczzl-
nzzz,, Beckerin ja Fellmannin kanssa, oisi ainoastaan
ellä peloittoo heitä rupcemmasta yhteen työhön, kus-
sa heillä ei oisi muuta kuin pilkkoamista viljellak-
sensa. Niin rauhallisesti kuin elämme kansallisessa
elämässä, niin rauhallisesti tahomme myös elcäopil-
lisissa aineissa , ja sallia kunkin piteä omat luulonsa
ja arvonsa. Mutta jo» meitä ensin tavoitettaneen ja
sormella tarkoitettaneen, eli jos meitä tallotaan tap-
pcluhun kiclen-kankaballe, niin silloin ei eneän autak
rauhassa istuminen; silloin meijänkin pitäis paljaista»
miekkojamme — "mies se joka /zuoienzza piteä!" Mei-
jän on seneistä jo täytynyt vasten tahtoamme (2:scssa
Osassa p, 2-.i6 j. s) veteä tuima tupestammc, ja rue-
ta miekkoin-kapinaan; voan se ci ouk meijän syy —

se on heijän , jotka ovat meitä tähän nostanneet, moit-
timisellaan meijän kirjoitus-tapojamme.
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telaan teijän kielenne kunniaksenne ja mieheksenne.
Putinissamme meijän asioistamme, olemme toisellakin
puoieiia välttäneet joulavata keinumista la pöyhiste-
lemistä, turhoa yiistystä, tvhmiä kiitos-virsiä. Ta-
rinamus voatii totuutta, ja sitä olemme harjoiltaii-
neet. Jos olemme missään crehtynneet , niin se on
tapahtunut tapaturmaisuutessa ja lietämättömyy»
tessä — antanetlahan työ meille anteeksi!

Koska meijän aivotuksemme on ollut, huvittamaan
kaikkia meijän ■ Moamiehiämme, joilla löytyy miel'
oppia ja lukea, eikä ainoastaan vissiä siätyjä tahi mie-
li-noutajoita (liebhabrar), niin meijän tarkoituksemme
on myös ollut, että mahollisuuemme myöten kö-
koella ja toimittoo sellaisia yhteisiä (allmänna) ainei-
ta, jotka oisi soveltuvaiset niin yhöllen kuin toi-
sellenkin; mutta jotka yhtä hyvin oisi eriluontoisia
ja moni-tapaisia, että mielyttelisivät moni-inukai-
suutellansa, yksi yhtä, toinen toista. Sillä tavalla
luulisimme että myö parhaittain meijän vallasväessä,
tahi siinä valaistetussa kansan-seävyssä, sytyttäisim-
me rakkautta tähän heijän kieleensä, ja siiiä lailla
vähittäin pois-lunketa sitä Ruohtalaista puhetta, jo-
ka meijän kielemme vahinkoksi on soastuttanut ja
ryvettänyt meijän suutamme. Mitä on sanottu
Ruotin kielestä, niin on myös sanottava mistä vie-
raasta kielestä tahaan, jota meiiien tunkettaisiin
omamme siaan. Sillä kuka on kuullut kummempa-
ta kuin , että koko moan täytyy opcttoo yhtä äkki-
näistä muukalaista kieltä, käsittämiseksi niitä opin-
aineita, jotka ovat kussakin kansakunnassa ne tai-
pcellisimmat? 12ttä koko Suomenkansan täytyy ku-
martaman ihtesek Ruohtalaisessa puheessa, vaikka
häillä on itellä yksi kieli, joka on suloisempi ja
monta parempi? Kukapa uskoisi — etteikoko Suomen
moassa löyvyk yhtään ainuata Koulua, Lukistoa, ta-
hi Opistoa, kussa opetetaan (eli kussa ies harjoite-
taan) Suomen-kieltä? Nttä kaikki meijän lailliset ja
lnoalliset kirjat ja asiat toimitetaan Ruotiksi — se
on niin outo, että Ruohtalaistcn ite täytyy sanoa
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hilii kummaksi, eivätkä lahok sitä uskoa, nmtta nau-
laavat kuin kuuloovat täla *). I>ty»> ouoistumme, et
iii meijän muinoisat esivanhemmat pili Jumalanpal-
velluksensa ja kirkko-menonsa Latinaksi, jola eivät
yniiiiärlänneet **), ja meijän jälkeen-tulevaisemme

'") Miiiä oleii kiiulliit oppineita niietiiii, sekä Upsalas-
sa että tässä Tukhulmissa, ja muissakin Riiotin kau-
pi,,liiloissa, jotka kummiksi i kuin kuiil,»>»vat min,m
piibiivan Unohtia (koska olen Suomesta); ininii
olen iiill,nyt heitäkin., yihuisemmi.stu kansan scavys-
tä , jotka ovat pilanneet ihmeesi eitit Suomessa
soitetaan, ja t.a n silaan, ja heitetään k f -r! t iloita ; tahi, et-
tä ineillii eletään, niin kiiin iiii,iii,llakiii moailnias.sa.
Semmoisia hulluja luuloja heili' on (io vanhuuesta)
ollut Suomesta ja Suomalaisista. Jokainen luuloo
ne monet tarinat Suo in a 1 a i s i s t a lt y »'» k i »>> i s t ä ja
Ma insel 1 i I öi s tä, jotka ovat tässä teiitynä heijän nau-
eoksi ja pilkaksi, ja joita moiä irvihammas , joka
on siellä käynyt, ja hyvännä pietty, siitten tässä las-
ketteloo ja valchteloo. Mutta liiitäsiiiii liäistä! Se on
vielä ouvompi ettei leyvyk ykskään Oz>piv.'» Upsalassa
jok^ei muuta tiiä, kuin etfä Suomalaisena Opistossa
luetaan ja opetetaan kaikkia Suomeksi, ja »itä tämä
kieli kirjutetaan kaikissa meijän laie-asioisiiii (enkii
minä sano sitä onoksi, että näin uskoova! ■ se on 0110111-

-j)i ettei ouk näin tehty). Tiima hiujan tietämättö-
myys ci ouk ainoasti kansastamme, mutia myös limas-

tamme, Kuin lähetään Viipuriin, niin lait laavat ter-
veyksiä Ouluun. Mistä tämä tuioo ellei siitä, että
olemme ite laimin-lyöncet valailta meitä, että muita,
meijän omistamme. KuoiilaSaisct <>vat tottuneet ellei
Suomesta kuulla muuta kili»» kiiikkiiiniXta (i>tt i<iL)!l)
lieijän omasta vu-.auteslaan ; ja kusta kiikku kuuluu,
siinä on aina tylsyys ja on! o.

*■*') Ja kuitenkin eivät tah toimeet läiiic-»! ;i '.-Kipua, vaikk Jci
häntä ymmärlänneet. Jokainen muisfaa niitä kauheita
sota-kapinoita, jotka nousi uskon-niuiitok.se.itamme (rc-
fortlUUicn)* Ei ainoasti Poavitaiset ja l^.ip^i>et panii-
vat tätä vasten, mutta tuhmat talonpojatkin valittivat
itkulla, että messua laulettiin Ruotiksi; «anoivat:
"ennen sitä tok piettiin isonna i>yliyyteii»i> (helilXym)
mutta nyt Ia ui el00 tätä joka mies me h tään mä unes-
SiiänX' Ja minkälaisel heillä siilien oli n,essut ja m-
koukset? »>>e oli siaii-si,k«ii,,, IN iin »-. m. oli yksi, täm-
wöincn:" "Arje Naje, Domer i fe, Buller i amen.
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ovat ihmettelevinnä, että myö vielä io,:nellä sa'an
luvulla, tästä ihmisen mielen-valaislamisesla, nou-
tamme vieraita kieliä meijän omissa moan-asioissam-
me. Myö oumme vakuutetut siitä, että jos Hallitus
oikeen tuntisi ne monet esteet ja puutokset siinä
kansallisessa ylöskasvattamisessa, ne monet vastuk-
set ja rasitukset sekä yksinäisessä että yhteisessä
elämässä, jotka vajuuvat tästä meijän kielen moalian-
talloamisesta, — jos se kuulisi kaikkein rehellisten
Moamiesten hartaimmia toivotuksia, niin se ei malt-
tais kauan täyttämästä yhtä asiata, joka on se en-
simmäinen kussakin hyvin harjoitetussa kansakun-
nassa.

Minä tunnen myös, toisella puolella, niitä pu-
heitä, jotka aina nostetaan tätä asiata vastaan, ja
tiiän itekkin että tässä, niin kuin monissa muis-
sa asioissa, on monta estettä ja vastusta voitet-
tavinna; ja että kuta jalompi yksi asia on, sitä ja-
lommat ovat myös olleet ne esteet, jotka makoovat
rikki-murrettunna ja voitettunna hänen vmpärillän-
sä. Se on aina heikkoin ja pelkur-mielisten tapa^
että pauhata näistä esteistä, jotka nousoovat heijän
silmissä kalita suuremmaksi, kuin ovat, ja sillä hei-
tä juuri hirvittää ja peloittaa. Hyö seisahtuuvat
usseemmittain heihin, ja painatteleksen hiljan takai-
sin vanhoillen poluillensa. Sitä-vastoin niin jalot
miehet voittaavat näitä esteitä, tahi astuuvat heitä
ylitten; sillä hyö näyttäiksen lieijän silmissä aivan
vähäisiksi, sitä yhteistä hyvyyttä vastaan, jota heijän
voittamisella tarkoitetaan. Sillä kussa yhteistä pa-
rasta haetaan, siinä täytyy meijän uhrata yksinäisiä
etuja ja hyötymisiä.

Maja t more, Meckel i brore, Wetze «c, Böcker 6r«.
Gllbi; ordi Ameil"! joka lie ollut rumennettu näistä
Latinalaisista saneista: Ave Maria/ gratias Domino
<il<?<, ....Mariam «l'N, mecum iabnl-u. Mlle^e . .

.
.

(lue: Fernows Bcstr. öfwer Wermland. l>. aso, 392)
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Niistä monesta esteistä, joita kannetaan sitä
asiata vastaan että knroittoo meijän Suomenkielem-
me peä-kieleksemme, luetaan:

isiksi. "Että unella kielen-noutamisella moahan
revittäisimme ja /ill-Klilaltt/nnzs meijän ii<lil/l«t Ruoh-
talaiset kielen-tavat /'« kirjan-laitokset." — Aivan
niin! Sen-eistä meillä on mieli ja ymmärrys, käyt-
lää sitä hyväksemme. Kuka hullu lainaa kylästä
vanhoja huonoja housuja, kuin hänellä on itellä uusia
parempia. Kaikki moailmassa muuttuu, uusi tuloo
vanhaksi , ja vanha tuloo huonoksi; mitäsme siitten
muutosta pelkeämme, jotka ite oumme muutoksen
alaiset. Muutoksia tapahtuu joka päivä meijän ym-
parilla, juuri meijän silmiin etessämme *) — mikä

*) Jos väliänkään oivaltaisittcn, niin ymmärtäisittcn,
ettei ilman muutoksetak soahak mitään liaremiiata,
aikaan, sillä ilman vanlioin rajoin levittämisellä, jn
vanlioin tavoin hävittämisellä, seisoisitten aina yhellä
kullalla, kunnekka ruettaisiiu verkaisillaan vajenemaan
taakseppäin. Jos vähänkään «liitämme silmämme ym-
pärillemme moailmassa— miten isoja muutoksia eikös
ouk tapahtunut siitä uskon-uuistamustamme (efter 9tC-
forMiltioiieil) ! lÄiien monta uusia kansoja ja kieliä eikö
ouk kussakin moailmaii kuikassa jo ilmistynneet, jos-
sa ennen oli onttoja syvämmaita, tahi juurikesyttömiä
(wllba) ihmisiä; ja miten paljo eikö meijän omat
natoksemme, monessa asiassa, ovat jn siitä päivästä
muuttuneet! Koska Poavin valta kerran laakeis, eli
koska katkeis ne kahleet, jotka «uiki tätä lienkellistä
viisautta tyhmiin ulkonaisiin menoin, ja myötulim-
mo tuntemaan ettei kaikki autuus ouk uskoa Poavin
peälle, eikä Latinan kielessä kaikki meijän viisaus;
eli Koska havaihtimme että kävi Jumalata ruknelle»
maan kaikilla kielillä, eikä ainoastaan pappiloin
kautta, mutta myös omalla suulla että s^ämmellä —

niin miiä tapahtui? Ia ainoastaan illmisten Ken»
kellisyys ja Ju mal anpal v elin , toimitettiin n^t
kullatin kielellä (joka tapalitui 300 vuotta siitten)
mutta koska clämmö yhessä moailmassa, kussa m^ö«
tarvitaan moallista viisautta, niin rupeisivat nyt
kukin tätäkin toimittamaan omallapulleellansa. Gree-
kan ja Latinan kielet, jotka muita vanhempia, jokau-
an oli yksinään loistaneet Opillisissa aineissa, heijän
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hulluus se oisi siitten, tavoittamaan moailmassa mitä
muuttumatointa. Kukin asia on ainoastaan aikaasek

pitä-

täytyi nyt lirillce täti-. kunniataiisa, muillenkin nuo-
remmillen. I^,- is,>inmi>t kiiiiiiiit ylös-harjoittivat e,,-
-si r: l.ieliäiisLi, joiii» asiassa kirjanpainamiseii-ilmislys
autio heila merkillisellä lavalla. 8!!lä lailla tuli
P'ra.nsiiitn , Sai,san. j.» Englannin kielet muita kuului-
siimii,,, i p> ,iii!t' ci»-i,t jo ti,i»toneet oppimuksiiii
seura«ti, ikeLi»! k,, pois-tunkeita niitä pienempiä kie-
liä. Niin ettii moni luki viisauteksi, oppia ainoasti
näitä kieliä, joilla iXkseen ei ouk mitään ansiota,
ellei heistä jXlaik viljell.-ik. Zlutta kiit^, eiiemmin
vali»i«i,,s leveni, sitä eilenimin tuli ilimi.set tuntemaan ,

ettei Xsi kieli ouk paremp Kuin toinenkaan, voan et-
tä ovat. KiiiiXX soveliat toimittamaan ihmisillen sekä
henkellistä etii» iuoallista ViiXiintiii. Ja nyt nähtiin,
joka Kuralta, niilä pienempiäkin kansoja, kuhik otta-
van I, ielestänsä vosrin. Se o» meijän ajalla kuin täm-
möinen yhteiiien kieliin ylös-harjoittaminen moail-
massa on levinyl', ja 'oisi meille häpiäksi, jos myö
aina oisimme muita myöliLiiscmpiä , hyvissä harjoi-
tuksissa. 8e on I'.,!«li,>!!>.in BiMaii-Toimitoksct (Bibel-
fOilliifor) jetki, erinomaltain, ja enin, ovat, tähän tar»,
koituksee,, vaiXl laneet. Heijän Bihlaii-lcviltämiscllii
ja kii,apiij<i!,i-,, etii»iiii.,i-lli», ovat liyö levittäneet moa-
ilmassa ei .-»inoii-itiiiii, iätä Jumalista sanoo, mutta
ovat sillä myös sytyttäneet ihmisten ymmärrystä
ja ajatusta, p» antaneet, tillien ymmäriyksellcn tilai-
suutta kirjallisesti toimittaaksensa, ja tulla muilta kä-
sitetyksi. i^lyö neämmö vaikulokscn ti»>tä, heijän
omissa kansa,i-ishittamuksissa (lolvnler) sekä Pohjos-
Amcrlkassa että Indiassa, jotka ovat paisuneet ja voin-
tiineet, ei ainoasti i,tessa ja avaruutessa,enemmin
kuin moni m„u v,-,nha valtakunta, mutta myös tievol-
lisissa aineissa jätlänyt monta heistä jalollensa. Ei
ouk missään moailmassa 'ti,-tom,ikset tulleet niin no-
pce-n levitetyiksi, Koin näissä maissa. Siinä kussa ei
ollut, eniirii y!»tä lii, janinerkkii! , siinä kii-j,,!etai>n nyt
monella kielellä, ja inonelta kiinsalta. li.,iin kuullaan
mitenkä ne kesyttömät (w!lZci!'N!') Indian ja Kanadan
m.,i.s»a, jo yiös-liarjoittaavat omoo puli<ittai,.«i>, niin se
oisi häpiä jos myö Suomalaiset, jotka jo niin kai,i,il
olemme _ virkistyneet vieiiialli» valaistuksella, vielä vii-
vytlelisimine liarjoittoo oin,«amme. Johan meijän



XLIX

pitävä, el i;i pileä sitä yli aikilnsa, on luonnotoin
sillä muutosta soahaan viivy , voan ei estellä;
kuin se tapahtuu ajallansa, niin se on otollinen ; mut-
ta kuin se tapahtuu ennen aikaasek, tahi jälkeen,
niin se on voaran-alainen. Miiikä tautta myö tässä
asiassa oisimme niin tarkat noutamaan vanhuuttani-
ihe, kuin olemme muissa asioissa jo aikoa siitten
heittänyt meijän vanhojamme uneukseen? Johan se
Kuomin kieli, joka ajallansa kukisti ja moahan-lal-
lais kaikkia muita, nyt lakastuu itestään, mitäs siit-
ten luuletten, että tämä liuotin kieli oisi hyvä iäksi
sotkia meijän Suomalaista puhettamme? *)

2:seksi sanotaan, että "isnc>,«e« /'a/lt/i/?<iai«H6pu-
/ltetaan monena köhin /iuottlti^ ja eil« se o«l näi/-
/en yksi lii?c> Nii/nnlenniiH ja 7i«slui«^ /o^ nel/än nyt
iä/t^-« oniiiil Suomea." Sekin oft yksi turha puhe!
huitaisko koko kylä opeitteieman Ruohtia, jos sitä
puhutaan yhessä talossa? Eiköhään osa pitäis sovi-

heimolaiset Ungerilaiset (joihen kieli niinikkään on
ollut moahan poljettu aina tähän astikka) ovat hei-
jän viimeisissä Herroin-päivissä peättäneet, että s:en
vuuen sisällä toimittoo kaikkia heijän lain-asioitansa
omalla kielellään; ja myö — myö vielä kainiistélemme
tätä, ja luulemme mahottomaksi käyttää meijän kieltä
kirjallisesti.

*) Moni soattaa ehkä luulla, että vaikka olemme laimin
lyöneet harjoittoo Suomea, niin olemme kuitenkin
harjoittaneet Ruohtia, josta ansiosta meille on kosto)
tuleva Ruohtalaisilta; multa, niin kuin Latinan kieli
ei ouk viljellyt mitään hyövytystä eikä mitään liyvyyt-
tä siitä, että sitä käytettiin tietollisissa aineissa ym-
päri koko moailmata (nopeemmin se oli hänellen va-
hinkoksi ja tärvätuiseksi) niin on Ruolinkin kieli
ei viljellyt mitään etua siitä, että sitä on Suomessa
käytetty — kylläpä sitä arvataan palkastamme! iViin
kuin nauretaan meijän Ruohtalaisesta puheesta, niin
nauretaan myös meijän Ruohtalaisista kirjoista ja kiljut»
tamiscsta. Lue e. m. Tutkimus Aurasta; Stv. Sitter.
Tibning 1817, p. 33i, 332 m. m. heijän Tutkimus Ter*
psichoresta,- lue KolNttM 1827, IX:o 17, 23, m. m.

ol^^/. G
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tettaman kokonaisuutensa mukaan voan ei koko-
naisuus osansa mukaan. Minun oatos oisi, että
Ruohtalaisissa pitäjissä saisi harjoittoo Ruohtia, ja
Suomalaisissa, Suomea; siitten ei oisi kumpaisel-
lakaan syytä valittoo. Se on yksi vanha, mutta
yksi tyhmä luulo, että "kaikki on suitettavana
yhteen malliin;" mutta se on yksi uusi ja viisas sana,
että "pitäköön kukiin omat muotonsa." Ennen uskot-
tiin ettei yksi valtakunta oisi mahollinen, ellei hänes-
sä ollut yksi uskomus (Neligion) ja vielä uskotaan,
ettei se ouk pysyvä, ellei hänessä ou yksi puhe *).
Pohjos-Amerika ja Venäjän moa , jotka ovat ne voi-
makkaammat hallitukset moailmassa, osottaavat ettei
voaitak kuramaistakaan; ja että ne valtakunnat ovat
kaikkiin vahvimmat, kussa ne erinnäiset osat soa-
vat kukiin piteä omat luontonsa, ja kussa hei-
tä nioitaan yhteen, voan ei sevoitetak tahi
sulatak **).

3:neksi, syytetään "meijän kielen <?/ev«n niin köy-
/län /il o/?/)l'««7len töihin t«i>iil)?latio/?i««^ että «e <,/«

muka 77i«/i<L>ioi/i hänestä harjoittoo jotakuta /l/veä" ***).
Mutta mistä se tulee, ellei meijän omasta huolimat-
tomuutesta? Kaikki valittaavat meijän kielen puutok-
sista, mutia harvat ovat hoastaneet hänen suloi-
suutesta, hänen sisällisestä rikkautesta ja kauneu-
testa, ei ainoastaan ymmärtämysten tarkoittamisessa
ja sanoin taivuttamisessa, mutta myös hänen ylös-har-
joittamisessa ja ulos-venymisessä. Meijän kielemme

*) l^,ue Pappiloihen ja Porvaliloihen juttelemuksia, vii-
) meisissä Herroin-päivissä (v, 1823) niistä Vermlan-

nin Suomalaisten pyytöksistä, soahaksensa Suomalais-
ta Jumalanpalvelusta; jotka löytyy painettunna kir-
jassa Pi-esic-Stäiidets Protokoller wid Svißbageu 1823
(för d. 3 Martit) p, 5(i7 584; samt (för b. Maj) 111
R, p, 319—329. Borqerffapets Protok II L p. 1098—, 108.
95tfj. till samtl. Stånd.Prot. k<:de Sanil. i'. 303—30 m. m.

**) Lue meijän oatoksiamme Uskomuksesta ja Valaistuk-
sesta., ynnä lieijän vaikuttamisesta kansakunnissamme,
e. m, p. 202, 209, ra. m,

***) Tätä huuetaan joka paikassa, kussa voan tuloo puhel,
hänen harjoittamisesta.



LI

on ikeän kuin yksi lihava peltomoa, jotapietään ke-
santonna, ja kussa kasvaa vahvast heiniä ja ruohoja,
mutfei ruista eikä vehnee. Onko se siitten pellon
syy, vai viijellys-miehiin? Minä olen nyt ruvenut
kyntämään, viskatkoon muut siemenet, niin soahaan-
pas kahtoa ellei meijän Suomalainen pelto rupeisi
hetelmöittämään, ja ellei ajan takoo kiitettäisik
meitä, jotka ensin tähän työhön repeisimme *). Mut-
ta niin kuin on kieliin kanssa, niin on myös Oppi-
muksiin ja Pietomuksiin kanssa, jotka kielissä toi-
mitetaan ; nekin ovat verrattavat yhteen vainioon,
kussa kynnetään ja kylvetään, ja josta siitten vil-
jellään ja eletään — ei moallisesti, voan henkellises-
ti. Pietomukset on yksi henkellinen vilja; kuta
enempi sitä käytetään (hyväksenirae ) ja korjataan,
sitä enempi se meitä hyövyttää jahuvittaa **). Mut-
ta niin kuin se moailinen vilja ymmärtämättömällä
käytöksellä tahi nauttimisella, ussein keäiityy vähin-
koksemme, niin saattaa myös tämä Pietomuksen elo
keäntyä turmioksemme, jos myö sitä veärin käytäm-
me. Voan onkos se siitten viljan vika — vai eikös
lie vika meissä? Moni Hallitus on koettanut, että

*) Mitaliaan, jos tulisi käsky, että kaikki pitäis
kirju t e 11am an Suomeksi! Minun miclein ihas-
tuu paljaasta tästä oatoksesta. Blotta niihin aikoin
taitaa vielä olla kauka, eikä nähtävät tään-ikäisiltä.
Kuitenkin toivotamme, että oisivat lähestymässä, ja
piiäisimulö gilä isommaksi iloksemme, jos oisimmo
tällä kirjallamme heitä jouvuttaueet, tahi ehkä jo
aloittanneet.

**) Tällä henkellisellä viljalla on sama luonto kuin sillä
raoallisella: kuta enemmin sitä kylvetään ja karhitaan,
(harjoitetaan) sitä enemmin siitä viljellään ja ravi-
telaan. Kärjuttajat ovat kyntö-miehet, lukiat ovat
viljcllys-michet, ja Tietoraukset on tämä henkellinen
siemen, jota kylvetään, ja josta siitten viljellään vii-
sautta ja valaistusta. Se on harva meistä joka levit-
tää tätä pel to-moatamme, tahi enentää meijän ym-
märi-ystäiiiuic uusilla tiejoilla; ne muut, käyltäävät
ainoasti tätä vanhoo siementä, joka aina muuttuu
uucksi eloksi, kylvettyänsä.
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viinan-kielolla varoittoo ja esleä juopumista ja vii"
jan tuhlamista — sanokoot hyö, jos heijän alimmai-
sei ovat muita onnellisempia, rikkaampia tahi muuten
siistimpiä? Moni on myös (e. m. Poaviliiset) koettellut
että kirjoin- ja painon-kielolla vastuuttoo Tietomuksiin
liian levittämisiä — sanokoot hyö, jos ovat sillä
onnistanneet omiansa, tahi varjelleet lieijän mieltänsä
ymmärtämästä? *) l^i ikeän! Ainoastaan ymmärryk-
sen valaistamisessa,ja syvämmen hyvistymisessä, löytyy
se ainua ja paras välikappale ihmiskunnan onnistu-
miseksi; silloin ei ou pelättiiveä, että juomme
ilitemme juovuksiin, tahi hulluttelemme mielemme
joutavilla ja turhilla ajatuksilla. 5a jos se joskus ta-
pahluis, että myö tuttavien joukossa oisimme leikkjr
puhehaiset, tahi ajalus-juohtumuksissamme vapaalli-'
set ja valloliiset, eihän meitä tuosta sakoitettanek, ta-
lii kuritukseen kuletettanek, kuin emme tappe-
lek välilämme, eikä toistamme häväise. Ainoas-
taan lasten ja sen roa'an kansan täytyy olla hol-
liotuksen alla , mutta ymmärtäväiset ja täysi-mieliset
holhoovat parhaitten ihtesek. Vksi kansa, joka osot-
taa lain-kuuliaisuutta, jakuuliaisuutta laillisen esival-
lansa vastaan,, joka uskollisesti täyttää kaikkia yhen
alimmaisen velvollisuusia, on jo niin paljon mielistyn-
nyt, ettei sitä eneä tarvitak hoiteha mielen- eikä
kielen-kahleilla,

Uneksi, olen minä myös kuullut sanottavan,
"SuQinentnoan o/evan niin pienen^ /ei Suomalaisen
kansan niin vähäisen eilei «s ouk /l/v» yksi-.

5) Niin kanan kuin eivät valtamiehet itek maltak olla ryyp-
peämätäk,, tahi kirjoin puuttnmatak, niin elkööt kiel-
teäk tätä nauttimista alimmaisillensa! Se on luonnotoin
ja mahotoin. Sillä kiusa viljaa löytyy, siinä lyötyy
myus viiiioo, ja kussa ymmärrystä tavataan, siinä ta-
vataan myös tietoa (Tictomuksiin tarkoittamista).
Kumpainen virvoittaa meitä, ja on terveellinen; miuX
ta k umpaineiikiii meitä juovuttaa, ja on voarallincu.
Kielolla li^/ö meitä himoittaa, mutta luvallisella naut-
timisella, huvittaa.
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niiiin kv. slenl amaan /a -!'<>,>«<?.,<i.»»lsin piteä 7'/i!« omaa
<?/?/«',«!«/«" (en efletl litteratur). JViin kuin se oisi
meille muka huokiampi, kustentoo yhtä vierasta,
äkkinäisiä *), Pämä puhe on minusta niin tyhmä,
kuin että sanoa, ettei pieni mies ole hyvä op-
pimaan niin paljon, kuin suuri mies. Pätä vas-
toin neämmö, että ne pienet ja voimattomat miehet
usseemmittain ovat monta viisaammat ja oppisem-
mat kuin toiset, jotka ovat isommat ruumiltaan.
Mistä se tulee, ellei siitä, että kuin nämät harjoit-
taavat uum i llisyy ttänsä ja voimoansa, niin
loiset harjoittaavat järjellisyyttänsä ja ym-
märrystänsä. Samaten on myös valtakuntien ja
kansoin välissä! Pikös ne isommat heistä aina tai-
koitak ulkonnaisuu tta, ja ne heikommat si-
sällisyyttä. Niin on Luoja antanut luovuillen-
sa, kulienkin omat osansa: Haralle suuret sarvet,
Ketulle hyvä ymmärrys. Koska Suomalaisille on
luotu, ettei rehvastoo joukkoon muihen kansoin
kapinoissa; mutta koska soamme olla rauhassa ja
tyyvennössä kotonamme , yhen viisaan ja jalon
Hallituksen suojassa, niin tarkoittakaamme että
käyttää tätä onneamme hyväksemme, ja harjoitta-
kaamme niitä viisauen hetelmiä, jotka rauhan alla
kypsyisivät meijän moassamme! Siivistäkämme mei-
jän tapojamme (siinä on meillä kyllä!) ja valaista-
kaamme meijän mielemme — ei mullien ansiolla,
voan omalla — omalla kielen ja mielen harjoitta-
misella! Se oisi yksi voitto ihmisyyellen, ja meil-
len Suomalaisillen yksi kunnia, monta suurempi
kuin että (niin kuin nyt tehään) matkittaa muihen
puheita, tahi kehua ja pöyhistellä muihen opin-
pauloissa. — Sillä eihään myö ollak mitkään Jätkyt-

*) Eikös se oisi parempi etlä painaisimme ite kirjojam-
me, kuin että ostoo heitä rahallamme toisilta? Eikös
olisi luonnollisempi harjuttoo omoo kieltämme, kuin
«ttil harjoittoo yhtä vierasta.
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täjöilä (Hapcgoior) joihen suuhuun sovitetaan niitä
vajuu muihen suusta, ja jotka Harakoiua kertoavat
ja märehtiivät muihen purtuja ja syljyksiä.

veneistä kuin sanoovat meijän kansan vielä olevan
vähäisen harjoittamaan omoo Oppimusla, niin eivät
ymmärräk mitä Oppimukseen voaitaan : "ruumiillista
heikkoutta, ja henkellistä mieli-vakautta." Se on ko-
ko kansan kanssa, niin kuin yksinäisen ihmisen kans-
sa; että pienuutessamme ja nuoruutessamme oomme
sopivaiset mieltämme taivuttamaan, ja oppimaan;
mutta vanhuutessamme ja voimuutessamme tahomme
jo muita opettoo, ja taivuttoo mieltämme myöten ; ja
kahomme monestin halpoiksi vanhoja opettajoitam-
me ja opetuksiamme. Mutta se on viisas, joka op-
pii vielä vanhanakin; sillä vanhuus huonistuu ja
nuoruus vahvistuu, mutta viisaus on aina vihertä-
vä ja viheriäinen. Mitä on sanottu ihmisistä yksi-
näisesti, on sanottavaksi heistä yhteisesti. Ne pie-
net kansat ovat sovcliat oppimaan, jaharjoittamaan
Tietomuksia ; ne suuret tahtoovat jo opettoo muita.
Ja eikös se lie niin luotu luomisessa, suurien ole-
van niiten pienein Herroja.

Ben-eistä kuin luetten mitenkä ne pienet Greek-
kalaiset hallitukset oli hyvät muinon harjoittamaan
kukiin omoo puhettansa ja oppimustansa, kussa oli-
vat monta kuuluisemmat, kuin isommat valtakunnat;
ja kuin kuuletten mitenkä pohjoisessakin-päin yksi
pieni kansatus (befolkning) yhöllä soarella, kaukana
Itiitjan-meressä

, oli hyvä yksinään harjoittoo ja voi-
massaan piteä yhtä omoo Oppimusta, yhellä ajalla
jollon Tietomukset olivat jo ikeän kuin pois-sammu-
neet koko tästä moailmasta — mitäs siitten sanot-
ten tämän Suomen moan olevan köyhän ja kykene-
mättömän harjoittoo omoo puhettansa ja oppimus-
tansa, kussa jo 200 vuotta on löytynyt 1 oma Opis-
to, 2 Lukistoa, toista satoo koulua; kussa löytyy
2o kaupuntia , kolmatta satoo pitäjätä, ja toisia lniljuo-
nia ihmisiä; ja kussa jo tavataan 8 kirjan-pajaa.
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Mikäs siitten meissä puuttuu, ellei toimi ja
työ? Syy on siinä, ei että meitä on vähä työ-
miehiä, ei että kajoomme työtä; mutia että tiemmö
turhaan työtämme, että kylväämme tätä vierasta
viljoo,- joka ei ikeän loista meijän moassamine; jaet-
tä meijän omat pellot scisoovat autionna ja kesän-
tonna. Mikä kaunis keto eikös avauntuis meillen ja
meijän työn-tailavaisuuellemme (war arbetsförmäga)
jos luettaisiin viljelemään omia ruoka-maita — ei
vieraalla viljalla, voan omalla. Siitä viruisi meillen
yksi riista, joka täyttäis n«eijän hinkalottamme, ja
turvaisi meitä tästä henkellisestä ruuan-puutoksesta,
jonka nälkästymisessä myö neännymme ja lauhtum-
ille, ikeän kuin siitä moallisesta ruuan-puutoksesta.

Zmeksi, olen minäkuullut nione,, sanovan : "Mei-
/»in nykyinen A»il//1i».5 e/I^LÄ «' suvaihtek , eilÄ />uet-
taisiin harjoittoo kielemme ia/il va/««tc»Li mie/e/ll-
me j koska v«/»zl^t«^L^e/l sanotaan olevan kansa-kun-
nassa vahinkollinen." Missä «itä luetaan, että va-
laistus on voarallinen tahi etlä ymmärrys on luo-
tu meillen vahinkokseinme? Eikös se ymmär-
ryksen luonto, että harjoittoo tietoa? Eikös se
ouk peä-tarkoittamus meijän lastillisessa Uskomuk-
sessa (9Wi»jioit) etlä levittää ihmisissä henkellistä
mie len-valaistusta? Se ei olluna ihmisen käs-
ky, mutta se oli käsky Jumalalta; "Mänkee ulos
moailmaan, ja opettakaa kaikkia kansoja!"
Mitäs siitten pelkeämme tätä henkellistä viisautta? Ei
ouk vielä valaistus ketään häväisynyt, eikä ymmär-
rys kennen mieltä pilanut; sillei "raha ratki kuk-
karota, mieli säre miehen peätä" tiesivät jo esivan-
hemmamme. Se on hulluus että luettaa sitä va-
laistuksen syyksi, mikä seuraa tämän ymmärryksen
veärästä käyttämisestä, tahi veäräslä valaistamisesta.
Yksi veärä ja ymmärtämätöin käytös, yksi tyhmä
mielen-harjoittamus, jos kohta ymmärrykselläkin tai-
koitettu, on kuitenkin ymmärtämättömyys, ei-
kä kuhuttava puol'-valaistukseksi; sillä yhtä
semmoista ei löyvyk. Sillä valaistus saattaa olla vä-
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häinen, ja soattaa olla isompi, mutta valaistus ss
on kuitenkin. Yksi puol'-valaistatti on jo
Valaistainkttomuus, voan ei valaistus, sillä hyö er-
kanoovat tästä, kuin yö erkanee päivästä, veärä-tie
oikeasta. JViin kuin rahat ovat ilman arvotak, ell-
eimme ymmärräk heitä oikeen käytlää, niiu ompi
myös oppimus ja viisaus (itekseen) ilman änsio-
tak, ellemme heitä oikeen ymmärräk keänyttää hyväk-
semme ja sivistymiseksemme. Yksi rikas saattaa ol-
le kelvotoin, ja yksi oppinut, kunno toin; taitaa
olla mielettömät kumpainenkin; voan ei se ouk
rahan syy enemmän kuin oppi muksen; syy on
heijän veärassä käyttämisessä, s. o. ymniärläinättömyy-
tessä, joka syntyy valaistumattomuulesta. Valaistus
kuhutaan mielen-valaistukseksi, sillä se har-
joittaa ei ainoasti ymmärryksen viisautta, mut-
ta myös mielen hyvyyttä; se tarkoittaa hyvyyttä
yhellä puolella, ja viisautta, toisella; niimittäin
viisautta hyvyyteen — ei pahuuteen. Viisaus
pahuuteen, on peä-pahuus. pi löyvyk vielä sitil
miestä, joka katoo eli paheksii tietoansa, vaikka
kuinka vähäinen; mutta monella on ollut syytä eh»
kä valittoo hänen veärästä käyttämisestä *};

eikä

*) Mistä se tulee, että monesti käytämme viisautemme
hullusti, ja villittelcramc meitä joutavilla juoneilla?
Vika on meijän yksin-puolisessa ylös-kasvattamises-
sa. Eleissä tarkoitetaan (yhellä puolla)kyltä ym-
märrystä ja moniunaista viisautta; mutta ei har»
joiteliik kyllä tätä mielellistä valaistusta (hen-
kellistä viisautta) jotta tietäisimme oikeen käyttää
tietojamme, Ju koska sen-eistä käytetään heitä pa-
lioin, niin lykätään Tictomuksiin syyksi. Toisella
puollat niin uskomus tarjoo meille toas tätä hen-
kel lis tä viisautta (henkellisyyttä) muttil laimin
lyö että harjoittoo meissä sitä moa l list a, joka moal-
lisillen o« yhtä tarpeellinen — sillä ilman sitä ei tul»
lak aikaan. Kuin käyttivät heiikellisyytensä ymärtä-
mättöiaästi iL^ ja i5 saan vuos-luvun hurjuuttclemiscssa,
niin eipä tätä siilon luettu uskomuksen viaksi; mut-
ta vika luettiin hänen veärassä käyttämisessä.



LVII

ikä löyvyk sitä valtakmitoo, kussa tietomukset ja
valaistus ovat, telineet hämineunöstä ja villitöslä;
mutta monta, kussa tyhmyys ja mielettömyys
ovat kumouttaneet toisiaan, ja heittäneet hiirän-pyl-
lyä, Ptlä seneistä sanoa, jotta valaistus on kan-
sassa voarallinen, on mielettömästi puhuttu; eikä si-
tä muut sanokkaan, kuin tyhmät, ja tylsäynty-
neet miehet. Ja ellä uskoa, jotta meijän Psivaita
tahtoisi vastuuttoo tätä totuullista mielen-valaistus-
ta, tahi poistaiviittoo meistä tätä omoo kiclen-liar-
joitlamista *), uisi että tahalla ja palmuella häntä soi-
mata ja alentoo, tahi panetella häntä ymmärtämät-
tömyytestä. Yksi semmoinen oalos oisi luonnotoiu
ja mahotoin, eikä pie löytyä yliölläkään Suomalai-
sella. Sillä oottenkos millonkaan kuullut vhtä isää,
joka tahallaan kasvattaa lapsissansa tuhmuutta ja
mielen-tyhmyyttä? Nopeemmin hään heissä
harjoittaa viisautta ja ymmärrystä. Niin tai-
koittaa myös joka Psivaita, eltä levittää valaistusta
ja omusta alimmaisissansa; eltä hakea heijän
parasta ei ainoasti moallisissa, mutta myös hen-
kel lisissä. Pikös meijän muinoncnkin Keisarim-
me osotlan't tätii mieltä »Suomalaisiakin vasiaan , sekä
hyvyyvellänsä Purun muinosta Opistoa kohtaan, kuin
hänen moneilla muillakin armollisilla toimistuksilla,
harjoittaksensa meijän mielen-valajslainista? — Mi-
täs siitten cpäiletlen että tämä nykyinenkin Keisa-
rimme harjoittaisi tätä meissä? Joka on jo monesti
ottanut turvataksensa näitä meijän henkellisiä tar-
peitamme.

*) Moni on seneistä neuonut minua, ett'ei puhua mi-
tään oma-kielen rakkautesta, voan sanoa minun ainoas-
ti tehneen tätä /elelisi", ja ikään kuin /iestin vuoksi,
kielen-koitteeksi. Mutta minä tunnustan vilpittömäs-
ti (sillä minun suussain ei piek kahta kieltä löytyä)
ettei mikään muu, kuin tämä palava Suomenkie-
len rakkaus ou minua tähän kehoittanut, sillä ku-
kapa leikin vuoksi rupeisi tällaisiin kustennoksiin?

Otava I. H
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Moni on myös sanona: "Hallitus tahtoo e/l^Lei
eltä ruettaisiin Venäjän kieltä harjoittamaan!" H.i-
van niin, "ei työ miestä häväise, taito tapoja pahen-
nak!" Vuan erittäin on vhtä, erittäin on toas tois-
ta. Siliä eihään Suomenkielen-harjoittaminen kieläk
meitä Venäjänkieltä oppimasta; eikä toas Venäjän-
kielen-oppiminen kiellek meitä Suomenkielen-harjoit-
tamisesta. Meijän pitää rakastoo omoakieltä, jakun-
uioittoo muihenkin kieltä; vasta silloin kuin rupea-
vat meijän puhettamme polkeamaan, silloin vasta
kuuntelemme heitä vihalla. Se oisi luonnotoin
voatia meitä rakastamaan sitä, joka meitä alen-
taa ja polkee, ja se oisi mahotoin sytyttää meissä
rakkautta Venäjän kieleen, Suomen kielen polkemi-
sella. Se on tarpeellinen ehkä meille että, yhistet-
tyä Venäjän kanssa, oppiaVenäjätä , mutta se on tai-
peellisempi meille, osata Suomea. Se on mahotoin
että Hallitus vieraan kielen opettamisella tarkoittais
alas-tallata omamme. Pihään Virolaisetkaan, eikä
vanhat Suomalaiset, eikä monet muut kansat Ve-
näjässä ouk tulleet pakoitetuiksi ottoo Venäjätä kirja-
kieleksensä! Ja sanotaan että se avullinen Keisari
Alexandeiu vainaa oli Porvon Herroin-päivissä kah-

'tonut kummaksi, että harjoitimmo Ruottia kirjakie-
leksemme, ja tarjonut meille Suomeamino, mutta
että silloin olevaiset kunnioitettavat Herroinpäivä-
miehet piti tätä vierasta parempana. Minä luulisin,
että jos nyt oisi semmoiset asiat meillen tarjoilla,
niin oatokset oisivat ehkä toiseppäin.

Koska nyt olemme toistanneet, että oma-kie-
len harjoitus ei ouk ainoastaan otollinen ja tar-
peellinen, mutta myöskin mahollinen ja luon-
nollinen, niin kysytään siitten: "ml'n^ä/<«'nen 5e

Suomenkieli pitäis oi/a^ jota /l«^/ol'tetl«l',fl'ln kirja-
Al'e/rH,!i?" Pttä sen pitäis oiia sen parraaimman
ja suloisemman peättelöö jokainen. Mutta ,nIM
/iiu/le on heistä paras /<? suloisin? Siinä on ky-
symys! Pämän sanan peälle — kuuleppas mitenkä
huutaavat, yksi yhtä, toinen toista; Hämäläiset,
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Pohjalaiset, Purktilaiset ja Karjalaiset — kaikki nyt
avaavat suutansa tästä juttelemaan, ja milt' eivät
tappele välillänsä, siitä, kennen muka puhe oisi heis-
tä paras. Minä annan heijän pauhata ja riehua, ja
kuin kerran väsyyvät sohisemasta, niin silloin mi-
näkin tahon puhua. Mutta ensin tahon minä kuul-
la mitä ne viisaammat heistä sanoovat, jotka
lausuuvat: "meillä on /o kerran yksi l»Li>/a-/Li'eii,,

/o^Li»! <?/! ylösharjoiteltu ja /l/^iä^l kohottu , ja jota
kaikki ymmärtää — mitäs «lillen i"n2ienlme n^l/c>«-
ia-iilel juonittelemaan, ja ottoo yhtä uutlei puhetta
kirjan-puheeksemme , joi' e/väl monl meistä -/ni-
märräk ?

Mutta minä puhuisin teillen ensin yhen tarinan
yhustä talosta, kussa oli monta miestä. Suurin osa
heistä oli laiskat työllen, voan oli niitä moni nöy-
räkin. Heillä oli yksi vanha pelto-moa, kuiva-luon-
toinen ja hiekka-pohjainen; sitä ne joka vuosi
pieksivät kuokillansa, ja repivät »litroillansa, soa-
haksensa yhtä vaivallista laihoa, joka usseemmittain
paleltui kevät-pakkaisilla, ja kussa mato söi oras-
ta. Yksi näistä nuoremmista miehistä, joka oli kii-
vas työllen, mani korpeen toisella puolella kylee, ja
löysi siinä hyviä syiinemmaita; kussa oli muta-poh-
ja, ja kussa ei lialla pannut halmetta. Siihen hään
teki ruis-sänkynsä, ja rupeisi sitä pyytämään vilja-
vainioksi. Poiset miehet nauroivat hänellen ensin
ja häväisivät häntä, ja sanoivat: "sinä koira et' tio
työtä meijän pellolla, voan omallais!" ja kuin näki-
vät mitenkä hään siellä poltti' ja raivais moata , ta-
hi kaivo valta-ojia, 'ja rovioitti suota, niin sanoivat
välillänsä: "hullu semmoiseen työhön menköön ! kyn-
"netään myö tätä valmista moata jota meijän van-
"hi-nunat ovat meillen raivanneet, kyllä se meilii
"eliilliiä, niinkuin heijätkin. Pässä osaapi jokainen
"jo asettaa vakojansa — mitäs siitten iähemme uitel-
"la työiiä katkaista maan ihtiämme." Niin puhuivat
ne suurimmat laiskurit ja vello-luipaisel. Poiset
yininärtäväisemmät miehet eivät virkkaneet mitään,
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voan kynsivät tavallansa sitä vanhoa peltoansa, kun-
nekka näkivät sen hyvän vuos-tulon siinä unessa —

silloin hyökin muuttivat sinne oalrojansa. Mutta ne
laiskat miehet eivät tulleet sinne emien kuin vasta
h;ikkuun-aikana, kosska siinä ukon-maljoa juotiin.
Silloin hyökin tunkeksivat sinnek, ja kiittivät muka
niin, pulloa pullistaissa, tätä hyveä uutista. Niinpä
se on veikkoiset niiten kanssa, jotka nyt veäristeiöö-
vät suutansa näiiien minun aikeillen ; ne jotka enin
moittiivat ja reävaävät minua - kysytkeepäs heiltä,
mitä ovat ite tehneet meijän kielen kunniaksi? Ne
ovat ne samat miehet jotka ovat paisuneet Jaiskuu-
tessaan *) sillä jotka kerran ovat työskelleet ja
tuskauntunneet kielessämme, eivät i-neän kiivastu ei-
kä kiroile, jos toinenkin hänessä ropottaa — toisel-
la kohalla.

Monen olen minä myös kuullut sanovan, joka
piteä sitä Suomea, jolla Roamattu on suomenm-ttu,
juuri kulta-jyvänänsä — "ellei siinä löytyy «lei paras-
t« ja selvintä Suomea, nlel/ein puheessamme ja et-
lei Nlel/ein »ttaei «/tel noieeltloo."

Puimina usko siihenkään! Sillä ehkä kyllä löy-
tyy ke lino inpala Suomea kuin Roaraatussa (c. ra.
Virsi-kirjassamme)niiu löytyy myöskin parempata-
kiti Suomea (e. m vanhoissa Runoissamme). Mut-
ta koska ihmiset aina riippuuvat niihin vanlioin
luuloin, eivätkä usseen eroitak sitä sälli sii-
tä ui konn aises ta, eikä sitä henkellistä hänen
ruu mmiiiiises ta piiroksestaan, niin antaavat
nallien puheenpiiroksillen yhtä henkellistä arvoa,
joka ei heissä itekseen löyvyk , voan jota hyö ainoas-
ti oisi torailtavana. Pästä tulee etfeimrae (e. m. ru-

*) Jopa on millienkin moni sanonut: "mikä nyt rupee
vielä uutta opettelemaan, ja vaivata ihtemme äkki-
näisillä sanoilla? {Laiskat aina töitänsä luetteloo).
Mutta hyö eivät muista nek, ettei opetetak mitään
vaivatak! Sillä el kauhalla mieltä peähän ajetak , i^oa/l
l,al>a//a, ja tämä on yksi vaiva, joka ajallansa tuot-
taa hiivitukieiisa.
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kouksissamme) tahok luopua vanhoista sana ta-
voista, jotka soattaa ehkä monin kerroin olla tyh-
mät ja sopimattomat (keskustele p. iesß, iso, m. m.)
Heijän hyväksi, jot!>a juuri henkelisinnä käsittää-
vät näitä ulkonnaisia puh een-piiroksia, ja
jotka luuloovat että Jumalallisuus katoisi, jos kielem-
rae parantaisimme, (ja heitä on suurin osa) niin pi-
täköön Roamattu sitä Suomea, jolla se on kerran
toimitettu, ja johon se on ikeän kuin koventu-
nut! Pihään se kielläk meitä muissa kirjoissa kir-
jultamasta toista Suomea!

"Noh, i?/tu1,5^L0,5 meillä .slillen olla kahta kieltä
kirjoissamme?'' kuulen minä kohta jonkun kysyvän.

- Pi kahta kieliä, voan kielen-piiroksia soattaa oi-
ia vaikka miten monta! "Eihään /i«o/ll«/««l//a'^Leleln
ouk /cl>/ol'««eln<el mtiillei kuin yksi kielen-piiros Z^''
Vai ei! Pikös heijänki Roamattu ou kirjutettu yhel-
Iä eri- ja vanhalla kielen-piirokseila, jo-
ta ei käytetäk eneän missään; ja eikös heijän Laissa-
kin nouatetak yhtä vielä vanhempata ja erino-
maista puheen-piirosta, joka perustaiksen sillä
kirjoitustavalla, jola tavataan heijän vanhoissa moa-
kunnan-Pakiioissa (^JronDillCC^Sagar). Jos tarkasti
tutkistelemme, niin kuliakin kirja-toimittajalla,
eli kullakin ihraisella, ikeän kuin kullakin ajalla, löy-
tyy aina yksi vissi oma puheen-piiros, joka ero it-
taa heitä muista, ehkä tämä eroitus usseemmittain
on niiii vähäinen, ettei sitä jokainen selitäk. Mutta
yksi eri piiros puheessamme, on ainakin yksi eri
piiros ajatuksillemme, koska ajatukset pii-
rutetaan puheella. Niin erinnäiset kuin ajatuk-
set ovat, niin erinnäiset saattaa myös olla pu-
heen-pii rökset; multa ajatukset ovat monellai-
set, seneistä täytyy myös puheen-piiroksien olla
monellaisia. Pästä seuraa, kuta enemp' meillä
löytyy näitä puheen-piiroksia, sitä keviämpi ja
huokiampi meiiiä on myöskin toimittoo ajatuksi-
amme. Meijän ei seneistä pie kaisea, mutta nopeem-
min tavoittoo monta puheen-piirosta meijän kie-
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lessämme, sillä hyö teköövät sitä viljakkaain-
maksi ja rikkaha mmaksi toimittamaan ajatuk-
siamme. Nyt on kukin puhe-murre kki i n ainoas-
ti yksi iso erinnäiuen piiros meijän Suomalaisesta
puheesta, kussa löytyy kussakin monta erinnäistä
pienempätä piirosta. Mitäs siitten vihoitatten ja
pois-eroitatten näitä erinnäisiä p eä-piiroksi a, jot-
ka löytyy meijän kielessämme, ja jotka teköövät si-
tä suloisemmaksi ja hetelmällisemmäksi?

Minun oatos on sen-eistä, että meillä Suoma-
laisilla on yksi kieli (sillä myö ymmärrämme hy-
vin kyllä toisiamme, ehkä meitä eroitetaan puhees-
samme) joka osoittaiksen, ja jota jaetaan,vissiin pu-
heen-piiroksiin, ikeän kuin meillä on yksi moa,
jota jaetaan vissiin moa-kuntiin ja hippa-kuntiin.
Koska nyt Turunmoa on niin hyvin Suomenmoala
luin Po/i/an/noei^ ja Savolainen niin selvä Suoma-
lainen kuin Hämäläinen, niin on myös heijän pu-
heen-murretkin selvee Suomen puhetta, ehkä heitä
eroitetaan toisistaan, monessa paikoin. Mikä oikeus
meillä on että koroittoo yhtä puheen -murretta
kirja-kieleksemme ja aientoo kaikkia muita? On
haan kaikiila Suomalaisilla yhtälaiset oikenet ja va-
pauet kansallisessa elämässä, tninkätähen-siis heil-
lä ei oisik sitä opillisessakin? Pii minkä pe-
rustuksella ei oisi oikeutta jokaisella toimittoo pu-
hettansa sekä suullisesti että kirjallisesti?

Ne jotka aina hokkii sitä, ellei «ineDei^leieln -y^,?/'
»uneen- murreh /Liitää kohoittoo kirjan-kieleksi, ovat
semmoiset, jotka kansallisessakin elämässä tahtoo-
vat koroittoo yhtä kansan-seätyä vallan peälle, ja
tehä ne toiset hätien alimmaisiksi; eli jotka soisi-
vat ite kapua ylimmäiseen nokkaan, että sieltä moa-
han-sysäisivät muita, alimmaiseen.

Turun ja F?ei/neen puheet ovat jo niin kauan
pöyhistelleet meijän kirjoissamme, että oisi aikoa
jos toisetkin heissä näkyisi *). Minä olen nyt otta-

*;) Koska valaistus ensin leveni ranta-mailla ja Turun
ympärillä., niin se oli arvattava, että heijänkin kieli
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nut Savon puhetta koetteeksi — ottakoon toiset toi-
sia. Ei myö siitä piek riitamituman eli vihoittoo
toisiamme, jos myö kukiin harjoitiamme omoo pu-
hettamme. — Suomeahan se on kaikki! Minä luu-
len että se puheen-murre on paras, kussa Suomen
Kielitär (Spräkgubinnan) löytyy omassa peri-puh-
tautessaan ja täveliisemmässä äväriäisyyessään ; ja
uskon eltä tämä murrek viimcn voittaa kaikkia
muita omalla viljallisuuellaan; voan ei sillä, et-
tä se polkee ja painaa toisia alasek, mutta että
«e on ensimmäinen heijän joukossa kauneues-
taan ja voimallisuuestaan — ei millään muul-
la. Eli yksi puheen-murre soattaan piteä parem-
massa arvossa kuin toinen, ikään kuin yksi ihmi-
nen kahotaan paremmaksi kuin toinen — ei hä-
nen nimestään, eikä hänen Ijästään, mutta hä-
nen kunnollisuuestaan. Sillä kunnnollisuus
tuottaa kunniallisuutta, voan ei aina kunnia I-

suu s, kunnollisuutta.
Nyt minä uskon että Hivo» /i«/ie^ eli se puhe

kuin hoastetaan HiiLvo,?.^ (liioitenkin pohjoisemmassa
peässä) yhessä osassa Pohjanmoalla j ja paikka-pai-
koin alassakinj on se selvin ja somin Suo-
men puhe. Mutta niinkuin jokainen kielen-murre
si.sällänsä suljee monta erinnäisiä ja pienämpiä pu-
heen-murteita ja puheeii-piiroksia; niin löytyy möys
tässä Savolaisesssa kielessä monta erinnäistä pu-
hetta. Sama oikeus kuin niillä isoimmilla pu-
heen-murteilla on, sama oikeus on myös niillä pie-
nemmillä. Eukiin piiros on otollinen ja sopi-
va kirjaamme, joka on luonnollinen puheessam-
me. Minä omistan sen eistä heitä kaikki kirjan-

ensin tehtiin kirjakieleksemme; mutta koska se
nyt on levinyt aina H«ve>o«, Karjalaan ja /'o^/eln-moel/eel«, niin on uskottava että heijänkin puheet tu-
loo aikoa myöten käytetyiksi kirjoissamme. Tämä
on yksi varsin luonnollinen asia, ja se oisi luomio-
toin, ellei niin tapahtuis.
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kieleksemme. Nyt vastataan mulle toas: "sl>/«n-
-kieli pitäis c>//« yksi/" (Aivan niin, yksi kieli,
mutta monta mutkoo!) — "ja hänessä «' pie c>/-
la sanan-paulat erilläiset; -voelil yhtäläiset." Yhtä-
iäiset ne ovat kielemme muka, vaikka ovat eril-
läiset keskenänsä. Se ei ouk seneistä mikään sopi-
mattomuus (inkonseljliens) kielessämme, jos yhtä
asiata toimitetaan kahelia san 11a,tahi yksi.sa-
tta kirjutetaan kahelia tavalla. Mutta se sotii
kielemme vastaan, että kirjuttaa toisella tavalla
kuin puhutaan, tahi puhua toisella tavalla kuin
hoastetaan.

Se on moni joka tahtoo Hu^eai Aleamme n15511'«
piiroksiin _, ja kiinittää häntä, ikeän kuin vankia, vis-
siin kahleisiin, eli niin kuin sanoovat ■"käsittee /l««-
-----tä iiisNl« la^Lll/l" (rea,!i)r) mutia se on yhtä tihuva-
ta työtä, kuin että kiinittää meijän ajatuksiamme vis-
siin piiroksiin *). Niin kauan kuin kumpainenkin heis-
tä on elävänä, niin niillä on myös elävän luon-
to, nimittäin että kasvaa ja katoa (muuttua) eh-
kä se tapahtuu varsin verkaisillaan. Se on aivon
tästä paisumisesta (jolla se muuttaa ja levittää
vanhoja piiroksiaan) ja katoamisesta (jolla se toas
heitteä heitä hävitökseen) josta häntä tunnetaan elä-
väksi ja henkelliseksi, ja josta se tuloo soveliak-
si toimittamaan yhtä eläviltä ajatusta, ja yhtä
henkellistä ymmärrystä. Minäkin olen tässä
Otavassain muuttanut monta voajoo, meijän Suo-
malaisessa puheessamme, yli heijän vanhoja rajojaan,
ja teroittanut ehkä monen unen seipään. — Eihään

se

*) Se on kyllä tosi, että kussakin kielessä löytyy vis-
siä piiroksia, joita se nouattaa, ja joita ovat asetta-
neet Lakiloiksi- Mutta näihen Lakiin pitäis sovitet-
taman kielemme mukaan; voan ei kieli näitä Lakia
mukaan. Sillä vaikka Laki pitäis ollakuoUut ja muut-
tumatoin, mutta koska kielet ovat elävät ja muuttu-
vaiset, niin täytyy näihen Lakiloihenkin olla muu-
toksen alaiset.
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se lie,luettu mulien kielen-murhamiseksi tahi sor-
tamiseksi, mikä on tehty hänen lisä liuokseksi
ja enentämiseksi? Kahtokaammc heitä, jotka pai»
jon ovat vaivaa, aivoansa, asettamaan vissiä
piiroksia lieijän kielellensä, joihenka ylitten hyö
eivät häntä laskisi: ja jotka poiskitkeävät hänestä
yhen sanan, ja kasteloovat toista hyvin; ja jotka
panoovat ikeän kuin aitoa joka puheensa ympärille,
inta kieli kasvattaa heijän koali-moassansa! Pikös
heijän täyvyk vuosi!lain korjata aitoansa, ja kitkee
kieltänsä, ja vuosittain kuitenkin valittoo, ettei se
tule heiltä kyllä kitketyksi eikä korjatuksi?
Se joka tahtoo poispoimita ne huonommat ja pie-
nemmät jyvät aitastansa, niin kyllä sillä on poimimis-
ta! Ja sila myöten kuin hään poimii, niin viljat
välien hinkalosta. Ja se joka toas tahtoo panna
aitoa kulienkin orraalle, la iho-halineessansa, niin kyllä
siilä un panemista, ellei hään yhellä aijalla turvoo
koko halmettansa. Jos tahomme kiellämme kitkee,
niin kitketkämme pois hänestä tätä vierasta po-
roa, ja puhiittakaamme sitä —ei sillä, eltä seuloamme
pois jvviä, mutta ruumenia ja akanoita, jotka
ovat heihiu tarttuneet. Ja jos toas tahomme pii-
roksella suljela meijän kielemme, niin olkoon se sein-
moinen, että se sisälliinsä suljee kaikki meijän pu-
heen-murteet ja mulkat.

Poiset toas, jotka sauoovat: "meijän lii/tel nel"-

/o/ttoo yhiä /lu/ieen-znee/-/ ellei kirjan-kieleksi *)/ -noan

i") Viimeksi minä vielä kerran kysyn teiltä: onkos
siitten Suomen nykyinen kirjakieli yksi tahi yhteinen?
(tässä muka tarkoituksessa). Ei ikeän ! Eri Suome
on Roamatussa, eri on Virsikirjoissamme, eri on toas
Runoissamme; toista puheen-murretta nouvattaa (ia-
niiniier, toista Juden; toisellaista kirjuttaa Strahlman
ja Hornborg, toisellaista toas v. Becker ja Renvall; eri
Suomea luetaan Turun Viikko-Sanomissa, eri toas

Ol^?^ I. J
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mitkä sanat hänessä puuttuu, pitäis mel/ei/l /e//ne?le:
il,/,->lei 10/l/^>tei kielen-murieisla!" Siinä synty is toas
riita — ensin, mikä murre harjoittoo pitäis, ja
siitten, mitkä sanat lainata piläis. Syntyisi siinä
loas lain aulista ja poimemista. Sillä jos ver-
roitaan siihen entiseen vertaukseen, jyvän hinkalosta,
niin yksi poimisi yhtä, toinen toista, ehtiissään ku-
kiin niitä suurempia ja par raai rapia jyviä; ei-
välkä saisi sitä siilienkään kyllä poimetuksi. Siitä
tulisi sama tarina kuin äsken; mutta kuin toanon
poimittiin jyviä pois aitastamme, niin nyt poimittai-
siin heitä yhestä hinkalosta toiseen. Pi semmoi-
set neiiot maksak mitään! Pi ouk vielä yhtään
kieltä tehty konstin jälkeen, ellei se ouk tehty ilman
konstitak. Minun meininki on, että kieli on yksi ja
yhteinen, mutta puheet ovat monellaisel ja erin-
näiset *).

Oulun Viikko-sanomissa. Mitäs siitten teköö heijän
kielet yhteiseksi? Se on heijän ta vati omu us kir-
jntl a miscs saan ; hyö no,itaavat kaikki (vähän,pi
toinen, toinen ciiampi) sitä vanhoa kirjoitus-tapoa, ja
kirjuUaavat näitä muukalaisia puusl.avia, jotka ci ikeun
löyvyk meijän kielessämme (autossaan) voan jol-
llin olemme jo niin tottuneet, etiä luulemme meijän
kielen luontomme varsin scisoavau heissä. Tämä
lieijän yhteinen virhe lueilen heijän ausiokseksi , ja
iliinnn ansioini, etlä olen heisiä puhislannut kicleini,
luetten mulien viakseni.

5) Minä olen kuullut monen, muuten ymmärtävän miehen,
sanovan, että li>u/e«eil soattaa monella- lavalla; i-nuttel
ainoasti kirjuttaa i^e/lä ('?); ja pian kaikki ovat
peättäneet, että olkoon kirjakieli i«/»sl' (joka oisi yhtei-
neu kaikillcn) mutta punatkoon /el lueikoon kukiin.
«Mait» tavallaan. Tämä knuluupi kyllä kaunisti koi-
villemme, mutta on ymmän-yksellemmc kamala. Sillä
tämmöinei-i käytös ei synnyläk niistä moneista kielen
murroistamme yhtä yhtenäistä kieltä, mutta se siittää
jasynnyttää tästä yi» tällaisestä kielestämme monta erin-
Itäistä kielen-loatua. Eikös se aseta meillen ensin
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Pämä olkoon sanottu kielestämme ja puhecn-
murleistamme; nyt tuloo myös jotaik sanottavaksi
k i e 1 e n - k i r jii t t a m i s e s ta m m e.

ylitä eri kiellä, jolla />i>/utee-eliel-^. meillä on kirja-
Kieli itekseen (j;i jota saattaisi kuiitua kirja-kie-
leksi); toinen, jolla lauletaan, koska meijän Runot
lauletaan toisella kicleii-murrella (ja jota soattaisi
kuhtiia Runo-Kiel eksi), Kolmaas, jolla luetaan tätiä
ineipin kirjutettua kiellämme, jos sitä muka luotaan,
loisella tavalla kuin kirjutetaan (se oisi luku-kieli).
3NrcljäLis oisi jota puhutaan, ja jota ei sovitettaisik kir-
join, koska se erkanee kirjakielesti» (se oisi puhc-kic-
li) —ja oisi crillaincn kussa moakunnassa. •■ '

Minun aatos on aina, niin kuin olen jo ennen
sanonut: jos puhutaan eritavoilla, niin, kirjutlakaainiiue
myös eritavalla ; sillä niin kuin kieli on piiros meijän
ajatuksellemme , niin on kirjutos piiros meijän kie-
lellemme. Jos meijitn ajatus ja hänen piirokset oval;
mouellaiset, niin täytyy myös meijän kirjutos (k-ir-
juttiimiset) ja hänen piirokset olla moncllaiset; ja
clkeä antako vietellä teitä niiltä, jotka puhuuvat yhes-
tä yhteisestä kielestä; siliävästä silloinse on yhteinen,
kuin se sisällänsä sulkee kaikkia meijän kielen-mur-
teitamme. — Moni on sanonut mulle, ettei Ruohlalai-
set, eikä muut kansat ouk ottaneet kirjoitus-kieleksensä,
kaikkia heijän puliceii-murteilansa. Mitäs myi» Ruoh-
lalaisista tahi muista! Seneistäpä heijän kieji' ou
itestään kölliä ja puuttuvainen, että ovat poisheittä-
neet monta hänen piiroksistaan. Se on vierastanut
omoo luontoansa, ja lainanut rikkauttansa muista
kielistä. Multa kaholkepas t^reekankieliä ! Se oli so-
miu ja rikkain kaikista, jotka on tulleet kii jntetiiiksi.
Minkätähen? Se,, tähen, että hyö ottivat kaikkia' pu-
heen-mutkiaiisa kirjaasck, ja harjoittivat kaikkia pu-
licen-mnrleitansa. Mitäs siitten kerskatten minua, että
olen kirjassain noutanut tiliä Savon puhetta, joka, on
kaikista rikkahin ja kauniit? Moni on sanonut, mul-
ien (kuin on tullut, täslä puheeksi) etlä "meijän pitäii
ncuailoo sitä vanhoo kirjoilus-tftpoo (/ ?) ja siihän ai-
noastaan lisätä niitä sanoja ja sanantaivotiiksia, jotka
löyt)-y Savolaisten puheessa, ja jotka puuttuu meijän
rtyiyisessä kirjalic/essämme. 'Syntyispä siitii hyvä sa-
lian-äiöllöfös, jos tähän Turun tahi Hämeen Suomeen
sevotctlaisiiu Savolaisien sanan- taivutuksia, ki»jutet-
tona vieraalla puliccn-mui-i-elia. 8e eisi yhtä, kuin
cittä pukea tyttölapsi aika-mielien voattcihiu.
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Niin kuin olen uskaltanut oltoo yhtä toista
Buomea kirjuttaaksein, kuin on ennen kirjutettu,
niin olen myös uskaltannut kirjuttoo sitä toisella
tavalla, kuin on muulloin kirjutettuna. Siliä jos
ensin tutkimme mitenkä meijän vanhat ovat muinon
sitä kirjuttaneet, niin jokainen jo löytää heijän kir-
joituksissaan suuria puutteita ja virheitä; ja jos siit-
ten tutkimme mitenkä tätä kirjutetaan meijän ajalla,
niin löyämme vielä meissäkin paljon viheliäisyyttä.
Mautta se on harva ehkä, joka havaihlee omia puu-
toksiamme; siihen voaitaan, että osaisimmo ikeän
kuin käyä eiten meijän aikojamme, selittääksemine
näihen aikoin vikoja. Ne jotka kaikissa seuraa-
vat aikaansa, hyö seuraavat häntä myös puutok-
sissaan. Minun oatos on, että kirjutoksen pitäis
olla kielemme mukaan, voan ei kielemme kirjutok-
sen mukaan; tahi että meijän pitä kirjoissamme nou-
attoo meijän kielen puhemista (uttal) niin paljon
kuin suinnik on mahollinen. Jos puhuminen on
monellainen, niin olkoon myös kir juttaminen
monellainen: sillä ei meijän puheemme siitä sorruk,
jos yksi sana kirjutetaan kahelia tavalla, ikeän
kuin ei kielemme menety siitä, jos yksi asia ka-
helia tavalla puhutaan. Pika se ouk sopimatto-
mu uteksi (inkonseqtteils) eikä hämmen nökseksi
(förwirring) jo« meillä oisi monellaiset kirjoitus-ta-
vat; kielen-rikkauteksi myö sitä raamittaisimme.
Sillä hämmennös (ajatuksissamme ja sanoissamme, H. o.
kielessämme) ei synnyk millonkaan monesta ja
erinnäisistä kielen -mutkista, mutta harvoista
ja yhtäläisistä. Sen eistä kuin muut kielentoi-
mittajat (©rammatta, LiNgllisier) kirjuttaavat monta
lakia (Neglor, Lagar) mitenkä Suomenkieli pitäis
oikeen kirjutettaman, ja siitten mitenkä häntä
pitäis oikeen puhuman, ja kunkin I^ain nojaan
asettaavat monta ojennusta ja e rkatista (im-
bftttfag) eikä siittenkään soa kaikkia oikeen sopi-
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maan ja luonistuinaan, voan juuttuuvat vihtoin o-
miin kieli-pauloin — niin minä ainoastaan asetan
ylien lain: "kirjuta niin kuin puhutaan! ja
pul.u niin kuin ho aste ta a n!" Tätä lakia raina
tahon myös seurata, enkä minä siitä vajenek, en-
nen kuin niiytetään minullen yhtä toista parempata.
Että seneistä enemmin hoastoo tästä asiasta on so-
pimatoin, ennen kuin ensin tarkemmin tutkistelemme
meijän puhettamme. Mutta tämä olkoon ainoasti
sanottu Suomalaisista sanoista! I'ahemp on sovitta-
maan vieraita sanoja meijän kieleemme. Minä olen
kyllä koettellut että vältteä heitä, niin paljon kuin
on ollut mahollinen, ja olen poisheittänyt monta
näitä juoksu-sanoja, mutta niitä on monta siitennik
joilien ei käy heittäminen, niin kuin e. m. kaikki ni-
met ja nimi-sanat. Minä tunnustan etten minä
ole ollut missään niin pahassa pulassa, kuin näihen
vierain nimien kanssa (jullien joukossa oinainkin onluettava) mitenkä heijät pitämiöön Suomeksi kir-
juttoo. Sillä kirjutanko minä heitä, niin kuin heila
kirjutetaan muissa kielissä, niin eivät Suomalaiset
soatak heitä lukea, eivätkä taivuk kielemme mu-
kaan, voan seisoovat siinä kuin muut kapeet; ja
kirjutanko minä heitä toas meijän puheemme myöten,
niin muuttuuvat niin tunnel'toiniksi, ellei ykskään
vieralainen (fremling) heila selitäk, tuskin myö ite,
liioitten vississä sanan-taivutoksissa. Muissa kielissä
niin nimet jeävät melkeen muuttumatak, koska asianlaita toimitetaan apu-sanoiJla, niin kuin lisätys-
sanoilla (adverbia) yhistys-sa noilla (konmnk-
tioner) esi-sanoilla (prcpositioner) m. m. Mutta
koska meijän kielessämme kaikkia toimitetaan sa-

tai vuiok silla lgcnom dekliimtions-formcr) tahi
sauan-loukkaiJla (gcilOllt fafttS), niin täytyy
meijän näitäkin sanoja taivutella, jos mielimme
heila yinmärti-ä. Multa siitä muuttuuvat jo sa-
natkin. lilla toas kirjultaa nämät Suomalaiset
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taivutokset tahi liillo-sanat (partik, eltflirifa, fuf-
ft.Ver) erillä kirjoitus - nenillä (mcd fiT]?ilb siii), että
sillä heitä eroittoo, oisi ehkä selvin; mutta sillä
syntyy niin suurta vastusta kirjuttamisessa< ja pai-
namisessa, ettei silläkään ouk mitään apua, ja
näyttää varsin ouvollen, kuin yhessä sanassa ta-
valaan e. m. toinen puoli Ruohtia, loinen puoli Suo-
mea. Minä olen aatellut asian näin, etlä näitä vie-
raita sanoja jaetaan kahteen loatuun: yhteen loa-
tuun luetaan kaikki ne sanat, jotka ovat jo ikään
kuin suomennoiletnt (ft'Nnicßci'rtbc) tahi jotka ovat jo
mukaistunneet (lämpat sig) meijän kieleemme; sii-
hen luetaan e. m. suurin osa ristimti-nirniä, m. m.
(e. m. Poavo, Pentti, m. m.) joita käytetään varsin
niin kuin peri-suomalaisia sanoja. Toiseen loa-
tuun kuuluu kaikki äkkinäiset tieto-nimet, suku-ni-
met ja moa-nimet, m. ra. (e. m. magnet, t?c»/Lie/'«i'c«,^
Frankriiki) heila kirjutamme varsin nmiitturaatto-
masti, heijän omalla vieraalla tavallaan, ainoasli sen
lopulla liitetyn Suomalaisen taivutoksen on muutok-
sen alainen; ja se on sillä, kuin myö sovilainme heitä
Suomalaiseenkin puheeseen. Ellä jotenkin toimittoo
inoaniiehillemme mitenkä hyö ovat luettavat, oiimmo
jollon-kullon into- ja paino-merkkiiöillä xdCCtXXt-Uatn)
tätä osoltaneet; mutia tässäkin olemme kohtauncet
vastuksia, siilä liiytyy moni kirjotus-ncnä kussa ei
löyvyk tällaista merkkiä kiini-juotettunna e. m. y.
ei, ei. Vksi toinen vastuus on myös kohtanut meitä,
siinä, että on varsin mahotoin asettaa yhtä vissiä
väli-rajoa näihen molemmien sanoin-Joatuin välillen,
sillä inoniat sanat taijclaan lucltoo niin hyvin viiteen
kuin toiseenkin loatuun, ja laijelaan kirjultor» sekä
yhellä että toisella tavalla, sitä myöten kuin ta-
homme enemmin tahi vähemmin teliä heitä Suoma-
laisiksi- Tästä syntyy kahtalaisuus (dubbelhet) meijän
kirjultamisessanime; voan ei sopimattomuus.
Multa koska emme ouk välttäneet sila omassa
kielessämme, niin mitäs siitten kajoomme tätä näissä
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vieraissa sanoissamme, kirjntetaanhan heitä molem-
mis muissakin kielissä *).

Tämmöiset ovat minun oatokset meijän kieles-
tämme ja hänen kirjuttamisestaan **). Nyt ininä
tahon myös puhua jota-kuta omasta puheestain ja
kirjutoksistain. Minä tunnustin jo heti alussa, etten
minäkään ole varsin selvä Suomalainen, sillä ei yk-
sikään taijak tehä ihtesäk paremmaksi kuin hään on.
Minä olen syntynyt ja ylöskasvatettu Ruohtalaisessa
kielessä ***), min kuin on jo mainittu; jaolen vasta

•■t) Mina »un kuullut monen, joka aina ottaa Ruotin kie-
len ».ssiiiicrkiksensä, kuska kysymys tuloo kielcn-kirut-
tainisesla (ehkeivät m,, KiiiiLi tuntenek) — siinäkin
kirjutetaan monella lavalla yksi sana, e. m. Johan,
John, Jonas, Jönis, Jöns, Jussc, Jössc, Julie, Janne,
Jan, Jankus, Johannes; eikä se meitä siksi villitä.

**) Se on maliollinen että minä olen näissä joskus ereh-
tynyt, voan toivon että tulla ymmärtäväisimmiltä va-
laistetuksi ja oijaistetuksi — ei plkaisuuella, eikä irvis-
telemisellä, mutta mielen tyyr.eyellä. Sillä tavoin
tahon niinä juuri miclclläia ottoo niitä muistutuksia
Vastaan, jotka mulien annettaneen, olkoon siitten
suullisesti tahi kirjallisesti. li.i>it,enk!ii tahtoisin minä
teliä yhtä välipuhetta, joka oisi että kaikki tutkimiset,
moittimiset, ja muistuttamiset tästä kirjastain, teh-
teisiin Suomeksi — ei Ruotiksi. Sillä tavoin ylBz
harjoittaisimme näillä meijän keskenäisillä juttelc-
misillamme tätä meijän omoo puhettamme, ja haki-
simme kahcllaisen voiton, sekä kielen että asian
puolesta. ainoasti sillä eholla, tahon minä annaita

ionkuun vastaukseen; muita Ruohtalaisia moitti-pu-
»eita mäiiöövät minua korviain sivuihten, ja jeäyät

multa vastoamatak.

s^^) Asian valistukseksi tahon minä nimittää, että minii
olen syntynyt X^/-/lt»!e/il pappilassa Uuvellamoalla ,

varsin Ruohtalaisessa kylässä, josta minä yhen vuuen
vanhana muutin vanhciimain kasissa Porvon kaupun-
kiin, kussa minun Isäini oli Pitäjä-pappina.- "fässä
minua kasvatettiin peri-Ruohtalaiseksi, (sillä I'orve»
on niitit PiuolUalaisia pitäjältä UueUamoalla,'. Miuun
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siitten harjoittannut oppiaksein tätä Suomalaista
puhetta. Minä en taija seneistä, enkä tahokkaan

asettaa

Isäin, joka oli lähtenyt Talonpojan seävystä, ja ollut
nuoruutessaan ummikkosuomalainen, koetteli kyllii
jo lapsuulessain harjoittoo minussa Suomenkieltä.
Hään otti täks-vuojvsi Askolan kappelista yhen peri-
suomalaisen pojan, jonka hään anto mulien lcikki-
toverikscin. Minä olin silloin 6 tahi » vuotinen.
Mutta mitenkä se kävi? Ensin ujostelimme toisiam-
me, ja kuin oltiin jonkun ajan yksissä ollut, niin tuli
tl/Hio Ruohtalaiseksi ennenkuin ykskään luuli, ja
niinä olin ainoastaan tarkoittannut muutaman sanan
pcähäin, hänen Suomalaisesta puheestaan. Minä olin
f):sän vuuen vanha, kuin minun Isäin muutti Savoon,
varsin Suomalaiseen pitajäseen, mutta siinäkin elim-
mö kaulin tietämtlttömyytessä tästä meijän kieles-
tämme; sillä minun Vanhemmat oli ottaneet myötensä,
kaikki palvellus-väkeänsä, Uuvelta-moalta, ja keske-
nänsä hoastelivat aina Ruohtia, niiu kuin on tapa
valloissa — erinomattain, koska minun Äiti oli Suomen
kielessä heikko. Koska minna jo silloin kaiket päivät
Ruotiksi luettiin ja kirjaan taivutettiin, niin ci an-
nettu mulle tilaisuutta oleskelemaan orjiin ja alusväen
joukossa, kussa kuultiin tätä Suomen puhetta. Sillä
josma jollonkullon lupa-aikoina pistimme pereentu-
paan, niin en malttanut siinä kauan, ennen kuin piti
jo joutua pois ruuallen tahi läksyillen. Uäinna ai-
koina puhkistui viimeinen Suomen-sota, joka vaikutti
muutosta sekit siinä kansallisessa että yksinnässessä
elämässä. Silloin ei ollut eneän aikoo istua kirjan
eäreen. Kuin muut olivat huolcessaau heijän henkis-
tään ja omaisuutestaan, niin my<s lapset olimme var-
sin ilman huoletak, ja heitettynnä omin valloillemme.
Se oli näinnä vallattomiini.-! aikoina, kuinma muihen
Poikiin kanssa riehuisin metessä, m. Iloin marjoja poi-
mimassa, milloin linnun-pesiä pelmuttamassa, milloin
toas eksieroomassa ja sotoa pitämässä, toisinaan leikin
vuoksi, toisinaan tiiyvessä loessa, kuin minä, tolppari-
loiheii ja alusväen lasten seassa, opettelin tätä Suo-
malaista puhetta, jota mun kohta piti toas heitteo.
Sillä rauha oli tuskin tehtynnä ennen kuin minua
jo laitettiin pois Kaupunkiloihin ; ja siitä päivästä,
ou miilun täytynyt iteksein, ikään kuin salakähmässä,
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asettaa minun puheini esimerkiksi muillen —

ainoastaan koetteeksi. Halu mulla aina on ollut
hyvä, mutta voimain on tähän asti ollut minussa varsin
puuttuva *); senpä tautta on minun paljon täyttynyt
työskennellä ja tuskantua tämän huonon voiman
kanssa, joka nyt ehkä jo antaapi muiien puolitin-
sa. Minä olen tarkoittanut oppia tätä Suomen-
kieltä ei kirjoistamme **), eikä joka miehen suusta,

harjoittoo tätä kieltä. Minä tiiän, että moni ehkä
moittii näitä lausumisia omista käytöksistäiii; mutta
tot<?e« at^icl, toinen mte/l/ Niköö myö nyt mie-
lellämme kuuneltaisi millä lailla tiananiler, Por-
than, Lencquist, m. m. ovat ensin tulleet oppi-
maan ja rakastamaan tätä Suomenkieltä, jota ne miel-
ien toimittivat. Sillä ne pienimmätkin asiat, heijän
elämästään, kahotaan nyt kalliiksi, koska arvataan
heijän ansioita, meijän kielen ylösharjoittamisessa.

5) Yhtä selvämpatä toistusta, tästä heikoutestain Suo-
malaisessa puheessa, ei tarvitak, kuin unen paino
näistä /'lentstei Hlomelta/slsla iKu/lOlXtei, jotka ovat
niin tuhratut kielen ja kirjoitus-virheilla, etfen tiiäk
itekkään hävästääkö hyö minua, vai naurattaa; ja;
iotka, elleivät oisik minua innoittelleet oppimaan
tätä kieltä paremmaksi, niin oisivat kokonaan pois-
taivuttaneet minun mielein häneen pystymästä. Se
oli tämä äkkinäisyys ja hoiperoittelemus kielessä,
joka, vielä aloitellessain tätä N ta voa, teki häntä kym-
mencsti työläiscmmeksi, kuin muuten oisi ehkä ollut.

s*) Minä olen kyllä ottanut monta Suomalaista kirjoa
lukcaksein, voan en ole tavanut yhtäkään, joka oisi
oikeen toimittanut meijän kielen hénkitärtä, sillä
hänen muka omalla elävällä valollansa ja luonnollan-
sa. Minä olen meijän Suomalaisissa kirjoissamme
kyllä tavanut Suomalaisia sanoja, multa pujotetut
Ruottalaisiin kirjoitusneniin (biMäfwrr) ja sovitetut
vieraisiin ajatus-juotoksiin, cli öutoin ja kielemme
vastaan sopimattomiin sanan-tapoin; sanottu sanalla,
lieissä ö'n kyllä ollut ulkonainen suomalaisuus, multa
sisältä ovat haisuneet vieraasta olennosta. (Liekö
siitten vika minussa. Tai heijaa fiuheeri-murtoiusa.)

t??^j^ I. K.
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(sillä moni ryvcttclöö sitä myös suussaankin) mulla
vanhoista Runoistamme, sekä painetuista että paina-
mattomista, voan erinomattain vanhoin ijällislen
puheesta, kussa olen tavanut loista hcnkitärtä, kuin
tässä kansan nykyisessä, ivallisessa lausunnok-
scssa. Niinkuin on jo ennen sanottu, niin olcramu
erinomattain tarkoittanut Savon Suomea, jota puhu-
taan muutenkin monella tavalla. On myös mahol-
linen, että jollon kullon joku sana muistakin puheen-
murteista on tullut näihen sekkaan; sillä s«»<e pieni
pisteleiksen, kussa suuri keiinlelcikscn. Ja koska minii
ei ainoasti suullisesti, mutta myös kirjallisesti, olen
näinnä viimäisinnä vuosinna paljon tottunut kuulla
näihen Norin rajoilla asuvien Suomalaisten puhetta,
(joka on selveä Savon Suomea, ehkä hänessä tavataan
muutamia erinoraasuila, egenheter) niin saattaa olla
mahollinen että minun Suomalainen puheini mais-
taa vähä heijänkin kielestä, liioitcn koska mina
kolinatta vuotta pitelin kaks heijän poikoa luonnain,
heitä kouluttaaksein. Tästä seuraa jotfen varsin taija
sanoa, kirjuttanein juuri paksua Savon Suomea,
kuitenkin en luule sitä varsin vele lä ks'kään.
Minä olen jo ennen nimittänyt syyn minkälehiin
minä nouan tätä Savolaisten puhetta, nimittäin hä-
nen puhtautensa, hänen kauneutensa *) ja

Seneistäpä minä myös olen heistä loopuna, erkä
tahtonut heitä ies lukea, etten sillä soastuttaisi omoo
pnhcttaini, jota minä tahtoisin juuri varjella tiislä
vieraasta mausta, Ainoasti Roamattu on minusta ollut
se paras kirja, kussa kielemme on käsitelty, mulla
oisko se paljon — se, joka jo niin montaa keilaa, ja
niin monella miehellä, on tullut korjatuksi? — eikä
sekkiiiin ouk ilman isoja virheitä ja puutoksla.

*) Myö luemmo sitäkin kauneuleksi kielessämmä, että
hänessä löytyy monta näitä tointuvaisia kaks-eännel-
lisiä eälliä, e. tn. «li, au, et, ee«, eä, oa, oi, oli, "<i, ui,
yö, «^, ö/, l», /u, i'e, ui, m. jota muut kuhtuuvat
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hänen rikkautensa suhtcn; sillä se on mesimarja
meijän kielessämme, joka sitä kypsyttää ja hetel-
moittaa, ja jonka kukissa Suomen Runojat ovat säi-
lyttänneet meillen mieli-juohtumisiansa. Moni on
luullut, että minä olen tehnyt tätä ainoasti oina-

tahi koti-rakkauesta; mutta minä olen jo ilmoit-
tanut, että olen Uuellamoalla syntynyt, ja ylöskas-
vanut Ruohtalaisessa kielessä; ja että se on ainoasti
sillä mieli-tunnolla, että tämä puhe on muita puhta-
hampi, kuin minä olen siihen mieltynyt. Sillä kuin
Turun ja Pohjanmoan puheeumurret, Suomennie»
men etelässä ja lue peässä, ovat heijän Ruohtalai-
sesta noapuruksesta tulleet tärviöllen ') — ei sillä ai-
noastaan että ovat ottaneet hyväksi monta näitä
yksinäisiä vieraita sanoja, mutta noutaavat kokonai-
sia outoja sanantapoja (tonsiniktioner) — niin on Kar-
jalan ja Aunuksen kielet, Suomen itäpohjoisessa peässä,
joutuneet pilailen Venäjänkielen soapuvilla. Ainoasti
Savon ja Hämeen puheet ovat pysyneet peripuhtau-
tessaan. Mutta jos kahotaan mikä on heistä kau-
niin ja rikkahin luonnostaan, miten heikoksi eikös
lläraäleisten puhe keäiuiyy ? Ei siinä kyllä, etlä heillä
puuttuu koko tämä runomuksen sulollisuus, joka
teköö kielet henkellisiksi (sillä heijän kieli ei taivuk
Runoihin, ikeän kuin heijän mieli ei ouk ollut ka-
raistettu tällaisiin mieli-tarkoituksiin); multa heillä
puuttuu myös monta-monuisla sanan-taivutosta ja

puheen - leveytcksi ja kielen-roakauleksi ; mutta jota
n,yi", pilamme tLiycllisyyteksi jii kieli-somaisuiitcksi;
sillä j,,s i,e eiinelliset puu,tavit (tiopilleni il) arvataan
cli vi-rroitelaan niin k,>i,i eänet (t0!tl't!!»t) kantelees-
.«a, niiu nämät kuks-cänelliset (diltoilssi >-!ic. ovat ikeän
kuin s», in tumisc t soillelossa (arforbcrtlC pä ctt ilt-
ftntnuuU.)

*) Minä uskoisin, etlä jo; puhuttaisiin Hämeen Suomea
min heikosti kuin suinkin maliolliucn, niin siitä, tu-
lisi selyee Turun Suomea,



LXXVI

taipumista (bcflitt. och koniung. foriner) jotka nyt ai-
noasti tavataan Savon puheessa, ja jotka toistaavat
meijän kielen vanhaa äväriäisyyttä. Jos siihen vielä
pannaan se iso joukko omia sanoja, jotka löytyy Sa-
von kielessä, ja jotka teköö sitä muita viljakkaam-
maksi, niin tämä paisuu, toiset painuu; vielä liioiten,
jos muistuttelemme, ettei mikään Suomalaisista pu-
heen-murleista ouk niin paljon ympärin levitetty
kuin tämä Savon puhe. Sillä sitä puhutaan ei
ainoasti Savossa ja pohjois'peässä llämeessä, mutta
suurimmassa osassa Pohjanmoata ja Karjalassa (pik-
kuisella ehkä eroituksella); sitä puhutaan Dalan,
Helsingin, Gestrikin, Ångermaiinin, Vermlannin ja
Norin Suomalais-mehissä, niin myös Norin ja Ruo-
htin Eapissa, aina Rutjanmeren rannoillen, niiltä
sieiä asuvilta Suomalaisilta ja kappalaisilta. Niin
ikeän puhutaan tätä SavonSuomea aina Pietarin takoo,
tuolla puolla Gatshinan, koko Inkerinmoassa, niin
myös niillä Tvt'rin,Smolenskin, Gorodnon jaPleskovin
moakunnissa asuvilta Suomalaisilta, eli Karjalaisilta
(kuin heitä sielä kuhutaan). Niin etlä taijammo sanoa,
jotta koira' neljeltä osoo Suomalaisista kansoista
nouattaa Savon puheen murretta.

Että paremmin selittee missä ja mitenkä Savon
suome erotaksen muista puheista, niin oisi ollut
ehkä tarpeellinen, kirjuttoo teilJen yhen johtauksen,
tahi selityksen, hänen olosta ja luonnostaan; mutta
kosk'ei tilaisuus annak sitä myöten tällä kertoo, niin
olen minä jo eiltäpäin lähättänyt teillen /^tilneililöl-
-set, että sillä totuulloo teitä tähän puheesen, johon
jo ennen oletten monasti tullut johtatetuiksi, näissä
vanhoissa Runoissamme; niinikkään oisi ollut tar-
peellinen, että jo tässä ensimmäisessä Osassa, selittee
niitä kuvia, jotka tässä annetaan leilien, ja joilla
tarkoitetaan tarkempata tiiustusta meijän voalteen-
parista, koti-tavoista, m. m. mutta koska tämä kirja
on jo muutennik liian paisunut, niin täytyy minun
ylös-lykätä tätä toiseksi kerraksi.
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Että selvällä toistuksella johtattaa kaikkia mei-
jän puheitamme, (erinomattain tarinallisissa, i hijlo-
rij^a, ja vanhanaikuisissa asioissa) olemme löytäneet
tarpeelliseksi, että tarkasti ja vilpittömästi nimittää
ja ilmoiltoo niitä kirjoja, ja niitä paikkoja, kusta
olemme heitä käsittäneet, että sillä aniaisimmo luki-
alle tilaisuutta tarkemmin tutkistella meijän sano-
jamme, ja oikoja heitä, jos oisimmo jossa-kussa ereh-
tynnä.

Tässä lopetan minä tätä pitkeä esipuhettaini,
ja tahon vielä teitä vakuuttoo: elkätä kerskata ja
kitistä tästä kirjastaini! Elkeäte moittia ja soimata,
ennen kuin oletten kaikkia lävitten lukenneet! El-
keälte olke luulon-alaisia ja epä-uskoisia! Elkeeten jo
eiltäpäin ruveta mulien eripuraisiksi ja salavihai-
siksi! Miksi minä tarvisin tästä teitä varoittoo, ellei
pahennusta moailmassa ussein viritettäisik vastukseksi
hyvillen aikomuksillen. Minun ainua aikomus, ja
minun peätarkoittamus on ollut meijän kielen-har-
johtaminen ja mielen-valaistaminen. Jos luetaan
rikoksi tämä rakkaus äitinkieleemme, niin olen
juuri rikoksen alainen; jos lahotaan keäntää pa-
haksi, niin ne kaikkiin tyynimmätkin sanat ja
viattomat puheet saattaan teliä luulon ja kanteen
alaksi. Sillä — kyllä «si«l «^/lä soapij Lammas-lau-
/«an roalellessa.

Se on jo tapahtunut tallen kirjailen, jota en
tiiä ennen millonkaan tapahtunneen, nimittäin että se
jo ennen syntyänsä on tuiiut luulon ja kanteen
alaksi, mitenkähän siitten käynöön synnyttyänsä ').

*) Se on aina tapa, eltä kaikki uusi ja äkkinäinen
tuloo mainituksi ja merkkitetyksi, jokainen mittuuttaa
sitä omalla voaksallansa, peukaloillansa ja ymmärryk-
scllänsä. Niin on lehly tästä minun kirjastainkin,
josta puheet on kuullut monellaiset, sekä tällä etlä
toisella puolella meren, Tässä Ruotsissa puliulaun.,
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Snomenmiehct, jos teissä löytyy jokuu, joka
luntoo vammassanne yhen liiku toksen, yhen läm-
peyen tahi rakkauen kielenne ja moalanne kohta
(ja itä löytyy ehkä monta) niin kohtakaatte
hyvyyvällänne näitä ensimmäisiä kokeita, joilla tar-
koitetaan meijän kielen ja kansan kunniata, ja elkee
siitä närkästyä jos alussa ovat puutteen ja virhen
alaisia. Se on mahotoin yhellä eli kahelia aikoin
soaha jota-kula varsinaista ; mutta toisten avulla, ja
muihen auttamisella, se keäntyisi keviäksi. Minä
olen tässä näyttänyt teillen, ettei ouk kielessämme
puutosta, eikä myös mielessämme. Mutta jos mitä
puuttuu, niin se on teijän suosio ja hyvätahtonne,
joka toislais, ettei ouk vielä lähestynyt aika, meijän
kielen ylös-koroittamiseksi. Seneistä, jos kahotten
tätä kirjoa soveliaksi, ja soisitten ettei kaikki sei-
sautttiis tähän ensimmäiseen koitteesehen, niin oisi
teillä tilaisuutta osotloo tätä suosiotanne — ehk'ei
tätä aina teillen tarjoitak. Sentähen jos löytyisi
yksi Suomalainen, tällä tahi toisella puolla meren,
jolla oisi vara ja halu, raha-neuoillaiisa, auttamaan
näilä kokeita, niin tahon minä oinasta puolestain
taljoa sitä vähee mitä mulla on taitoa ja tietoa, työs-
kentellemisessä Suomalaisia huvituksia. Hukutam-
mehan myö usseen rahammo, ja mänetämme ai-
kamme muihin jouttaviin huvituksiin; eiköshään
oisik teillä jotaik jälellä oman kunnianne viaksi, ja
kielenne hyväksi? Minä olen jo uskaltanut vähä

eitä meijän Hallitus kustentaa minut ja minun kir-
jaini, soahaksensa Ruotsin kieltä häviämään Suomesta,
eitä sillä enemmin croittoo näitä kansoja toinen toi-
se>taiiii. Minua on te!,!y ainoasti palkkamieheksi toi-
sen työssä. "Piitä on sanottu minulle suullisesti isom-
millakin virkamiehiltä. Minä en tarvihekkaan toeksi
liityttää näihen puhein valetta; se on jo hyvin näy-
telty niisiä laitoksista, jotka ovat voai-iii-otetut Suo-
messa, hänen vastaan ottamiseksi, ja jotka toistaavat
siellä käyneen toisia kontti-puheita.
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voimani ja varani, eikös tok toinenkin jotaik uskal-
taisi? liman sitä, niin ei ouk toivomistakaan iiake-
aksemme tätä yiiteislä parasta, tätä henkellisiä vii-
sautta, tätä mielen-valaistusta ja tapoin-parannusta,
joka meitä onnistais ja omistais jiimiilalhsuuellen, ja
joka koroittais meilä ihmisyytessä viilien niitä kan-
soja, joita ei paljon eroiletak luontokappaleista.

Tässä tarkoituksessa olen minä . tämäii kirjan
aloittanut, iällä tarkoituksella tahon miiiä häntä mvos
lopettoo. Moa m ies ten paras, kansan ja kielen
kunnia, yhteinen mielen va laistus on ollut
minun aikomukseni! Mutta jos ei päivä ole vielä lä-
hästynyt tähän meijän mielen ja kielen koroiltami-
seen, jos Suomalaisten ikäpäivin täytyy ollaßuohta-
laisten eli muihen muukalaisten puheen-orjuutessa
— niin se olkoon Jumalan tahto, voan ci ihmisten!
Mutta ketä tuuloo siitä syytetteväksi — ellei ihten-
nä? »Suomalaiset, teijän haltuhun on kielemme annet-
tu, ylösharjotettu teijän mielen valaistukseltanne —

voaitaan tätä teiltä takaisin; olemmeko käyttäneet
sila niin kuin meijän pitäis, niin kuin yks lahja anet-
tu meillen Jumalalta? Muut kansat harjoittaavat,
korjoavat ja kunnioitlaavat puhettansa; mutia myö
poljemme ja alenamme — ja vielä valitamme, ellä
asian laita on semmoinen. Kukapa huoli imijän
valituksislamrne — eiköhään meijän ite pie korjata
kielemme, tahi auttaa heitä, jotka lätä toimittaa; eli
outatteko että Riiohtalaiset piiää sen meillen leka-
män — kyllähän siitten syntyy outtaraista! Minä
olen jo peän aloittanut — tartlukec miehet köyteen !

Eli jos vielä tahotten ylpeillä näillä vierailla
ryysyillä, jos nämät muukalaiset puXi^t aina juok-
sulleloo teitä ja hulluutteloo, niin aikornukseini on
yksi tyhjä yritys, joka toas vaikenee, kuitenkin en
oisik tehnyt työtäini varsin liukkaan, jos öisin aino-
asti muutaman ies poveen sytyttänyt tätä rakkautla
omaan puheesen, jos nisin säilyltänvt liiuiäu tulen sam-
muaitiasta jokaisen syämmcslä, ja kätkenyt yhen ki-
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punan valaistukseksi ja mänestymiseksi tuleviin ai-
koin. Olkoon hyö onnellisemmat ja Suomalaisillen
lykyllisemmät, ja muistakoot silloin, niinnä kulun-
neinä vuosinna monen olleen, joka oatoksissaah on
maistanut tätä suloisuutta, koska ei ollut suotu tun-
tea sitä totuuessaan. >

Annettu Tukhulmissa Joulukuun 3o:nä päivänä
vuonna 1828.

Cari. Ax. Gottlund.
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. TOIVOTUS.

V^lll muinon Snomenmuakiii
Maita muita miilikiumsL>'!,

Koska Vunli2 Väiniimöinen
Jännitteli jouhiansa,

sormet soitollen sovitti,
Hyppisensä livpvlleli.

Moni miezikin mokuilla
- Otti «««Liiton sormillensa.

Kanteletta kahmaloonsa;
Oisi soittanut somasti,
Kaunihisti kaikuttannut ;

Mutt' ej käynyt, eikä kyennyt,
Kourut kovut ja konipelnl,

I.i tainnut tuohon Iniuiilii,
Tulliin tvöliön työnälellä.

Igluni niKiri Neitonenkin,

Moni kaunis kasvoistansa,
Otava I. I
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Vyysi kalun kahtcllaaksecn,
Pyysi koneet koitellaakseen ;

Oisi suonet suostutellut
Rultakielet kuiskutellut;

Mutt' oil hoikat ja hoperot,
Sormet niinkuin soittajatkin.

Ukkopa Suuttua suhahti:
"Mänkee poisi piika-lapset,
"Vaimon-taimet taaksempana !

"Itemä rupian Runoillen,
"Omin sormin soittamahan;
"Laskenmdhan omat Laulut."

Ite Vanha Väinämöinen
Otti käyrän käleheensii,
Ropaat oraahan kopraan;

Rahteloovi, kiäntelöövi,
Sanoipa: "mokoma konna!

"Eikös sinuun kynnet käyiiek,
"l?ystyne nämät näpit?

"Mielisin minä sinua
"Soitella sormin nenillä,
"Hyrryyttää juuri hyvästi."

Siitten Ukko Väinämöinen
Isliiiksen niemen nenään,

Soitti Mojulsta rojua,
Kalan-luista kanteletta.
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Siihen soivat Siian suonet,
Varsan jouhet vastatuksin ;

Jotta raikui rahka-soilla ,

Kajahti kovaan kallioon.

Kuin hään soitti, honkat huojui;
Houkat huojui, järvet järskyi,

Väinämöisen laulellessa
,

Yritessä yhen miehen.
Kuin hän lauloi, vuarat vaipui;
Vuarat vaipui, vuoret voihkui,

Väinämöisen laulellessa,
Soitosta sokian Uron.

Ukko Vanha Väinämöinen
Kuhtui kaikki kuulemaani ,

Pojat pohjosta kotoisin,
Lapset loajasta Lapista.

Sankarit Savon salosta,
Hyökin juosten jouvuttivat;

Kuulemaani, kahtomaani,
Mikä soitti niin somasti,

Kanteletta kapsutteli.

Siipinensä, sulkinensa,"
Linnut läksivät lehosta.
Kalat suurilta seliltä

Tulivatkin kuhtumata,
Kuulemaani, kahtomaani,
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Mikä soitti niin soreesli ,

Kanteletta kalkutteli,

Metän viljat villaisemiiiiit,
Metän karvaiset kapehet

Tulivat tuulen tavalla,
Lemmon lailla lennetlivät

Kuulemaani
, kahtomaani ,

Väinämöisen laulellessa
,

Soittoa solian Pojan.

Kukin Kuunteli kurkistellen,
Ällislcliin tälliin iloon.

Jänis korvansa kohotti,
Porot kohotti' sarviansa

Kuunteila tätä suloisia,
Huilun piasiä huikutosla.

Hirvet hirnui ja hikoili,
Seikeliteliin, seisoilteliin

Rarlui kahlu kauhiasti
Aholta, aijan raolta;

"Onko lämä Lemmon lyöinä,
"Lapsen pahan paukotosla?

"Tämä on Uron uhomuian,
"Lumousta Lujan Miehen!"

Tuokin vanha Vein-Emäntä
Ej hän tietän't, eikä lunten't
Vaikk' ois ollut kuormillissa ,
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Kuin hään ruohoillen rojahti,
Viskaisiin vesikivelle.

Ensin haankin heinikossa,
Lumpeen ala luikisteliin,

Hiljan hiiskulti vetessii;
Oisi piänsä peittännynnä ,

Piiloittannut pitkät hiukset
Mult' ej ruasiutt *) , eikä ruven't.
Ruulessaan tätä kumua

Veti hään vatsankin veleslä,
Nännet kaikkein nähtäviksi.

Niinpä mahalla makaisi
Veten Eukko, Vein-Emänlä

Oli varsin suovallansa.
Joss hään soitosta sokehtui , '

Niin hään mieheen mialusteliiti
,

Mieleen Vanhan Väiniäm öisen.

Mitäs lauloi Väinämöinen,
Mitäs soitollans sopotti,

Roska mieltyi Miehein mielet,
Sytytti Tilkoin syvämmel?

Sitä lauloi Väinämöinen,
Sitä soitollans selitti,

Johon Luonot luonisluupi,
Sekä Luonot että Luojan ;

Luovut eltä luonottomat.

*) t, ruahtin't ; (Juvan puhceninurre).
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Ensin rupeisi runoinaan

Luomisesta kaiken Luojan,
Kaikkein taivaisten tavoista;

Umoittellen ihmisillen
Hillaa taivallan lakoili,
Ilman Kannel kalkutteli.

Sep' oil Seppä Ilmarinen
Joka tiesi teräksen synnyn
Jokapa rauvankin rakensi.

Hään toi tulen tullessansa ,

Tullessansa muan majoillcn.
Johon ahjonsa asetli,

Siihen kiisti kipunansa;
Johonpa paiskaisi pajansa,

Siihen heitti helleynsä;
Taivaast' valkian valotti

Pimiähän Pohjolahan,
Jolla pilvet piiritättiin ,

Hämärättä hätyytättiin
Syömästä Lapin maita,
Suomenmaita suljemasta.

. ,

Siitten Ukko Väinämöinen
Lausutteli, lasketteli,

Mikä o/l Luojassa iit/'l/ll'/l _,

A»ll'^l'/l vahvin taivahaassa';

Se on Rauha ja Rakkaus
Hyvä Sopu ja Sovinto,
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Selitteli, selvitteli,
Sanoi sanoilla sulilla,
Laveasti lausutteli,

Kuka /inK^lee» rakensi
,

Sovitti /l/v«» Suosion.

Se oil Luoja luomisessa,
Ite Ilmoinen Jumala;

Joka pani Pojan poveen
Rauhaisuutta , Rakkauutta;

Joka pisti Piian syvämmeen
Helleyttä, Lempeyttä.

Sillä luonot liikutteli,
Sillä mielet mielytteli,

Tyytymääni, taipumaani,
Mikä oil osaksi pantu,
Luottu kuhunkin hyväksi.

Sillapa siitävät sikiät,
Sukukunnat suurennoovat.

Kuulessa tämän sanoman,"

Lehmät ammuvat aholla;
Karhut karju kankahaalla,
Soilla Suvetkin uluisi.

Sorsat rupeis soitimellen,
Luuvoilla kalat kutoivat;

Tetri kukers kaiken päivän,
Kuusen latvassa kuhisi.
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Kaikki heittiin helleyleen,
Rakkauteen raukeisivat ;

Ite ihmiset ihastui.
Naineet niinkuin naimattomat

Saivat tämän nyt samaten,
Tähän tuskaan tuimentuivat;

Nuoret, että varsin vanhat
Tunsivat tätä tulista.

Sepä muutti Miehen mielet,
Teki pojasta urohon ;

Urot jälleen lapsellisiks.
Kuin se tyrmäis Hölöihin,
Kiini Piioissa piteli,

Ei se kalitontt kaunoisia,
Eikä kaihten't kainuisia.

Kuiskutti vähä kutain.
Ensin heittiin helniuksihin,
Helmuksista helmihihin ,

Siitä syyhytti syvänuuet ,

Näpisteli Neitoisia.

Näilä kaikki nählälie.ssä
Ite Ukkokin ihastui!

Silmät veliä vuoielival,
Kyynelellä kyllä paljon

Tippuivat Intät-tereslä
Pitkin
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Pitkin hänen partojansa,
Kahenpuolen kasvojansa,

Valuivat vesi pisarat.
Kuramaistahan kulmahasta

Putoisivat piällen toisen,
Niinkuin räyskyt räystähellä,
Kalkareet tuvan katolta.

Viimein Vanha Väinämöinen
Pitkästä ilon piosta,
Kauvan panneen kantelesta ,

Oli uneen uupununna.
Mani muata manalaan,
Tuonelahan torkkuinahan ;

Heitti meillen miekkahansa *),

Muistohoksi muinoisia ,

Ennen entuiset asiat.
« U

Niinpä laulo Väinämöinen,
Soitti soittojen tekiä;
Suloisessa Suomenmuassa
Virret viisahat viritti.

Mutta nyt ej ykskään laula,
Eikä laula, eikä lausu;

*) Väinämöisen miekka eli viitakke, kuhutaan
taivaalla yksi tälitisikeri, (constellationeN Orion).

Otava I. 2
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Pilvet paksut ja pimiät
Päivän meiltä peittänöövät.

Nyt on Runot ruostettunna

Nyt on Laulut lakastunna;
Kieli kehnoksi kahottu.

Voi meitä poloiset pojat.
Voi meitä huonot heittiöt,

Kuin ei kunniass' pitämrae
Oman kielen käyttämistä,
Puhtautta oman puheen.

Se ois arvon ansaitsevan,
Kunniaksi kuliuttavaii

,

Harjoittaa Suomen sanoja,
Omoo kieltä käsitellä.

(Mutta tuost' ej vielä tiiä,
Ehkä vastapäin parempi).

Moni mies on moitittava
Kuhnukseksi kuhuttava;

Tok' on moni moittimaton.
Moni halulla hvvällä

Tätä kieltä kästttääpiy
Sanat saumoillen sovittaa,
Viskoo virret jo vireillen.

Niin myö toivomme totella,
Halajaamme hartahasti,

Että kohta Koikin koitais,
Päivän valo valkeneisi,



11

Tästä pitkästä pimeestä,
Tästä yöstä ikuisesta.

Otavainen Neito nuori,
Kaikkin pienin Tyttäristä,

Pilkisteliin pilven taakse,
Paistoi päivän portahalla;

Nousi kohta korkeimmaksi,
Aina ylöspäin ylensi.

Kuu kannoilla takana
Kuumotteli, kuuloisteli;

Paisto valkeella valolla,
Kuulakalla kuutamalla.

Tuostapa muutkin jo rupeisit
Kuumoittamaan kuuvalolla,

Väillymään näihin välillä.

Siitten selvi lseu/<l/<l«et j

Siitten /i^t/ll^-i^Lln rupeisi,
Siitten kaikki Kolmuisetkin
Saivat paisteensa parraimrnan.

Mill' oil muoto muuttununna,
Mill oil' kasvot kaunistunna,

Mill' oil purstot, mill' oil pyrstöt,
Mill' oil tutkamet tuhannet,

Kaiken karvan karvalliset.

Niinpä tuli taivaan tulet
Meillen jälleen nähtyviksi;
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Meijän silmillen sätehet,
Jotka kauvan kaivattihin,
Viikon piettiin vihoissa.

Totta nyt on uamupuoli
Päivän salo suapuvilla;

Koska hälviää hämärät,
Pimeet pilvet pienenöövät.

Toivokaamme siit' totella,
Että päivä kohta koittais;
Uamurusko rusko! taisi,

Että viimein Aurinkonkin
Suomenniemessä nähtäisiin.

Olkoon siitten Otavainen
Onnellinen, otollinen!
Suattavan hyvän sanoman —

— Terve tultua tuvissamm'!

ACROSTICHON *).

V>/li yksi nuori Nainen
Taivaassa tyttö hutikka;
Aina sen siniset silmät
Vietteli meijän mielet,
Ajatuksemtr.e ajeli.

G— nd.
5) Puheen-alkajaiset (68tjC.'lS«ntI10).





Jousi-Mies



Vakhoin Suomalaisten

VIISAUS SH. OPIN-KEINOT.

Koottu heijän vanhoista Sananlaskuista ja
Vertaus-puheista.

(Yksinkertainen k>l'tx>'^ ett» sitä
l^/^/^ulje^tl selittää).

t^um<ziue locum, moresque hominum, cultusque
sonumque.

Cernimus, et, yiill/ sim, quidfuerimquesubil.
(1 vidius.

JV-ussakin kansassa löytyy aina yksi vissi Luulo,
tahi Usko, tahi Oppi, henkellisistä asioista, joss
kohta vaikka kuinka vähäinen ja mitallisella taval-
la sovaistu. Siliä ihmisen ymmärrys on siitä luo-
nosta, että se ikään kuin kohottaa ja vuatii hänen
ajatuksiansa taivaasen päin. Sillä hään tahtoo mieles-
sänsä selittää, ja ymmärryksellänsä käsittää luon-
nollisia asioita, jonkan perustusta hään ei tiiä,
ja henkellisiä, joihen luontoa hään ei tunne.

Tämä hänen Usko henkellisistä, ja Tieto luon-
nollisista , yhteen veitty ja tarkoitettu , toimitta»
kunkin kansan Vi is a us -Opp ia.
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Kuta ruajempi ja vähempi valaistu yksi rah-
vas on, sitä ouvommalla ja harjoittamattomalla ta-
valla ojoittaiksen tämä heijän oppimus, useemmit-
tain ilmoittaiksen epäluulossa ja moninaisissa epä-
tiioissa. Totuutta ja Tietoa ne kyllä kaikki tar-

koittavat, vuan eksyyvät turhiin ja joutaviin us-
koin. Sen eistä, kuin tarkemmin tutkistellaan näitä
kansankuntien vanhoja O pin keinoja, niin löy-
vämme myö, että ehkä suurin osa heistä on pai-
jasta tyhjyyttä ja mielen sokeutta, niin on kuiten-
kin ikään kuin pohjassa jota kuta perustusta ja
totuutta; joka totistaa yhtä Viisautta, sevoittu
ja sotkettu turhiin ja tyhjiin menoin kanssa, usein
niin peitetty ja salaistu, etlä sitä tuskin käsitetään.

Semmoinen kansan Oppi ei maha milloinkaan
olla varsin paljasta Jonnin joutavia; sillä joss ej hä-
nessä olisi muuta kuin turhuutta ja hulluutta, niin
se itestänsä raukeisi ja muahan vaipuisi , (sillä se on
tapa kaiken turhuuven) , eikä kuunna pänä pysyisi
kansan suussa ja mielessä, vuosikausia monen sa'an.
Sillä ne valaistamattomatkin kansat eivät ouk niin
perätin ilman luonollista ymmärrystä, etteivät
eroittaisi , mikä on valetta ja hulluutta ,

erino-
mattain, koska ne viisaammat heistä aina harjoit-
tavat näitä heijän opinkeinoja. Sen eistä myö tal-

jamme töiksi sanoa, että kunkin kansan opissaj »l-

na, löytyy /c»t<i äutil totuutta ja tietoa, perustel-
tunnaj e/l^ci lii/nii lii/i)^^ toisella puolella kahotlu
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elia olllio/Za ja ruakalla, tavalla kuvailtu , lieijän
mielen mukaan, jotka ovat tätä toimittaneet, jäsen
kansan mukaan , jollen se on soveltua.

Koska nyt ihmisen mieli käsittää muallisia ja
silmillisiä asioita paremmin kuin henkellisiä ja nä-
kömättömiä, niin ovat myöskin aina ne taivaalli-
set että henkelliset opit, osotcttu luonnolislen ja
mitallisten kuvausten kautta *).

Greekkalaisten, Ruomalaisten , Egyptiläisten ja
Indialaisten kansat, ehkä monessa asioissa aivan va-
laistut, toimittivat lieijän Jumalan palvelusta j>»
henkellistä tietoa, kuvilla ja luonnollisella
osottamise 11a. Kuvauksien kautta Vapahta«
j ikin täytyi omia Opetuslapsiansa opettoo niitä tai-
vahan totella, joita eivät muuten oisivat käsittän-
neet. Kuvia luetaan vielä tarpeellisiksi Puavillais-
ten ja Oreekkalaisten uskonnouvattamisessa **), ku-
vien kautta myökin opettamme lapsiamme ne en-

't') 'sämä on varsin selvä; sillä nieijäu kokonainen I^m-
»narri ' ja Tieto on vihtoinkin perusteltu Keksimuksen
piiillä (p3 siniig ässadning, contemplntion) ; ja koska
nyt keksimiseen vuaitaan muallisia ja silmiltä (tahi
muilta ihmisen aistimilta) käsittäväisiä asioita, niin
on arvattava, että myöskin /lenietteX/n , täytyy näiltä
tulla kiivailtuksi, ennen kuin lieilä ajattclemuksen.
tarkoittamisella (genom tankeförmågans lesiection t in»
te riftntng) selitetään ymmärrykseltä; joka heiltä
poisriisuu (abstraherar) «e mitalliset ja puutoksen
alaiset kuvaukset, ja ainoastansa tarkoittaa ja paljas-
ti,;» tätä heijän henkellistä tietoa ja totuutta.

**) Wl> vstas troibelännelse, Rkligionsbeglefp.
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simaiset aljet Jumalan tuntemisessa; ja kuin ih-
tiäimne oikeen ehkä koittelemme — eiköhään suu-
rin osa meistäkin nouvata niitä ulkonaisia tapoja
meijän Jumalanpalveluksessamme, jotka ainoastansa
li. uvaell e vat sitä; ja harvaat ehkä käsittää sitä
sisällistä henkellistä. Rahvas ja se isoin jouk-
ko turvaiksen siihen ulkonaiseen menoon ja
siihen sisälliseen tarkoitukseen, ainoastaan
sokialla uskolansa ilman mitä ymmärryksen
käsittämätä *); — niin ovat muulloinkin meijän pa-
kanalliset esivanhemmat tehneet, heijän opin kei-
noissa. Ne yksinkertaiset ovat muka uskonneet
ja siilien luottaneet; ne viisaammat, ovat

asian ajatelleet ja aprikoineet. Sen eistä
kuta enemmin yks kansa on valaistu ja valaistettu,
sitä enemmin ovat nämät hänen henkelliset tietot
ja uatokset selkiät ja julkiset/ hyö ei ovat peite-
tyt ja puetut luonnollisissa aineissa , vaan heitä toi-
mitetaan ymmärryksellä ainoastansa ajatuksen avul-
la, puhuttelemisella, opettelemisella ja neuvottele-
misella. Mutta kuta roajempi ja mielessänsä sovaistu
yksi kansa on, sitä .ruajemilla ja usein luonottomilla
kuvilla toimitetaan heilien taivaan tapoja, heijän

Viisaimmilta.

't) 8e on tämä sokia usko, joka yksinkertaisessa ih-
rnlsessä on ylitä vaikuttava, kuin ymmärryksen, Vi«l<»
ja Yisscyten tieto, valaistuneissa.
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Viisaimmilla. Sen e-islX, kuin kerran -tunnemtnc ->/ie«
/Lli/i,'»ii/l' /-'//.<ai«-o/7/^i'»l-, niin siitä n/li/«,/?tL jo .sthän
tiion j.seii aikuisen kansanvalistuksesta. Se runka rah-
vas on usein, niiu kuin jo sanottiin, niin valaisemutoin
ja typerä, etteivät ollenkaan käsitä sitä vähee hen-
kellisyyttä jota nämät kuvat toilnittliavat, vuan
turvaiksevat heihin, ja pitäävät paljaat kuvat
henkellisessä arvossa. Sillä tavalla oval usein ih-
miskunnat luonnollisesta Jumalan tuntemisesta vai-
piina luonnottomiksi-Jumalan palvelioiksi *).

Sen eistä se on yhtä tarpeellinen, että telläi-
hen kansan oppi on osotteletniiksessansa tahi uiko-
puolellansa aivan roäka ja ehkä turhallinen;
kuin että se toimittuksessansa, tahi sisäilensä, sa-

laja jota kuta Viisautta ja henkellistä Op-
pia. Se ulkopuolimainen osa hänessä, on syntynyt
ihmisten turhuutesi» ja tyhmyytestä; se sisäpuo-
limainen on lähtenyt siitä valosta ja ymmärryk-
sestä jota Jumala pani ihmisen poveen, ja joka te-

ki häntä hänen henkensä kaltaiseksi.
Että ilman koittelemata, ikään kuin pimeen

piassa riehua vasteri näitä kansojen Vanhoja ope-
tuksia, näitä hävittääksensä- ja poiskajottaaksen-

i*) Heitä kuhutaan silloin meijän pyhässä Raamatussa
epajum«lan-pa l v e I i o i k « i.

o^>^>, j. ->
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Sa, on varsin tyhmästi meillä tehty: Se on että
kansan mielestä poisryöstämään sen vähän henken
valistamusta, kuin Jumala heilien annoi. Sillä yksi
Jumala joka anto meillen ymmärryksen valoa, hätt»
antoi myös sen pakanoillen, ehkä se heissä, (niin
kuin meissäkin) toisinansa ilmoittaiksen peitetty
mielen pimeyvellä ja syvämmen sokeuvella. Eltöl
hävittää kaikkia näitä ilman tutkimista, oisi että
meiltä poiskavottaa ne ainuat ja parraimmat tie—-
tonjohtatukset, joilla oppisimme tuntemaan ihmis-
kunnan entisiä aikoja, meijän maanvanhimmia ,

heijän aatoksia ja ajatuksia, sekä henkellisissä ett
muallisissa asioissa -r- sanottu, kaiken heijän. mie-
lenvalaistuksen. "Valaise kansoo (niin kuuluu La-
ki) n«« pimäys katoa ihes(ääny /'»i tutki hänen <L>fi-
plmuHta^ niin käsität, hänen Viisautta."

Tästä nähään julkisesti heijän huolimatto-
muutta , jotk' eivät o' kehtaneet, kokoonhakea ja
säilyttää näitä vanhoja puheita ja opinair.eita, jot-
ka vielä ovat vanhoista jälellä, ehkä hyö oisivat si-
tä hyvin tainneet. Eikä heijän typäryys ouk mon-
ta vähempi, jotk' eivät uskoa laija, että näissä van-

hoissa kansan Tarinoissa ja Runoloissa (jotka toi-
mittaavat näitä heijän opetuksia) suljetaan jota ku-
ta sisällistä VllHautta^ joita kuita ylh~aisénipia'aatok-
siaj kuin ainoastaan ne roakkaat kuvaukset jotka
vanhat muinon ovat käsittäneet näitä kuvaellessa,
ja joilla ne ovat rahvahallensa niittä toimittaneet.
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Kuinka tyhmät eikös siitt' ne ovat jotka suutansa
viäristälöövät niillen, jotka tahtoisivat nouvattoo

näitä' heijän sisellisiä ehkä salaistuja merkityksiä?
Mutta se on ihmisten tapa että nauraa toisillen, i«
pilkata sitä jot' eivät ymmärä.

Koska Jumala loi ihmiset hyviksi ja ei pahoik-
si, niin on arvattava että Hyvyys ja Viisaus
aina ovat vanhemmat muailmassa, kuin pahuus ja
mielenpim eys; sillä hyö ovat luontonsa puoles-
ta lähteneet Jumalasta, vaan nämät siirtyneet ih-
misten omista muallisista himoista. Tahi, kansat
eli koko ihmisen sukukunta, ovat ensin olleet luo-
tut ja valaistut hyvyyvessa ja viisauvessa, mutta

siitten oman turmeiiuksen ja vapatahtoisen mieli-
käyllelemisen kautta joutuneet turhuuteen ja hui-
luuteen *), josta sokeuvesta heijän nyt tuloo mie-

*) Se on mainittava ja varsin merkilliseksi luettava,
ettii kansoihen vanhoissa puheissa ja tarinoissa, ei
millonkaan lykätä Jumalan syyksi, meijän tulleen
luotuiksi näin heikoiksi ja vihélliäisiksi, vuan «ano-
taan aina Häntä luonneen meitä hyviksi j5 onnellisik-
si; mutta että myo ite varöittamattomanellamme (ge>
nom wör «försiktighet) ja tottelemattomuuellamme
»oommo kavottanna meijän onnemme. Ruamatussa pu-
hutaan jo mitenkä Eeva oli pikainen purra siitä kiel-
letystä Ketelmästä, ja sillä suatti turmeiiuksen muail-
rmian. Greekkalaisten tarinoissa pulliltaan mitenkä
Proteys pikaisuuellansa ci malttanut olla Pandoran kie-

. lettyä valtkoa ilman avoomata, ja sillä kavotti ih-
M^ miskunnan onnelisuutta. Sanotaan että kaikki' hyvät

onnet lensivät silloin taivaiseen, ainoastansa toi>o«
saivat' kannen pohjalla seisahtuneeksi. Suomalaisin»
«n samat tarinat, hyö lausuvat Runoissansa «Hä oisi-
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len valistuksen ja syvän-henkellisyyven kautta,
ikään kuin omin voimin, jälleen omistaa tätä hei-
jän entistä luonnon onnellisuutta ja henken pyhyyt-»
tä *). Tähän- tarkoittaavat kaiket viisauen-- opit
kaiket Jumalan-palvelemiset,- ja kaiketitavilin ja elä-7
misen sivistymiset., ITästä meijän enlizestii j-a luon-
noilisesta täyvällisyytestä, on ehkä se puhe lähte»-
nyt, jata kussakin kansassa löytyy ikään kuin perns-t
tettu, että hyö ennen aikana lovat olleet paljonpa-
renuuat, onnellisemmat; jaloimnint ja voimallisenl-
mat; tästä se luonto, joka kussakin yksinäisessä ih-
misessä on juurtunut, nimittäin:, että » hänen nuo-

ruuven ikä on ollut nykyjään montaxly^llisempi.
Eikä se ouk nhl>ä liaii-aus eli, tyhjä luulo,, mutta
yksi arvattava totuus, sillä hään eli pieuuuvessa luo-
iiollista luontonsa, myöten, tyytyväisyyvessa ja täy-

vat muka olleet onnelliset, jos Jompainc-n Ja Väinäx
moinen olisi pohjan vesillä Sammal, käsittänuoet;. mut-
ta kovin hätäiset, kajotttvat hyö lauluillansa hiintä
pakoon, ja sillä hävitti muijiin oiiuea. I'äslä Sanimai»
pavosta, luetaan näin:.,, JJl.eiisipä Sammas pilveen.
Löi «uo^i Jompaincii miekalla ii»//»» viirvasta Fa/«»«»li',
ta poikki. Yksi lensi mereen, toinen saaliin mitalien.
Joka /e/i.»-/ mereen, siitä tuli suolat «i,<,-i-,-,.-/i ,- joka j-u«-

-tiin uinaile, siitä tuli heinät, muulien; kuin ois useem-
inat siiäniit,, niin o«.! vilja »<//»»/ l/i»ii»! kylväiiiiitä."■ (Lue lasti» : Disserl.. de /'i-,,1,'1-/», /-<-«,?. p, 10, Not.
6, ja Topeliuksen Suomen kansan, i,-n«^o/"« Runoja,
11. Osaa, ii» p.).

*) tämä heijän luotu onnellisuus , oli se oiiiliXi!» (pata*
biö) josta Raamattu pubini; jota ihminen liirhunvel-
lansa kuvotti , ja johon hään nyt palaj» piästäksensä.
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vellisessä suosiossa • muihen-luotuihen ja oman ole-

nonsa kanssa; vuan Vanhempana eroittivät; hädtå

tästä, muailman mielikoitsemiset ja hänen omat li-

halliset kimot. JNiin kiiin-oii käynyt yksinäisen ih-

misen kanssa, niin »se myös käupi koko kansakun-
nan keralla. Myö" ovat syntymisessänsä ja alus-

sansa, luontonsa ja luojansa-uskollisia, vaan sutten

viettelevät heitä halut ja mielet turmeUukseten ;

kititiekka hvö havättaissa omoa onnettomuutensa,

jälleen palajavat valistuksen tielle; ja sillä tavalla

synnyttävät uuven kansan, tahi uuvistavat ja oi-

kaisoovat tätä yanhoa. Se ei. pukkaan seu eistä yk-

si tyhjä puhe, että myö oommo ennen olleet täy-

vellisemiiiät ja onnellisemmat; se on selittävä luo-
jan luomisesta, ja nähty meijän omasta olennosta,
ja se on jo totistettu.tarinamuksessamme >), että mo-

net kansat jotka nyt ovat aivan roakat, ovat en-

nen olleet varsin valaistut ja viisaat. Eikä myö

muuta tarvilite, jos ainoastansa siliniitää niitä jää-

nöksiä ■**)■ jotka vielä ovat jälellä; näistä vanhoista

ajoista, . j>i jotka yksinänsä ovat hyväl suattamaan

meitä kunnioittamaan ja ihmettelemään sitä voi-

nioa, jaloutta ja viisautla joka heissä osoittaiksen.
Mutta ajan kulut ovat jo hajottannut ja musertannut

pe isoimmatkin näistii vehkeistä , ja meijän Uuinamus

"-) Tn.rinriinus , historle.
**1 Jäänökiia, Ruiner, ulderdomsmlrlen.
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ej ollenkaan käsitä kaikkia kansoja; sillä sekä se on

varsin puuttuvainen.vanhoissa asioissa, etlä; myös,
paljon nuorempi, kuin kansat ja lieijiin valistus.

Jos myö sen eistä oiiaisinimo kotttellaäkseriimé
että toteksi näyttää, Suomalaisia e»nen o//ee« vii-

«<l<lm^l'« ja enempi valaistuneita Kui'n< nykyisinX(myä
puhumme ainoastansa'moa-rahvahasta) niin tätä ei
millä tavalla vastaan soti Luojan laitoksia ihmis-
kunnan vajenemisiä ja vajeltamisia valistuksen tiel-
lä, ja meijän omat jo suatut kokemukset *).

Sillä joskohta Tarinamus ei ouk ollut hyvä tätä
meillen toimittamaan, niin eihään tuo mahtane
olla yhtä tolistusta Suomalaisia ikäpäivinään olleen
roakoja ja ilman mitään valistusta. Kuinka monta

kokonaisia kansoja eivät ouk tykkänään meijän ta-
rinamuksessamme uneuletut, eikä ies nimitetyt, ja
jotka myö vasta myöhäisimpinä aikoina oommotul-
lut tuntemaan; ja täytymme väkisekkin totistaa
eltä hyö monessa paikassa ovat meitä monta vii-
saammat **). Se on uskottava että niillä ajoil-
la kuin visaus loisti Greekan ja Europan eteläisim-

*)Eikä myö muuta tarvihtemmc, kuin ainoastansa ver-
roitella näitä meijän viimeisiä /aikojamme , ja tiius-
tella niitä Runoja jotka vanhat laulelivat, ja niitä
huonoja pahapäiväisiä remputoksia jotka nyt lauletaan,
liioitenkin Hämeen ja Turun läänissä, niin nähään
kyllä mihinpäin Viisaus vaipuu.

"*) e. m. Jaapan ja Kiinan asujammet, muita mainihte-
uiata.
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missä maissa, ihmiset pohjoissimissa eivät varsin
vaeltannut pimäy.vessä *). Erinomattain koska tä-
mä viisauen valo oli jo loistanut siinä monta satoo»

aastaikoa. Mis'ä tämä viisaus tuli Greekan muahan?
Sanotaan vähästä Aasiasta. Mutta missä se siinä
ilmauntui, sitä ei tiiä ykskään. lästä on kaikki
tullut yksin ihmisetkin, "iästä talvi, iästäkesä, läntti
»i««et tuii/eLs''' sanotaan vanhassa sananlaskussa; joka
osottaa että Suomalaiset, vielä nytkin, pyrkivät ajat-
tuksillansa ja mielen-juohtumisellansa • itäiseenpäin,
— sieltä mistä ovat tulleet, päuvän-nousuu ran-
noilta. Oisiha tämä- koitto sieltä tainnut levittää
valonsa niin hyvin pohjoisen päin, kuin luoteeseen}
se on vaikeuven että valistuksen luonto, että va-
laista ympärillensä ja joka puollellansa, ei ainoas-
tansa yheppäin. Ilman sitä jos Suomalaiset niin-
nä aikoina asuskelivat iässä niin kuin on uskottava,
liiin olivat silloin vielä likemmin tätä taivaan rus-
koa. Että luulla tämän kansan aina olleen yhtH
roaka kuin silloin koska se nso vuosien luvulla,
voitettiin Ruohtalaisilta , oisi yhtä kuin että piättää
muitakin kansoja aina olleen yhtä sovaistut, kuin

5) Ruohtalaiset, Ruijalaiset ja Juutilaiset ovat jo puo-
lestansa kokenut käsittää ja ilmiksi suattaa hei-
j»n esivanhemniieri opin-keinoja; mutta ei ouk yk^"
kään vielä uskallianna puuttua meijän Suomalaisten.
Jos päivä paisto Ruotin rannoilla , mikä «e siitten
meijän, maita pimitti? Oisiha se uskomatoin luulla
olleen silloin yötä toisella puolla järven.
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heitä tavattiin Poavin aikana,! koäka tämän ajan
mieli-sokeus iieilä- pimitti.. Eikä Suomalaisia sil-
loin ruako ik s i mainittu ainoastansa pa ka n o i k-»
si; — moni pakana on, ollut ristittyä viisahampi,
Sotivat haan hyö kauan näitä vallattomia vieraita
vasten, ehkä täytyivät viimein vaipua-voimastansa,
Olihaan niillä aluksia ja merimieliiä, koska hyö
v. 1187 tulivat yhessä Estiläislen kanssa, yliten,
meren ja tunkeiksivat Melari järveen, tappoivat piä-

Piispan Juhanan omassa kartanossansa ja tulella
polttivat ja liävtttivät.Auohtalaisten vanhoa pääkau-
punkiaSigtnna mainittavata. Totistaahaii van-
hat Soat jotka muinon piettiin Biarmalaisten,.muas-

sa^ että siinä käsitettiin eineitä, kiiltoa ja rik-
kautta. Jos tämä ois tosi, niin eihään nämät kan^
Sat silloinkaan lie olleet köyhät, armottomat ja
valaistamattomat, koska heijän rikkaus yllytti mui-
ta vieraita ja kaukaisia kansoja heitä ylösehtimään
ja köyhyttämään. — Mitä toas Tacitus puhui mei-
stä, hiin ei sekään ole tietoon verrattava, koska
hään kirjutti silämyöten mitenkä juoksu-puheet tu?-

livat hänen korviinsa. Jokainen-tuntoo, kuinka vai-
heet ja joutavat puheet juoksoovat likeimmisläkin
iitiapurista, satikka semmoisen matkan takaisista.
Ltikekaamme ainoastansa heijän, monet joutavat ta-

rinat Hippopodiloista;_, Ilcllusiloisla j Oxioiiiloista,
Arimaspiloistäj
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Arimaspiloista j ja muista pohjoisessa asuvista kan»
soista kuka mielellinen rupia heihin uskomaan? Myö
ei taho sen eistä lykätä Tacituksen puheita Suoma-
l»aisisista aivon valheiksi , sillä hyö taitavat olla so-
pivaisia yhellen osalleu meistä, vuan että uskoa,
että koko Suomalainen kansa on niiltä tullut seli-
tetyksi ja tietyksi tehty, oisi minusta melkeen
yhölläistä, kuin että sanoa Suomalaisia ei ennen

olleen tilassakaan, ennen kuin heijän nimet tarina-
muksessa mainittiin. Se on kyllä tosi, että Taci-
tus piti meitä aivan ruakana , ja köyhänä, vaan
millä hään on tätä totistanut *), sillä hänen suu-
sanansa ei toimita mitään Myö tunnemme jo
hyvin, mitenkä kansat toisiansa soimaavat, miten-
kä äkkinäisiä, erinomattain pohjoisessa asuvia kan-
soja, alenetaan ja raukkoinna pietään. Moni luu-
loo vielä nytkin meijän asuvan karhuin ja suttein
luolissa, ja elävän melkeen kuin mehän pevot. Nä-
mät oatokset olivat vielä viimeisellä vuos-sa'alla
omassa nuapurissa, Ruotin muassa, tavalliset et-

tä varsin julkiset; ja ovat vielä nytkin mielessä
monen miehen. Myö olemme näihin tyytynyt, ja
ite heihin uskoinnut; että kuin huastamaan ruvera-

°^) Ruomalaisten rikkautta, ylpäyttä ja hekkumata vas-
taan hänelle oli ehkä syylä kyllä, pitämään meitä
puutteen allaaissa.

t)?^^^ I. t\



26

me meijän muan-vanhimmista, niin alotamme myö
heijän puheilla kulrtua neilä rviakoiksi ja varsin va-

laistamattomiksi. Se ei oisi aikaisin minun mie-
lestäini, jos ruveisimme kerran tutkimaan meijän
omat vanhuukset *) , ja kansan omista käytöksistä
ja opin laitoksista, tiitistella meijän esivanhempien
olentoa ja elämätä.

Kuin ruvetaan tutkistelemaan iNioma/a/na Kan»
toja, niin löyvämrae myö, että hyö monessa tar-

koituksessa, ovat aivan merkilliset. Hyö ovat en-
sinnik siitä mainittavat, ettei mikä kansa hluail-
massa, on tullut niin ympärinkuultuiksi heijän Tai-
kauksista ja Noitumisistaan, kuin tämä Suo-
malainen kansa **). Nämät keinot ovat heissä kohot-
tanneet ihtiensä varsin yheksi Opiksi, eli Tieto-
mukseksi >^); joka kvllä ulkopuolellansa osoittaik-
Sen, osittain luakoilla ja ouvoilla kuvilla, osittain
merkillisillä tapauksilla, joit el ykskään ote v/e/ii
tutklnut. Sisäilensä osottaa tämä Oppi ynnä tur-
huulta, monta myöskin isoa tietoa /'« -l>l«ii«tta^ joka
selittää, että ehkä Suomalaiset silloin elivät melkeeii
mielen pimäy vessa, niin oli heilien kuitenkin yks
luonnollinen ehkä erikummainen /^lisili«^ joka oli
aivan iso, vaikka se tehtiin luonnottomaksi; ja oso-r

*) Vanhuukset, Hister. °l) Tietomus, wettenfiap.
**) Tästä heijän Taikausopista tuloo «uemmin puhutta-

vaksi kirjassamme kuin mainitaan: Försök dtt föllt
kl»r« Tacitl omdömen fifroer Finnorne, m. m»
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tettiin ouvoila tavalla. Tällä heijän viisauvellansa
ja turhuuvellausa peloittivat liyö muita kansoja, j»
piettiin voimaallis|mpinä ja tietävämpiiiä muista
ihmisistä *). Sanottiin kyllä että hyö olivat liitok-
sessa perkelen kanssa, ja siltä saivat sekä viisau-
veiisa että voimansa. LuonnottoniLalla tavalla ovat

ihmiset aina olleet nopiat selitteinään käsittämättö-
miä tapauksia; ja jos taikausten harjoittaminen osot-

taisi Suomalaisissa mielen valistamattomuutta, niin
eivät hyökään ollut heitä viisaammat, jotka taisivat
tätä uskoa, ja siihen luottivat. Tämä Suomalais-
ten taikaus-oppi ei mitenkään toimita heitä olleen

muita ruajempia ja tuhmempia, mutta nopeemmin
muka viisaampia j sillä ne jotka pettäävät toisia, ovat

aina heitä kavalammat joita petetään **). Sillä

5) T»m« heijän taikaiis-oppi piettiin niinnä aikoinna
muissakin valtakunnissa suurimmassa aivossa — ei niin
kuin nyt nauron allanissa. Silloin laitoivat muilta mail-
ta lapsiansa Suomeen, näitä oppimaan, ja kuninkaat
ite harjoittelivat näitä opin-keinoja. Oilin joka oli
kaikista Ruotin Liioista viisahin ja enin oppinut. —

liäncn viisaus «li taikauksissansa, jotka häntä sanotaan
oppineen Gylfcltä Juottalaislen (tahi Suomalaisten)
kuliillkaalla. Tästäkin jo nähään että tämä taikaus-
oppi, silloin luettiin eXnemeieee^e viisauveksi , ja etlä se
harjoitettiin Suomalaisilla.

**) Velhoiinisen ymmärtämys (sjelfw» begreppet af thar«
lataneri) osottaa (förutsätter) j« yhtä tietoa (kunskap)
jota Noijat muka ovat osavoinaaii. Että muut kansat
ovat tulleet siihen uskoon, eiieeL Suomalaisilla o/e -rk-
si iso i-\iisaus, totistaa että näiiien mahlana ennen
aikana olla pila kuta erinäistä tielna, jo t a ci
muut käsittäneet. Jos meijän l'»'ppi»nii,-l,,it ri eneä.
jiiäsO i»>.'>i (n-rillen v.aai, ->Viil petturia.; niin siitä nä
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nimelle, niin kuin suuria velholoita ja Noi-
tia, Suomalaisia ensin mainitaan Ruohtalaislen ja
muihen kansoihcn vanhimmassa tarinamuksessa. Sil-
lä tällainen luonnon-tapainen oli meijän esivan-
hemmien fll/ilclnevl oppi, ja jota vielä nytkin si-

lassa Suomessa harjoitetaan *). Tämä heijän Oppin-
sa jaettaisiin kolmeen erinäisiseen toimitukseen, ni-
mittäin l) Luvut tahi loihtiniiset, ii) Luonnolliset
avl/n-ai/leet , 3) Puoskatoimis et tahi taikaiiksct eli
ne joutavat ja luonnottomat käytökset, joilla lm»n-
niillisia asioita salaistaan ja peitetään. Nyt ovat
kaikki nämät Luvut ja loihtiniiset runninna luet-
tavia, tahi Runon tavalla laitettunna ; cli hyö oval
ikään kuin valettu Runon piiroksessa**), josta seu-
raa ellä ,-«,l0l ovat vanhemmat i?ivl,l nämiit luvut
/a e/m«et^ tahi, että mno/7?l,'en aika. o/t Suo-
messa /la/ioi-l vanhempi kuin loihtimisen '^^). <

Kuin tarkemmin tutkislellaan heijän loihtimi-
sta ja lumouksia, niin löyvämrae heissä monta si-
paletta vanhoista Runoista, jotka tykkänänsä pu-

hään eltä tämä tieto on kansasta kavona , ja scvoittu
ja sotkettu turhiiuvella ja hulliiiivella.

- *) Yksi selvä tieto liisiä lieijän taikaus-opista «n pal-
jon valaiseva meijän vanhoja aikojamme, ja meiiäu
esivanhempiamme. Meillä oisi mielessämme eltä [iio-
ncmpana ottoa tätäkin toimittaaksemme.

*'" /',/i'o.i-, ferm r begränsning.
" * .Selvemmän tiion näistä, «uamme si'lit)'kse»s;»miiie 'l'»,.

cit ukselta
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huuvat muista asioista, niin kuin e. m. Muailman
luomisesta , /^«o«non moninaisista val'KllluK«,«ili^ Ih-
miskunnan onlie/Zl^iilven katoamisesta, valistuksen
muailmaan tu/e/?ll^e^l«^ Laulamisen luonnon laupeu-
testa ja muita simmoisia jalompia aineita, jotk' ei
ollenkaan juohtuisi mieleen roa'an ihmisen; ja jot-
ka! ei millään tavalla ole taikauksihin ja loihtimisi-
hin puuttuvia. Se Viisaus ja Oppi joka heissä
suljetaan, on luontonsa puolesta, kokonaan el-l/Zäl-
/»»ii , kuin se joka osoittaiksen taikauksissamme. Myö
täytymme sen eistä pitää tätä heijän Oppiansa ,

va«/ie/«/)»nn! ja luonempana > ja toista tykkänään
kuin tätä viimeh mainittua taikaus-oppia. Näitä
vanhoja Runoja, joissa kansan Vanhimmat ja Viir
sahimmat seilvttivät ja salaisivat niitä tietoja kuin
heilien muka oli, henkellisistä etlä muallisista asiois-
ta, ovat jo suurin osa kavonncet ja hävinneet. Ki-
kä se oukkaan ihmeteltävä, sillä se totistaa, että
ne mahtaa olla vanhempia kuin ne toiset, jotka
vähä kussakin kylässä vielä tavataan. Multa täs-
tä myös seulaa, että meijän tieto tästä heijän opis-
ta, on aivan vähäinen ja puuttuvainen. Niistä re-

paleisla jotka vielä ovat jälellä, niiliään että hyö
ovat tehty varsi» luonnollisilla, leikkilliisillä ja va-

laistuilla kuvauksilla, Hyö osottaavat sillä eltä mie-
leiijuohtumus oli silloin kirkkaampi jä puhtaampi
kuin Loihtimisissä; ja ettei kansan mieli ja aja-
tukset ollut vielä vaipuneet siihen makailleen, kuin
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hyö taikauksissa ilmoittaiksen. Myö taljamme sen eis-
tä piätlää, että niiiniä aikoina kuiu nämät va-

listus ja aus-Runo loistivat, ja jollet-
tiin Suomessa, niin mahtoivat Suomalaisetkin olla
monta viisaampia, kuin olivat koska rupeisivat har-
joittamaan noitumisia ja taikauksia. Mutta muis-
teltava on myös, että koska heijän tievot ei ollut
varsin selkiät, eikä ainoastaan ymmärryksessä perus-
tetut, mutta kuvailtu kuvauksilla, niin heijän ope-
tukset ei myöskään tainnut varsin selkiästi ilmis-
tyä näissä lieijän Runoloissa. Heitä tavataan sii-
näkin salattu ja suljettu muallisissa kuvauksissa.
Se ensimäinen joka otti koitellaakseen- että näistä
ulosvenyttää sen heissä olevan sisellisen Viisauven,
oli Otavan toimittaja, koska hään otti uijastaakseen
Ruhsin "Finland och desi Inwänare *)." Siitten on
Myös opettaja F. I. Mone, Heideihergissa, kir-

*)Ruohtalaisessa Oppimus-Tievustuksessa si Slvenlk- Liite.
ratur»Tidnlngen). I^ue näitä "Tiiustuksia v. 1817, p.

..,»371 —382, Tätäkin oisi jo moni mielellään moitti-
nut jos oisi vuan käsi käynyt parempoa pannakseen.

- Luepa» v. Sehröterin Finnische, Runen < esipuheessa IX.
. p. ja Ostyldigt Ingenting, Abo 1821, 41.-68 -- 76.Tässä sanotaan minua pois kieltäneen Suomalaisille

«lleen Salauksia (Wyther)< ehkä se oli minä joka ensin
tätä ilmoitin. Sillä Fa/«u^ merkihtee minun mielestään
yhen luonnollisen takein (ett sinligt f-ft) että selittää,
tu^l salata henkellisiä asioita, taivaallisia lotelle,^ /elkäsittämättömiä tapauksia — ei että palvella cpäjunia-
loita, uskoa heitä, ja rakoilla joutavia kuvia, nimiä,
ihmisiä, tahi muita seittyisiä; niin kuin muut tätä
pitäävät (hue Oananäelia, m. m)
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jassansa Symbolik >md Mytholo»;tc bct* Altcn Völ:
ler, painettu Leipzigissa r825,' 8:0 koetellut kä-
sittää tätä heijän sisällistä *). Mutta näitä seli-
tyksiä ei ouk muuten arvattavia, kuin ainoastansa
ensimäiset kokeet, näitä käsittellä. Koska nyt kan-
sasta katoisi tämä vanha luonnollinen Viisaus,
Ja kansan vanhimmat rupeisivat puuttumaan tai-
kauksiin ja mualliseen turhuuteen, niin sovittivat
mitkä taisivat näistä vanhoista viisaus-runoista näi-

hin loihteihin, syntyihin ja sanoihin; ja sillä taval-
la on selitettävä mitenkä hyö löytyy heissä siseen-
tunkeilut ja sovitetut toiseen tarkoitukseen. —> Tä-»
ma oli se toinen Suomalaisten i^l'lsai«-ov/?/. '

Se kolmas, joka jo on tykkänänsä katonut , on
mahlana ehkä olla kaikista vanhin ja enin valais-
tu **). Minkälaiset ne viisahimmain opetukset li«
olleet, emmöö eneä tunne; ainoastansa niitä pienii»
sipaleita, jotka suljettu vanhoissa sananlas-

kuissa ja vertaus-puheissa, oli hajotetut ja

*) V:sä Osassa , p, /z3 —65. »Täslä oli muutamat sipaleet
otettu, ja Ruotiksi toimitettu Sanomien Abo Underlät»
telser ensimäisissä numeroissa, v. 1824.

**) liitä nähään siitä , ettei tämä niin kuin muihen ikan-
soihen Viisaus-Opit ilmisty «mallisella tavalla tahrat-
tu jn sotkettu pimey veliä ja mieli-sokeuvella, vaan
osoittaiksen ymmärrykseltä käsitetty, ja toimitettu
opetuksissa ja neuvomisissa. Senpä tantta suomalaisilla
ei vanhuutcssakaan löyvätty Jumalan i«^/»i , eikä huo-
neita , eikä uhria, eikä palvellusta, eikä uskomusta
(trctl&r-, religionsbetinnelse). Sillä kaikki suljet-
tiin heijän viisauven opissa; ja se toimitti kaiktjai.
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levitetyt ympäri koko muan, oommo myö harjoit-
tanneet kokoonhakea, että heistä suaha jota kuta
tietoa näistä Vanhoin Suomalaisten ajatuksista
ja Opinkeinoista. Näistäkin ovat jo suurin osa
hävinneet , ja häviävät vielä päivä päivältä. Kuinka
harvoin eikös heitä nyt eneä puheissa mainitak?
Ainoastansa vanhoin suussa heitä ehkä vielä tava-

taan. Viisaat ja Tietäjät ovat myöskin puolestan-
sa kokenut heitä mielessänsä pitää, että niillä tie-
tojansa lisätä. Että hyö ovat kaikista Suomalais-
ten opinkeinoista ne vanhimmat ei maha ykskään
epäillä. Sillä ilman sitä että Sananlaskun
tämyksessä *) osotetaan että hyö ovat perin van-
hat, niin tätä nähään jo kielestäkin , jossa tavataan

sanantapoja **), jotka nykyisestä Suomenkielestä
ovat pois heitetyt. Toiseksi siitäkin että hyö ovat
/ev/iet/t ei ainoastansa ympäri koko Suomenmuan

,

mutta myöskin, Aunuksessa. Inkerissä, Eestissä ja
Virossa, ja missä vuan Suomalaisia kansoja löytyy;
kolmanneksi heijän rikotusta ja m«^el«5l« luonosta,

josta

*) l^/nmöreu/n^ , begrepp.
) Sanontapa konstruktion. Se on merkillistä että Suo-

men kielessä ci löyvy sitä sanoa: jag äger; joka toi-
mitetaail puheella: minulla c<« (J2g i) it) i vaan näissä
vanhoissa sanan laskuissa, niin ei aina löyvy tiliäkään.
Sillä, tahi se on poishcilctty lyhyyväu ja someuven-
tautta, tahi sitä <-i tarvittu eik»» tallottu, e, m. Te-
keminen, luotia lapset; i»^o«i/,«,-,<, lehtyt eväkiil.
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josta nähhään että ne ovat kalkaislut ja otetut van-
hoista kavoimeisla Runoista; neljänneksi siitä -!«'/-

-sauesta /el l«/e/«i iiel/<!i'e,l!<^L>le.fiei joku heissä ihuoit-
taiksen, ja joka näyttää, että se kuusa jossa heitä
harjoitettiin ja arvossa piettiin mahtoi olla yks toi-
nen kansa, kuin se taikauksihin joutuneen. Myö

jamme vakavasti piättää, etlä ne ovat hyvinkiin
niin somaat ja soreet, kuin ne kauniit Opetukset,
jotka Greekalaisten ja Ruomalaisten Oppineet toi-
mittivat heijän kirjoissansa, ja joista hyö ovat tul-
leet muailmassa mainituksi. Meijän Suomalaiset ver-
taukset, ci ainoastansa ole rinnallen veitläviä, vaan
monesti myös jalompia näitä heijän ajatus-juohtu-

uksia ja puhenparsia ').

*) E. m. Suomalaiset sanoovat: Pouta /Vl'/lil'en vedasta
suvi suuresta tumesta^ Ovidius : lVube solet pulsa,
eanl/11/us 11-e es'; Suomalaiset: Joka syytiih suuttuu, se
lahjoilak leppyy; Pubiius : Bonitm act" virum to/»o-
-ritur iracuiidia, etc. Muita tällaisia valituksia löyvät jos
lueskentelct Viss. </e »pl-oi/. Fenn. 11. H-,—Ho. Muistet-
tava on myös, että nämät Suomalaiset Sananlaskut ei
oukkaan tylsiä kuin monen muihen kansan, e. m.
Ruohtalaislen. Sillä heijän ovat ainoastaan joutavat
sanat jotka pistetään puheissa, irvistelemiscksi <p<! i«
roni, stdmt) , vaan ei opetukseksi; eikä heissä löyvy
sitä jaloa aatosta, (ben Höga idée) eikä sitä suloista
juohtumusta (den ilona sioesl) kuin meijän vertauksissa,
jotka osottaavat sivistys-puheita (moralista fentenfer »

fedespräk) ja muita oivallisia opetuksia. Sen eistä se
on myös mahotoin '.Ruohtalaislen sananlaskuista
valmistella jota kuta kokonaista tahi varsinaista, joka
toinultais heijän Opinkeinoja. ]Ve ovat suurin osa niin
harjattomat ja roakat, että käypi karvasti heitä kuun-
o^^ I. 5
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' Hlyö ja'amme sen eistä Vanhoin Suoma-
laisten Vii sauen ja'Opin-keinon kolmeen eri-

näiseen ja erilaiseen luatuufi ja pitärame uskot-
tavaksi että kukin opetnsluatu on vuorollansa lois-
tanut meijän muassa.. Nimittäin ensin se Viisaus,
kuin van/lOlna sananlaskuissa on suljettu; toiseksi
se Viisaus kuin toimitetaan vaii/i0l«a luonnolli-

sissa Viisaus-runoissa, ja t»ilv,lol^a ja koiman-
neksi se Viisaus kuin-heijän taikauksissa /a ioih-
timisissa ofi salaistu. Ne jotka eivät suostu tällään
jakamiseen, niin tehköön toisen paremman! Ne
jotka tuas luuloovat että kaikki nämät opetus kei-
not ovat yhellä ajalla suattaneet sopia Suomalais-
ten suuhun , niin pitäköön luulonsa. Piäasiassa
se on yhtä, jos olivat yhellä tahi eri-aj^lla. ai-
noastansa ne ovat siinä olleet. Mutta tällä tavoin
minä luulisin parraittain taitavan näitä selittää; ja
pi'än mahotoinna että kaksi eli kolmet erinäistä
uskomusta ja oppimusta yhellä ajalla oisi yhessä
kansassa yhtä toimittavaiset ; sillä yksi .

heistä oisi
aina painava niitä toisia alaasak, niin k,.ii'» San»i-

-„■ ■ -laskussa sanotaan: "ei kahta /iL«,!/,1/>«lt". yhucit lin-
naan, sovi."

nella valaistuneilla kovtrjl-lÄniinkuin, e. ui.i Dell som
ger så att han tigger, han fla« flaS sz han lig-
ger (?) -^ Härbt mot härbt, fa' isringen ba Hon bet i
ften(!-) — Ståt tranan gcir i bans meb stob-HÄsten,- fik ho,i
brunna ben(?) Semmoisiasuat koko-koijtUljs^i jo» ta-
hot lukta (^ruhhin /Xeee /i/-oi'«-^eXer.
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Sillä se näyttäisi minusta ikään kuin maho-
toi», ellä sama kansa fok.a seuraisi sen Viisauven
luun säilytettiin vertauksissa, taisi nouaUaa jotfl.avia
ja turhia Poppamiehiä ja taikaus-tekiött.ä , tämä
ei ouk suinkaan mahollista muuten, kuin että

nämät tietämykset harjoitettiin e,ri ajoilla *). Tä-
mä ilmoittaaksen vielä selvemmin kuin Uiiolem-
mat nämät opit vettään liimailen, selitetään, sel-
vitetään,, ja välillänsä verroiletaan.

Myö aivomme jo v. 1818 tarkemmin-selittää
tätä Suomalaisten vanhoa viisautta yhessä Juttcle-
muksessa, nimitty: Dissertatio tie /'i"oi'e,iil"« T^il-
Ni<?ls^ josta ensimäinen Osa mainittunna vuonra
painettiin Upsalassa. Tämä Vritys, jota lässä
olemme uskaltannut, on' arvattava iiihi kuin yks
jatkamus'tästä meijän juttelemuksest-amine, kiitteli-
kin sillä tavalla otettavaksi, että se itékseen on ar-
voita kokonaiseksi luettava. Ne jotka tahtonoon
näistä meijän Sananlaskuista selvä iiii ii tietoa,
niin osotamme myö siihen.

Viimeiksi tahomme muistutella ettei näistä
ouk aivan kaikki luettava peri vanhoiksi; sillä muu-
tamat ovat ehkä syntyneet myohäisempinnä aikoinna.

Sitä myöten kuin uuet elämänkeinot, Jaitok-

*) Että hyö oisivat kukin, rii paikallansa, lalii cii-
näiseltä Suomeiikansalla 1,,»i j-Xtelin < — siilir»-. '.liikiion
::i i- inil.ä meitä vil»»liliii»Si«i>.
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set jaasetukset, muuttaa kansan vanhoa elämän-
kertoa, sitä myöten ehkä myös syntyy joita kuita
uusia sananparsia ja niinien tarkoittamuksia. Mutta
kansan mieli ej hopussa luovu, »ikä erkanfe van-
hoista tavoistansa, sen eislä ovat myös lianen van-
hat aatokset ja sananlaskut hänessä pysyväiset ja
juiirtuvaiset. Jos inuutaniiit ovat muka muuttu-

neetkin, niin se on ainoastansa ulkonaisessa pu-
vussa ja piiroksessa vuan sisellensä toimittaavat
hyö kuitenkin kansan vanlioja aatoksia. Sillä jos
myö tarkemmin tutkistelemme ihmiskunnan ny-
kyisiä että entisiä aikoja, niin iöyvämme myö,
että hyö jo niissä kaikkin vanhininiissäkin, osot-
taavat samat mielet, samat halut ja himot, sa-
mat avut ja hyvyyvet, samat tunnot ja taijot, sa-
mat teot ja työt, kuin nytkin. Sanalla sanottu,
myö. havaimme että ihmisen luonto on aina ollut
yhellaincn , ilman muuttumata, että hyö ovat
olleet hyvät ja pahat, pahat ja hyvät, kuramaista-
kin, molemmiss' ja vuorotellen. Mikä on siitten
muuttuna — ellei luonto? Se on ne erinäiset tavat ja
käytökset, joilla tämä luonto on ihmisissä ilmojttain-

m«n ja vaikuttainnaanne erilaiset tarkoittamuk-
set (aftgttt) ja mielen hoivauttarniset, jotka kuroit-
taavat tahi alentaavat meitä meijän Mielessämme»
meijän luontoamme ja olentoamme. Jumalallisiksi ta-

hi luontokappaleiksi, henkellisiksi tahi pahapäiväisiksi
mua-eläiviksi. Meijän luonto on aina vihelliäinen
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ja puuttuvainen, vaan se on viisaus ja mielen va-

laistus joka on häntä hoivauttava, ja jotka ovat

meillen oikiän arvon ja kunnian antava. Sillä vii-
saus ja Opinkeinot ovat aina muailmassa ihmisia
hallinneet ja onnistanneet; jotka ovat olevoinaah
heijän piämiehiä ja suattrijoita, ovat airioastansa tä-

män toimittajat ja paiveiial, uskolliset — jos ovat

oikeen tätä käsittänneet ja harjoittanneet , uskottomat
— jos ovat käyttäneet sitä viärin. Hyö homehtuuvat
ja katoavat toinen toisese perästä; ainoastansa vii-

«aus ja Totuus elää iankaikkisesti ja ovat ikui-
set niin kuin huoja, josta ne ovat lähteneet. Käy-
kämme sen eistä muailman opinlaitoksia tiitkistel-
len, työ jotka harjoittate viisautta, ja levitätte ih-
misiiien mielenvalaisemusta ! Myö Suomenpo|at-'.,
meijän tuloo meijän piävanhimpiä tiiustella! 'Se
on kauniin luettavaksi meijän töistämme , oppia luu-

temaan meitä ihtiämme ja meijän vanhempiamme
Sillä kuin tiiustamme heitä, lieijän tapoja, heijän
käytöksiä, heijän toimituksia ja opetuksia, ja piein-
me nämät lieijän vanhat muistot arvossa ja kufi»-
niassa niin myö meijän Vanhoissamme kunnioitam-
me meitä ihtiämme, ja suarame muiltakin sen ar-

von, kuin on niillen tuleva, jotka pitäävät kun-
niastansa vaarin; mutta jos myö halpaaksi kahom-
Line ja olioistamme tätä meijiiu omoo svikua, näitä
meijän omia vanhempiamme, niin myö sillä häpäi-
semme meitä ihtiemme, ja tulemme muiltakin an-
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sion perästä pietyksi pilkan ja naijrgn alaissa.
»Senpä tautta jokainen kansa tahtoo mieleen joh-
tallaa heijän esivanhempien elämätä, että sillä ko-
hottaisivat keskenänsä innon ja luonnon, nouvatta-

maan vanhoin jaloutta ja kylkemään heijän tur-

huulta. Ainoastansa myö Suomalaiset, myö vic-
raistumme ja kajoomme omoa kieltämme ja omoa
sukuamme, tahi toisinpäin sanottu, meitä ifatiem-
me. Ehkä jos oikeen tuutisimme meijän perujam-
me ja meijän omia vanhuksiamme, jos oikeen käsit-
täisimme meijän vanlioin viisautta, rehellisyyttä ja
urhollisuutta, jos oikeen ymmärtäisimme meijän
omoa hartautta ja vakautla, niin meillä oisi ehkä
syytä kyllä kiittää ja ylislää meijän isiämme, jako-
roiltaa meitä ihtiämme rinallen muihen kansoiheii.
liuin nyt kuulemme tässä heijän aatoksia ja ope-
tuksia, heijän tapojansa ja neitojansa ikään kuin
heijän omasta suusta, niin tarkoittakaamme näitä
heijän sanoja meijän mieleemme, ja muistakaam-
me heitä meijän svvämessämmc, että ne mahtaili
sytyttää meissä innon heitä nouvattamaan, että ne
mahtaisi kasvattaa meissä rakkautta hyvyyteen ja
visailleen , ja suattaisivat meistä miehiä heijän
mokomia.

Mutta kianäitkämme takaisin keskustelemaan hei-
jän vertauksia. Että näihen joukossa löylyyvät niin
varsin harvat jotka toimittaavat heijän opettuksia
henkellisissä asioissa, on siitä selillävä, eltä
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ensin Puavilaisen , ja siitten Lutheruksen Oppi, on

heitä ulostunk«na. Muissa elämän käytyksissä ovat

muka viljaisemmal. Nämät jotka nyt tässä juliste-
taan, olen ininä ulos valinnut niistä moneista koo-
luksista jotka miuä jo nuoria kokoisin korvessam-
Me, ja jollien kanssa minä olen verrannt mui-
henkin kootuksia *). Uskottava on, että vielä löytyy
meijän limassamme moni kaunis vertaus, joka oi-
si tähän soveltua, sen tantta inääniiehet ! kelioitta-

*) 8e ensimäinen kootus jota tunnemme, on Laurentius
I'etri /.lie,. Provcrhioruin /<e/inleori»«^ lisätty hä-
nen pojalla Gabriel Tammelinilta , ja vihtoin Nen-
lie llorinin toimituksen Icautta Turusa painettu v.
I7<»>,. 8.0, tällä nimityksellä (under benna tittet)
Vanhain Suomalaisten Tavalisct ja Suloiset Sanan Las-
kut , titahdollisiide.il jälken niouilda eootut, ja Nyt vast-
iXes-t i>/l/iiei'ii,/ell« e««l>i, Väistä mahtaa suurin 05a
oiia Xoottn 'l'ur„n ja l>orin iiänissä, koska heilien ei
ouk ollenkaan se luonto ja tarkoiltamus kuin niissä
peri vanhoissa. Biilten painattimmo myö sitä jo mai-
nilhia Jutlelemustamnie , Upsalassa v. 1818. Sainannu
Vuonna toimitti Jiuléji Viipurissa yhtä isoa koottusta ,

ninieilä: Valitlitja Suomalaisten Sanan laskuja. Mut-
t«i uiiiiienk-in joukossa oii vei! ty äijän paljo Ruohin k ie-
lesfä suoineiiettuiia, jotka ei paljon toimita mitään.
Hlutta se on meistä lysti'!, että hääii v. 1816 painatti Vii-
purissa /X«'«i Sr,aan 1,«1.,/^/X (-') jotka kaikki ovat (jo,
ii err.iij.ymim:) hänen omia tekemiä. Myö olemme jo
o«oi!i!!l!it että se ,ai>-> Sanalasku toimittaa vanhuutta
pi jiiiii kiila Kansasta "ajunutta (t. Diss. Prov. l^enil
/i. >.-H). Ehkä niiihen joukossa muutamat saattaa oli.-,,
loiset vanhempia, loiset nuorempia, niin täytyyvät;
Knitenkiii Kaikki vaniiuuellansa olla ikään kuin vah-
vistettu. Että /Xl/Kloo >-/ioll«/l konsulien Fli/iaii!-
laskuja, oisi yhtä Kuin että tarjota housujansa Viii-
nämöisellcu; ja että nimittää heitä ilUsiX on yhtä,
sooinnitoiii i^uiiLi sanoa »iiii!Li olevan Seppä 1in,,,!
omjieliiii,,.,.
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kaamme toinen toisiamme, näitä vastapäin muisti-
lumme kirjutella, että jos minä eli kuka toinen
meistä ottaisimrao näitä vasta selvittääksemme, että
mahtaisimmo teliä sitä yhteiseksi hyväksi, ja kan»
san kaiken kunniaksi.

. Vilio viimeiseksi, suan minä vielä mainita, et-

ten ole tainnut asettaa näitä Opinkeinoja niin lo-
mattani kuin öisin tahtoina; se ei ouk tilkuista
teliä jota kuta ehyttä ja kokonaista. Xäypi se
muutenkin vasten karvoja sovitella eriluatuisia ja
vastenluontoisia aineita , yhteen paikkaan tahi pou-
kamaan. Mulla on ollut työtä kyllä tasoitella hei-
tä niin kuin nyt ovat vississä joukoissa ja lohkareis-
sa; erinomattain kosk' en ole tahtona omilla sa-
noillain heitä niotella ja käsitellä. Että suaha heitä
toinen toisesek tointumaan, olen minä jollon kul-
lon kahesti maininnut yhtä sanoa *). Että muu-

toinkin tämä koittelemus on viheliäinen ja puutok-
sen alainen, havaihtoo jokainen; mutia muistakaat-
te myös että se on ihan ensimäinen **), ja minun
alottamain !

°b) li.oska suurin osa näistä sanalaskuista, on vertauksia,
ja vertaukseen tarvitaan kahta asiata (jotka välillän-
sä verroitetaan), niin ovat hyö myöskin kaheltapäiu
otettavat. — **) Ne toiset Toimittajat ovat ainoastan-
sa heitä koon,ncct, mutta ei mikskään tarkoittelleet.

Vanhoin



Hämäläinen talvi vaatteissaan
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Vanhoin Suomalaisten Viisaus >

Bis XI. 1, IL >-r I -f o. »

i,'»si/>läl,i<«'« Lohko.

a) Jumalasta.
I, Luojasta, 1. Hänen luomisen töistä, 2, H. ltio-

vuista, 3. H, Kaikkiticlävyyeslä, 4. H. Armollisuucsta, 5,
k66, IH. Avullisuuesta 9, 2LB, 680. H. Hoivalittamises-
ta, 912).

11, Rukouksia Hänellen. Hyvästä vuos-tulost?,
6. Hyvästä Ajan-kulusta, 7—9. Mielen-valaisemisesta, 10,

284- Ruumillisesta nautinnoksesta, 11 , LO7. Muusta moal-
lisesta lahjoittamisesta, 12. : ~,,

111. Jumalan-palveluksesta. Ulkonaisesta H»?
malan-palveluksesta i3, 99. Jumalan siunauksesta, i<4
4iß. Peätös Jumalaan luottamisesta, iä.

Ii) Ihmisestä.
IV, Inhimisestä. Hänen olennosta, 16, H. luomises-

ta, 17, H. luonnosta, 18, H, tavoista, 19, Hs>, H. mieles-
iä, 20. H, i'ästä 21- 25»,'34^, H. henkellisestä luonnosta,
26. H. eteensä aattelemisesta, 27. H. elämän kerrasta,
28, 29, 617, (H. ei«,«l'»esta, 193, 1124» n3i). ' ' I'eätiis
ihmisen sukukunnasta, 30, 3i.

-

c) /fi«/».tl/^^uli^ta. .
V, lankaikkisesta elämästä ja kuolemasta,

32. Yhestä toisesta tulevasta elämästä, 33. Yhestä tiilin

teosta tahi tutkimuksesta, meijän töistämme, meijän kuo-
o?-^^ I. 6
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leman perästä, 34. (Hyvyyren vikloinkin kostamisesta >

ja pahuuven /i>ai^aa»il'^«t»il^ i34>' 5i3).

d) Hyvyyestä ja Pahttuesta.
VI. Hyvyyestä. Siveyestu, 35. Rakkauesta, 35,

46, 199. (vaimon ,aiiaii«t<ii miestänsä kohtaan, 3x5— 317.
Knnen raiLi«ii«t»l /a/i^l'all^a kohtaan, 318, 3ig. Miehen
>>a^^«ii«la l»i!i'/no«ja kohtaan, 288, 318. Hänen rni^oi/eH-
ta ia/>zi'a»«a kohtaan, 460, 4^l. Lasten ra^ai/e^tn 4^B.
.^ilonto-^a/i/ia/el/l i»a^<iilejta

» få. ui' *).'- Totitucsta, 36.
Hyvistä tavoista: Avullisuuesta, 37, 38. Antamisuuesta ,

39, Ho, 167. Alentelemisuuesta, 41. SovittamisUuesta, 42.
Antceksi-antamisuuesta, 43> (Armollishuesta l9B), Suo-
sioisuuesta, 44» Ystäväisyycstä, 45, 87, 3u3> 618, 720,

j)o3. Kohtulisuuesta , 47. Kunniallisuucsta, 48-^so. {Kun-
niasta, 55, i65, 436), Hyvyyeti harjoittamisesta, si. Hy»
vyyen arvosta, 52, 96, ' Hyvyyen ansiosta, 53. Hyvistä,
53, 24, 3g. Peätös hyvästä elämästä, 55.

VII. Pahuuesta. -Pahoista, 56, 39. Pahan teoista,
87. P. luonnosta, 58. P. tuntemisesta, sg. P. meiiesty»
misesta, 60, 61. P. iloitsemisesta, 62, I'. ilosta, 63. P.
mieli-suosiosta, 64, 65, P. mielcn-nouvattamisesta, —69.
(/'ahoista sanomista, 52). Pahoista, tavoista: Viisastele-
misesta, 70. Vilpistelemisesta, 71, 72. Puheen-pettämi-
sestä, 73, 74. Valehtelemisesta, 75, 76. 586. Kielen-
kantamisesta, 77, 78, Soimauksista, 79, 80. Panettele-
luiscsta, 81, 82. Reävämiscstä, 83, 84» Haukkumisesta,
85, 86. Puheen-juoksuttamisesta, 87, 88. 323,537. Piiheen

*) M. merkihtecj muistuttamuksessa (i noten» onmärl»
ningen).
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nostamisesta"-»" 8g, 90. Pilkkoomisesta, 91, 92. Kiittele-
mättömyyestä, 93, 94. Turha-kiittämisestä, g5 , 96. Moail-
man-kimnioittamiscsta, 97. Kevyt-mielisyycstä , 98. Hui-
kentelevaisuucsta, 99. Sanan-syömisestä, 100, 278. Huo-
ruiiesta ,01. Varastamisesta, 102 -ios. (Varkahasta, 98,
99,101,106). Luulemisesta, 106, 197, 205, 548. Ka-
tehtinjiiicstalo7, 108. Vihasta ja Vainosta, 108. Syvämmen-
kovuuesla, 109, ilo. Armahtamattomuuesta, tn. Ylönmie-
lisuucsta , Jl2. Ylpeyestä, n3. Tuhlaamisesta, »»4, l 16. Pe-
listä, lis. Vcärin-hyötymisestä, 116, 4". Haraisuuesta, 11^,
118. Saitaisuuesta, 119, IHO, 700. Ahneuesta, 121, »22.

Kylän-juokscmiststa, »23, 300. Pahan liikkumisesta, »24—
126. P. Ilmistymisestä, 127. P. parantamattomuuesta, »28.

P. syyltämättömyycstä, 129. P. katomukscsta, i3o. P.
iurkuttcleraisesta, i3i. P. palajamisesta, i3a. P. puhiste-
lcmisesta, i33. (P. ii>eit>otta^ 53. P, palkasta, i34). Peä-
tös pahasta elämästä, i'i\,

e) Muutamia opin Peä-toteita,
VIII, Ajasta ja Avaruuesta, t35. Tyhjyyestä, i36.

llleniisesta, 137. Sikiemiscstä, i3B', 4^3. Ymmärtäväi-
syyestä, 13g. Tähtien tietämyksestä, »40.

Toinen Lohko.

Seästä ja Vuoen-ajoista.
IV. Vuosista ja Vnuvcn ajoista. Keväästä, tfa

942. [Keväin, nl^a^, i52. Kez>äiset tuulet, »81). Suves-
ta, 142, 112g. Kesästä, »43— 149» 1129. (Kesä-teitä,
878). Byksystä, »50— 153. (^/ci>/« »l>ilt^ i5«, H^-
syiset yöt, 126. Syksyiset tuulet, 181). Talvest», is4—'
162, 143. Talven jatko, 132, 181. Taka-talvi, iJ7> 14^»
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»T^x -Talvi-teitä . 878). Vtmveil varasta, t63—IGS. (<^«oi«>
■veroista, i66,i<>4i.

X, Ilmasta: Pouvasla, 169-1-172, 17), tgfJjl »8»,,
»83, iBS. Ruskosta, 173, 17^. X'»X) li. ,

<-!,. KeViit /X

J73. Ilta R., I7J, t>»«»il /x i?4x Pilvisestä ja usma-
ilmasta, 175, 176, 17^, 344, (Pimiä Pilvi , 172. «SVn»i'-

nen <".. ,77), Sateista, 177, »78, 17"», iB3, 169, 17-0.
,A'«ilee^t»l ,- 123, Paikkaisesta,' isG—lsg» Itil, 185, 186,

Vilusta, löo, 162, 16.J, Io:">3, n Kylmästä ,
Uio., I.J7 tifi.

Hallasta, 153 ,■ l-5\ , (igo 1021 -IOU3. Kovasta ilmasta,

653. Tuiskusta ja pyrr-ilmasta, iSB, Lumesta, 158. >9u-
fH^ta, ls>B. Lammasta, I z?' '^^^

' 164. Päivän supusta,

1(19,178,769. .SVin/i 5.^ 171. A»Ui»t»/. 812. /^,-A.^
170. Luuka A', 170, Kuun kehästä, 178, Otiwilö,!»!^

«2 L?n/lI+X 812, 841).
XI, Tuulesta, 179, 180, 990, 110. (7-Xi.vta L?X 179>

188, 281, Myötä T. 990), Syksyisistä T. 181. Keväi-
sistä T.> 181. Pohjos T.. 182, 183, Itä T, 184, 185,
183, 3,18. (län /^««^ 185, 157 . län /-«M«lX».'t, 186, 185).

Lanne T. , 186. Erinäisistä T. , IS7, Pahasti» scästä, 188,

170, 18."».

iXc>/t«il« /^o/l^O.
■ -.

Ihmisten erinäisistä e/amä/i kerroista.
a) Hallituksesta ja, kansan »^««^i^iti.

XII, Hallituksesta, 18<». ■Kuninkaasta, 189, 1117.
(Hänen Puvusta, iyö^ "l. H- i^s»<»<L»»««>Vi^ lyö). - H. palve-
lemisesta, Igl. H. käskyn tliilciuX-sf r»|.«. Al.iintli-

sien käyttäuiisestLi, -g3.
' Xflt. Moan-oikeuesta j-> Laista. J.aiii laitta-

j»»ilt,l omitettavaksi, 194—198, Riitoin tiai-lt.-imXcsla.
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»99» l>4"'"^43' (/i. A'»i^a<Nl'<^ta , 631), Riioista ja rii-
tamiehislä, 200, 626, 680— Heijän asioista, 201,882,
Asian ajamisesta, 202. -A. ajajasta, '203. A, tutkimisesl<,>
a0.4. Luultuista, 205. Yoitettuista» 206. Syyllisistä, 207.
38n. (Pahan-tikiöittä,'} go^vQö?). ~ Rauvotetnistä., 2pg.

(f«ler«««l"e/ll>ft«^ 104X 613., 614). Sovittamisesi,!,, L209.
Joutavista juttuloisla, 210. Lahjoista|, ' 211. Lain kr-
äutelenlisestä, 212, 213, Juttiuii julkeuesta, 214, ■ 215.
Rikkain ja köyhäin riioista, 216—219, 680— 68a. ~ Tuo-
marista, 220. Rankaisemisesta, 221223, 20J. (Aurit-

,. . .

tamisesta. i. Lapsista, XXI), Rankaistuksesta 224, 22.1, 207,

Rankaistuksen vaikuttamisesta, 226, 227. Rankaisioista,
1 ■ ' X228. Rankaistuista, 229.

XIV. Papista ja Papin selitystä, a3o. (Hänen

nnc>>l«^ Il2^ 780). H. kyliiän tulemisesta, a3t. H. ra-
vinnoksesta, 232, 233. H, pulleista, 234. H. soarnasta,

222, 236. H, otoisla, 237, 238. H. talouesla, 23g. H.
■ .. . -

viran arvosta, 240, 241. (^/. lapusta, 233), Lukkarista,
342, 243.

XV, Ruununmiehistä ja muista Herroista.
Ruununmiehistä, 2.44—^4^- Muista virkamiehisiä, 247—

249. Herroista, 2.20, asi, 23-2, 755, 190, m, Heijän
matkoista, 2,5-2, 253. H. kohtaamisesta, -,«54 256, 905.
H, käskyläisistä, 2.57, 2,58. 11, vcijoamisesta, 22g, 260.

Hoviloista tahi moisioista, 261, 262. H, noapuristaiisa,
»63 , 264.

b) /^Ml'^e« yksinäisestä e/ä/NtlHi«.
XVI, Miehistä, 265, 247, 660, 708, 858, ,7. Hci-

jLiu näöstä, ->.66, (it. «i>«-,«l«^ 83^ 84)- H. luonnosta ,

267. (H. ml<iteHt«» 4ZI^ 2äy). H, toimesta» 268. H. ym-
märryksestä, 269, H. järjeÄsyyeslä, 270. H. Hartaucsta,
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Ä^> 272, H. tavoista, 273, 274, 667, 11.5, 61-, H. S*-
nasta, 275, 276. H. Puheesta, 277, 278, H.- Lupauksista»,
279, 380, H. <mielivak,aisauesta, 281» 282. H. nrhollisuii-
esta, 283. H.'jalouesta, 38.4, 4°9- Huonoista mies-rctka-
leista, 285, 286, (^»itiKri^il^ i. Torasta, ja tappeluksista,
XXIX. Varkaista, l. Pahuuesta, VII). Avio-miehistä,

388, 289, 3lg, 4«7' Pojista, 290 292, 657. Nuorista
miehistä, 2g3—2g5. (jXi«/lolHta u)io<,,<«^ 2t)<) , 301., 317,
321> 907).

XVII. Vaimoväestä. Vaimosta, 296, 293, 1031.
Hänen kotona-olemisesta, 297 300. Kotonaiscsta vaimovä-
estä, 301, 3oa. Avio-vaimoista, 303 31a, 407. «XiliolX
ta, 299 j 300—340 , 462. Kalmeista, 304— 378^ 379-
Rumista, 304308^ 311- Riitelevistä, 309. Toruvista,

310 , 309. L7eiel»äl'«>t«^ 309, 303. Virceistä, 427, 457.
Laiskoista, 3ll^ 312., 427., 457)- Vaimon kauneuesta,
313, 314, 263, 264, 354. Hänen rakkautta miestänsä koh-
taan, 315—317, 909. H, helleyttä lapsiansa kohtaan, 318.
H. vaivaa lapsistansa3lg, 3ao, 778. H. suotta-suuttumi-
«estä» 321, 323. H. puheen-juoksuttamisesta, 323. H. älys-
tä, 3-24, 3a5. H. arvosta, 326, 127. Pahoista vaimoista
328—334> 376—379, 38a. Vaimon vallasta, 335, 334"
Ämmäin torasta, 336 340; 634, 6^ii' (11. tappeluksista
645. Naiseista, 292., 753 , 901). Piioista ja Hölöistä,
341, 342, 328. Heijän kypsymisestä, 343. H. vanhaks-
joutumisesta, 344- II- houkuttelemisesta, 345. H. viette^
lcmisestä, 346. H. vallottamisesta, 347. Piikaishuesta,
2 48—350. Piioin naittamisesta, 351—356, 366, 3ga. Hei-
jän michcllen toivomisesta, 357, 302, 36g. H. naimisesta,
677, Morsiammista, 358—36q, 3lg, 416, .J26. Nuori-
koista, 361, 4^4» Naineista,, 36a. Naimatlomista, 36,3'
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(Jätetyistä piioista , 384)- Ph-tyistä .piioista, 364—366.
(i^»/l^«« soaneisld, 128^ 902). Huorista, 367, 368, 380,
98, 99, loi. Lcski-vaiiuoista, 36g, 370. Vaimoväin toi-

votuksia,o7l,
XVIII. Kosiomisesta ja Naimisesta, Vaivais-

ten ja köyhäin naimisesta, 372, 373. Rikkain naimisesta»
374,375, Kosiomisesta, 376 379. Rutto-naimisesta, 380,
381. Hätä-naineista, 38a, 383. Vanhoin piikoin naimi-
sesta, 384- Noapurin-naimisesta, 386 388. (Aoti'-n»li'm<»
sesta, 386j 387 A'n«^oo-«al"«>lX«t<ii^ 3§6> 387)- Pahoista
naiseista 3Bg, 3go. Heijän erosta, 3gl. (Neitoisten kaup-
slttete»»X«<a^ 395 , 396). Piian valittajoista, 385. Ko-
siasta, 3g2. Sulhaisesta, 3<)3, 358, 01 Puhehmiehestä,
394, 353. Kättäilemisestä, 3g5, 396. (AlHta»ll>«i<il^ 392).
Vaimon rikkauesta, 397—399. Naimisen puheista, 00

XIX. Aviosta. Yksinvaimoisuuesta, 4nl. Yksin-
naimisuuesta 4<>a-—-^26, Halauksista ja likistämises-
tä, 405 , 4^>6. (Suun-antamisesta, 405. Muista hyväille-
nisistä, 406).

XX. Sukulaisuuesta, 407, Vanhemmista, 403,
4bg. 432, 441, ,442, 445. Veljistä, 410— 648. (Po-
jista, 454. Tyttäristä, 417, 454, 455^ 82^ 613, 619,
128. IOI). Kälyksistä, 412. Tätilöistä, 413-, go4- Apista
ja Anopista, 4i"4- Vävystä, 4'5—4^7> 360. Miniästä, 418,
419, 4^7- Lankoksista, 420. Muista omaisista, 420—4^2.

XXI. Lapsista ja heijän ylä kasvattamises-
ta. Heijän syntymisestä, a3- Sauna-vaimoista, 4^4> l^^9>
Lapsen saunasta, 425. Heijän tuuvittamisesta, 426, 427
H. ruokkimisesta, 428, 429, 4?4- (^' imettämisestä, 448)-
H, itkemisestä, 430, 431- ii, hoivauttamisesta, 432, 433
H. nuhteleillisesla ja kiittclemiscstä, 434» 43a- II kurit»
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tautisesta, 436i—444' 198. H. opettelemisesta, 44''» 446»
4^3. H. mielestä, 447' 448' 4>3- -H. mielen-tarkoittami-
sesta, 449» 45°- H. muistamisesta, 421- H. oppivaisuucs-
ta, 45a, 423, H. syvämmen luonnosta, 4^4—'4^6. H. luon-

non erinkaltaisuuesta, 4-57. H, hyvistä merkkilöistä, 458»
45g. H. Vanhcmmien huolenpiosta heistä, 4°o. H. van»

hcmpiin toivotuksista heistä, 461. (H. mieheksi joutumir
«eöta, 291, 657), Vanhoin akkoin kasvattamia, 462. Kel^
vottomista ja pahankurisista lapsista, 463 462. Lais-
koista lapsista, 466. Lasten hyvään tointumisesta, 467»
468. Vieraista lapsista, 469, 4?"' Turvattomista L. 47L
(Armottomista ii. 519—521, Aö)«/i/st» Z,.^ 692, 693). Lap-
si-puolista, 4?2» 4/3' Lasten apua, 4?4- !•• sikiämi-
sestä, 4?2, 128.

XXII. Nuoruucsta ja Vanhuuesta. Nuoruue»
hulluesta, 4?6. Nuorukaisten iloitsemisesta, 477- Nuor-
tein kilpeyestä, 47Ä. N. viriäisyyestä, 479, Heijän van-
henemisesta, 48«> 4® IH.1 H. vanhaks pyrkimisestä, 482,
483. Vanhoin viisauesta, 484, 47^. V. elämän koirasta,
/j.85, (Heijän v««^e,lei«l^-e^t« , 480—483)- H, muistamat-
tomuuest», 486, 487, H, voimattomuutta, 488, 48g. H.
virkistymisestä, 490, Nuortein ja vanhoin luonnosta, 491,

XXIII. Viisauesta ja Hulluuesta, 492. Erolns
tyhmän ja viisaan puheissa, 493, 494. Eroitus heijän käy-
töiksipä-, 495, 49^. Erotus heijän ajatuksissa, 497, 498.
(Hulluista, 435, 494, 495, 498—507, 510, 543, 559,

•63'634, 1014. /V«,-rl/ol'sta
, 291, 83- Hätäisistä, 38» ,

3^l. 388- Heikoista, 347. Houkoisla , 34Z. Mi'<-/ettöu«X

tU- 345- 346. 504- 5«5« 555- -/«l-/et/<L,,«»i<i . 505. .>»'o-

keista, 507. ilH^iXtu, 494. Pohkeista, 1103. Väkevistä,
• ' 580-!
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k!^o, Kainuisia, IIOZ. Hämäläisistä , 977, Savolaisista,

loöl- Meriläisistä, 1002, 1032, 1061, Mustalaisista, 63.
Pakanoista, 240). Hullun puheen-pitämisestä , 4<j9< 500.
H. Puhultelemisesta, soi, soa. H. neuvottelemisesta, 203,
So.*). H, teoista ja töistä, 505, aoa. , H. hyvän-tuiitetui-;
sesta, 506. (^"i««Xl«, 496, 497, 543, 554^ 555)- Vii-
sanen iltelemisestä 607-sia, V. turvaamisesta, 5i3.
(TVetiutn:, 197. Oppineista, 747).

XXIV. Surusta ja Murheesta. Murhclliscn mie-
lestä, Hl4. Murheen levottomuuesta, 5i5. M. vanhuutta»
misesta, 516. M. laihuttamisesta, 517. M. huonontami-
sesta, 518. Armottomiin murheesta sig. Orvoisten mur»
heesta, 520, 52i. Itkusta, 5aa 524, l3o> ,38, (Lapsen

itkusta L Lapsista XXI). Murheen poisheiltämisestä, 5a5
5a6, 400, Surullisen syvämmestä, 5-27.

XXV. Toivosta ja luottamisesta, saß—23a.

c) Uimisen kansallisesta elämästä.
XXVI. Lauluista ja Lausumisista, a) Lausui-

sla: Hoastamisesta, 533, 534. Puhumisesta, 535, 536
Puheen juoksuttamisesta, 537, ->38. Sanomisesta, 539—
841, Leikki-puheista, 542 544- Valhe-puheista, 5.->5 —54?.
Vanhoista puheista, 548. Loskariloista, 549— Puheen
puutoksesta, 552. h) Lauluista: Laulamisen huvituksetta,
553. Laulun aineesta, —-^t»' Runon luonnosta, 557.
Laula joista 558, 55g, 871. (Soiltajoista, 561). Laula-
misesta, 560, 5Ö2, 598' (Lapsen laulamisesta, 42Y). Lau-
lat tamisesta, 563, 564.

XXVII. Juominkista ja Juopumises ta. Juo-
puneista, 565, 690. Heijän juoneista, 566. H. tapauksia-

Otava I. /
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ta, 267, 568, H. levosta, 56g, 570, 5g3, Tottuneista j«
äkkinäisistä, 571—573. (Juominkista

, 599)- Juoinarilois-
ta, 574- Heijän janosta, 570. Kaljasta, 576. Oluesta,

577, 578, 571—57.3, 58i. Viinasta, 579— 630. Juo-
ma-astioista, 583. Humalasta, 584» 585. Juopumisesla,
58S, 58i 56g.

XXVIII. Juhlista ja Vieraista. Joulusta, 587 —

58g, i55, 230, sgo, sga> 603, 687. (Joul'-yöstä ,37L, 63)-
Laskiaisesta, sgo, sgi. Käyristä, sga, 5g3 > 687, (Peä-
siäisestä, 592, 594. Helluntaista , 1028, 1029, Juhan-
nuksesta, 1028, 129. Juhla aatosta, 591), Juhla päivistä,
594, 595. (Kynttelän Päivästä, 141, 147, 148, 150. Va-
pun »p. 1024. Pietarin Z'. 187- Tuomaan /'. 187, 589-
Antin />. 187. /'oaim/iil P. 147, 148, 151- Valuvin VX
141, 150, 151. Perttulin ip, 153, 947, 982- A',«ilX« /^.

589. Juhla «/»«ta, 376, 377)- Pyhän pitämisestä, 5g6»
778—780. Kestilöistii, 597, 601, 11. (Pioisla, 351, 599,
620, 623, 695). ilon kyltyycsUi, sgß> 5g4« 5g5. Häis-
tä, sgg, 600, 601. Ristiaisistä , 601. Häutaisista, 602,
400, 520, 521, ti33, ii35— 1137. Vieraista, 603, 4n»
648. Vierain kuhtumisesta» 604- Vierain kokountumises»
ta, 606. Vieraan varasta, 607, 606, 810, 1076. V, tule-
misesta, 608. V. vastaan-ottamisesta, 609, 610. V. ra-

vittamisesta, 611, 612, 758. V. keksimisestä» 6i3, 614.
V. ajatuksista, 6i5. (Tuttu-vieraista, 605). Outo-vierais-
ta 616, 617. Heijän tiitiiiittamisesta, 618. Renttu-vierais-
ta, 619. (Kuokka-vieraista, 736). Vierain vähenemises-
tä, 620. V, lähtemisestä, 621. Emännän kiittäämisestä , 622.
Vierain poismäntyjä, 623, 856. Vieraisiin käymisestä,
624. Isäniiäen ja Emännän vieraista, 625.

XXIX. Torasta ja Tappelu ksi s ta, Tappelerai-
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scst , 626— Syy tappelukseen, —633. Torumi-
si-sla, 63.'|, 635. Pelkurista, 636, 637, 38a, Kehujoista,
638, 63g, 435. ( Aoi-«-tuc!/«l<,iXzta , 283—281, 287)- Ka-
pinan karttaamiscsta, 640—6.43. Lyötyistä, 644— 64^> m.
Veri-hoavoista , 647, 645, 2a3. Pahoin pieksetyistä, 6.jg
Tapaturmasta, 650, sog,

XXX. Soasta ja Sota-Uroista. Soan onnetto-

muuesta, 65i. Rauhan onnellisuuesta, 65a, 65i, (/inu-
hasin, 253, 681. II39), Soan sanomista, 653. Sota-San-
kareista 654, Tappelus-uroisla, 635, 374, aaß. (^'»li>i,e-
luksisia, 626—629), Sota-aseista, 656, 863, 865, (Hlie-
kasta, 86Z, 865. 2Z6, AliveHi», 865), Soan käymisestä,
65>7, 658. Voittamisesta, 65g, 660. (Voitosta, 215). Voi-
tetuista, 661, 662. (Sotamiehen vaimosta, goo).

XXXI. Onnesta, 663667, 658. Hyvästä onnesta,

920. Kovasta onnesta, 668— 662, io3.j. (Oitiuit-iyt-
täreslä, 665- Onnellisista, 97, 672).

d) Ihmisen puuttuvaisesta il?/tl'/«tt^i«.
XXXII, Rikkauest il ja köyhyyestä. .->) Rikkau-

csta: Rikkain elämän kerrasta, 672— 261, afb, llei-

jän vaisuuesta 677, 678. H. kovaan tottuniatlomuu-

estä, 67g. H, liioista, 680— 682, 216—219. (Vaiinoin-i-ic-

kaucsla, i, Kosiomisesta ja naimisesta, XVIII), h) Köy-
liyyeslä: (A<"i)/»Xtä, 259, 680—695- Heijän 6, i>»ii»i/«e.»<«,

41). Köyhän elämän-kerrasta 1 683. Hänen vähäsiä varasta,

684686. H. pioista, 687—68g. H. juominkista, 6go. H.
ruumin-luonnosta, 6gi. H, lapsista, 6g2, 6g3. H. moa-
hau vaipumisesta, 69.4. H, kuolemasta, 6g5. Onnettomis-
ta, 696, 997, Kerjäläisistä, 698—700, 109. (Vaivaisista,

263, 264, 368, 372, 373^ 666, 669—671, 687^ 695, 97).
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XXXIII, Voatteista ja Puvusta. Voattein tar-

pehesta, 701. Kalliista voulteista, ja heiliin pöyhistulemi-
scstä, 70a-—70.5, Halvemmista voatteista, 706, 708, 702—-

705, 119, totia. ( V«IL,/»,'»,, F-71. Takista, 366- L?'ili-ilXta-,
179, Nahka voatteista , 179, /'>ö>/<i, 871- Housuista,

1045. Hameesta, 10 2- Pinjasta, 366. Kypärästä ,lol4,

190, «I. Halusta, 190, «1. linkkaisista, 16l- Kintahista,
567, 621, Valituista, 160). Jalkineista, 709, 710. (Ken-
kistä , 704, 707, 709. Suappai.sla , 710. Virsuista, 905,
1045. Sukista, 337. Töppiiisistä ,

löo)- Puhastamisesta,
711, 712, 708, lOJO,

XXXIV. Velasta ja Rahoista. (^-e/a/l antami-
sesta, 685)- V, maksamisesta, 7i3, 714, 280, 869. V.
tekemisestä, 715, 702, 1087. Lainatuilta rahoista, 716.
Lainan oltajoista, 717. Takaus-miehistä , 718. (Pahaista,

4ZZ, 216, 217, 720. Raha-kukkarosta, 453, 218, 721-
Aut/tt, 684, 728- Hupia, 684, 728, 1040. Vaski, 684.
Tina, 684. /inue»!, 861, 111, 820). Rahoin vaikuttami-
sesta» 71g, 720, 816, 818, -218. R. vaikuttaniiilloniuuesta,
7»il, 278. R. kasvamisesta ja katoam.is.esla, 722, Bgs,
io.jo. Rahan hankkimisesta, 10.40.

xxxv. Kaupasta ja Ostoamiscsta. Kaupan
teosta, 723 —7>.5, 892. Hätä-kaupasta» 726, 727, 380, 3Si.
Kaupan pitämisestä, 7.24.

XXXVi, Moailman tyhmyyestä. Ulko-kull:u-
-suucsta, 728, 729, 789, 70—72. Ylenemisestä toisen an-
siolla, 73o—732. Turvaamisesta toisen ansioon, 734, 735,
Hyvyyestä omaksi voitoksi, 733. Hyötymisestä toisen va-
hinkosta, 736—738. Varon-olemiscsta, 7.41, 742, Eviin
ehtimisestä, 7JI, 74^- Ilitiään pitämisestä, 7J-^> '"li- On-
nettomista kokeista, 742, 7,6,
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e) Uimisen talollisesta Elämästä.
XXXVII. Talosta ja talon asettamisesta. Ta-

lonpojista, 7.J7, 748, a55. Talon toimesta, 749, 760. T.
asettamisesta, 75i, 75a. (T. elämästä, 608- T. /iltnml-
Hes-ili , 1087)- T, hävittämisestä, 753, 724, 855. T. Isän-
Nistä, 755—758. T. Emännistä, 7,29— 761, 298— 300.

XXXVIII, taion Eiälmisiä. llevoisista , 21,6,
33i}, 335, sgg, 188, (Hyvistä /l. 390 751^ 263^ 364.,
562. Häjyistä H. 433. Suurista H. 763^ 3,8- Pienistä

11. 763. Sotu 11. 313. Ralsos 11. 762. Veto-11. 898. Palc-
ka-11. 818- «^'etiillu H. 364. Knuutista, 525. Tammas-
ta, 322. 353 395. D,'lls<«

, 322 j 341 ' 67Z. Varsoista,

764— 761X 433^ 468^ 469. éiiil'77<.'<«/^,st^^ 764. Reki
toisista, 766- Kolin-tatviaisisla , 766- Ili'l'oisi-ii kaupasta,
387' 395' 353"- Hevoisleu hyl istä mcrkkilöislä, 767 —

76g, 3a6. Ruiivaista : Naiitoista, 770, 771, Lehmistä,

77a— 774, 776. (Mahoista, 10X7). Härisiä, 77.5, 776,275,
sgg, 7',.}, 735, 188. (Pahaista H. 58. .V,»,a/.«e», a66, 386.
Juhlasta, aBg. Karjasi 11,-,-- , .}<:!, 8,">7. (Paiineuista, 778 —

780, 73.}, 775, 777). Viisikoista, 781, 770,501. La,n-

paisti!, 782—78 j, 75,7, 78.'!, g.',S, göa. (karitsasta, 784.
Viionnisla, 782. Vuohisia, 465, 317. Pukista, 712)-
Sioista, 780, 756, 3ia> 33a, ,}(i6, 'i> ,t>> 71°» 70a,

1073, lo3g. (Porsaista, 463 , 464, 782). Koirista, 787—
802, (>(',, 73, 7.}, g3, 100, aa»—Xi, 33a, 605. Heijän
vaniieilenlisesta, 790— 7ga. talo,i-K<iirista, 7g3— 7g5. Rak-
Ki-Koirista, 796, 797. jMehlä-kuirisla , 788,79g. Kala-

miehen koirista, 80, Juoks-koirisla, 801, (Herroin /<ol-

rista, 257. Pentuisla, 84?- lXiXXia /<01,1.,i«^ <)2, 793

—795. Koiran haukkumisesta, 85, 85, 635^ 637, 885,

Heijaa puremisesta, 92^ 329 j 795)- Kiloisia, 802—804,



54

344—24t>> 33i. Kanoista, Bo2—Boß, 37.5, 3g6, 638. Ku-
koista, 807, 808, 806, 375, 638. (Auion laulusta, 564,
812, 885)-

XXXIX. Orjista ja Palkka-väestä. (Orjista,
756). Orjin töistä, 809. Heijän mielestä, 810. H, oa-

toksia, 811. H. tevosta, 812, Bi3. H. palkkaamisesta, Bi.(>
Bis, 419- Päivä-miehistä, 818. (Heijän /lu/^«^l»l, l68)<

Vieraasta että omasta työstä, 819. ö-rahvahasta ß2o.
XL. Taiturista ja kalun tekiöistä. (L/ai^„Htn,

829. Tailavuisista 2o9). Rautioista ja sepistä, 8ai —Ba3,
240, 241, 761, 1127. Heijän töistä, g-.,:»,. H, maksami-
sesta, 823. Puu-sepistä, 824, Suutarista, 8.>.5, Ompcliois-

ta, 826. Kaukuriloista, 827, 322, 430, 663, (Villan-lyö-
jästä, 240), l^iilkkiiiiil tyytymisestä, 828.

XLI. Työstä jii lyön liottamisesta. Työstä,
s-.ig, 6a3. (fiiiin. It.iklititiittisi-sta, 202, 838, 840, 830,437,
74!, 838- Kaskin teknillisestä 1015. /^«/oil rovihteinisesLä,

306- Ailan panemisesta 809, 872, 1022- Veräjästä, QJI,

327,339, Aijan vilaksisla , 66.1, 438, 440- Sr.ipähistä, 412,

Axnta/nlHeil»-»», 835. 850, 859, 1014- Mullastelemisesta,

1018- Kylvämisestä , 1019— 1625, 1030- Siemenistä, 1021,

1009- Leikoamisi-sla , 1019, 1021- Puimisesta , 929. Jau-
hattamisesta, 850. Leipomisetta, , 472, 330, 331, 324.
Keittämisestä > 68y, 652, 503. <?/, panemisesta., 760,

330. il^iV»»»:»,' keittämisestä, 760. Lypsämisestä , 772, 773,
177. AXi-iii»«»/.'<-'»-»i, 330, B^o. Lampain kcrittämiscstä,

356. Ketremises/ii 828- Kutomisesta , 325, 665- ii"o«-
---tamisesta, 835» 236, 346. 993> 994» 998 .V»Xtt-»«lHeitä»
820, 872» 147, Takomisesta , 822, 821. I i«»/,-«/^<-.««,

824. iVei»/o/i»/.»<>.»t« , 825 , 82Ö- Siiulaiiniiiiscsta , 825X
Työn tekemiXesiä . -3'H 1099, noo, 1101, 271, 272. T.
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alkamisesta, 830, 83i, T, lopettamisesta, 83a, Kuhnii'»
telemisesta, 833, 834- Mahollisisla ja niaholtomisla töis-
tä, Sji—Bjj. Hiljaisista töistä, 845, 8.J6, Kiireisiä töis-
tä, 8-17, 848, asa. Häliiisistä töistä, B>g, 850. Työhön
tottumattomnuesta, 85i, 67g, 1048, (7^r<i« <<><:l<il'st«> 754.
7°. ilettti/ol^lll, 717, 816, 817- T. saaliista, 686, 82?),

XLII. Työ-ajasta. Ajasta, 85a, 833, 23a, 98g, 22,

(Entisistä >^, 20. iX/vi/lOl^ta > 81» '«• 548- .V7-/»)--iXlXtu A.

81, m. Hyvistä .-/, 97, Pahoista A. 97. Autuasta koto-

ajasta, 907). Kyntö ajasta, 853. (A/Xo A. io2i— 1026»
1028» 1029). Heinä A, 854, Bao, Puhteen A. 855. Oa-
mun A, 8, 826. (Päivän A. 818 529, 553)- Ehto A.
857, 360, 4i6> sag, 622. (Hämärän A. 858)- YBn A.
858, 836, ia.j, 126, 528. (^/a« vietosta, ,1007, 930).

XLIII. Työ-kaluista ja Talon tarpeis.ta. A-
seista, 85g> 853, Aurasta, 860, Kirvehcslä, 861—864,
866, 869, g6B. (AX ii«,^«tn!, 824» 968). Nyrhistä, 863,
864, 872. (V»>/,« K«l>osta> 864. L?'n/i/i««'»<lta> 1004). Veih-
testä, 865—368, 86t , 365, 3g3. (Parta-veihestä, 867).
Viikahtcsta, 868, 861, 870. Rauta-lapiasta, 869, 871.
(Paasta, 1052, 79, 401 652. Kattilasta, 79, 363, 604.
Tuopista, 11. Tuohisesta, 326, «2-923. Pikarista, 11,582
220. Kannusta, 573. Ämpäristä, 582, »seiit<i.lta lo3o.
Vakasta, 247, 1030. Vokista, 828- Kontista, 250. Ao/-
vestä, 45, 897- Säkistä, 237, 699. Kee^«, 91, 898-
AXHa^tn, 91, /inttalHtii2ll), Päreislä, 870, 230, Muis-
ta talon-tarpeista, 871, 873, Heijän korjoamiscsta, 873—>

875, 568. (Heijän häviämisestä, 578' 568)-

XLIV. Talon teistä. (L?e«tn, 881» 882, 905, 254.
Uroista /<» polku-teistä, 928- Moantcistä, 1137), Kylän
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teistä, 876. Talon T. 877, 871. Talvi T. 878. Eesä f.
878. Suorista T, 879. Mäkisistä T. 880, 766, 37.

XLV» Matkoista ja kulkemisesta. Matkaan
mänämisestä, 881, 882, 699. M, Joutumisesta, 883, 884.
Yö-majasta, 885, 886, 884. Matkan-käyneistä, 887, 888.
Tieltä eksyneistä, 8.8g—891. Tietä kysymisestä, 892,893.
Kulkevaisista, Bg4 , Bgs, Heijän toivutoksia, 896. Kuor»
nista, 897—goo. Heijän raskauntumisesta, 899. H. koa-
tamisesta, 900, 737, Evästä, goi go3. toverista»
go3. Tiellä tuttavista, 904, 4i^- Kohtaamisesta tahi vas-
tattuksin tulemisesta, gos, a54—

XLVI. Kotosta ja koti-r akkaues ta. Koton
suloisuucsta, 906—908. K. ansiosta, 908. K. Kaipoäml»
aesta, 910, 911. K, heittämisestä, gia, gi3. K, muista»
misesta, gi4. K. heittäjöistä , gi5 919. K. asettamises»
ta, 920, 724, (Tuvasta, 617, 920. /Vl-llXl»', 520. Sau-
nasta, 225, 228)643, 694, 225, 520. Aitasta, 1083. Tal-
/«ta 395. m. Oma mo«« makeuesta, 921—92.4. Taipumuk-
«e^ta van/loin ta/ioln, gas, 926, 6,7, 667)'

f) /^Ml^e/l e^iVltlt^l^itl e/<2Mt»!«-^<?t/lo«ia!.
XLVII. Linnustamisesta ja Pcton-pyytä mi-

sesta. Mehtämiehistä, 937, 938. Heijän vaikcuesta, 939.
H. pyytöpäivistä, g3o, g3i. (H. /i)-^^^^'!, 943, 961»
963, 510). H. mehän käynöstä, g33, g33> 971. H. soa»
listansa, 934, g35. H. tyhjään käymisestä, g36 938. H
vähään tyytymisestä, g3g. Linnuista, g4o —gss, 2oß_
Heijän soitimesta, 942, g43. H, kaksinoimisesta . 4"3. H-
poijillisuuesta, g44> 945» 320, H. emäks joutumisesta, 946»
947- (R- ientem««t« 940, 208- Al«n!i.,l«n«X<«tn 933,
972). Kyhkyisistä, g4B. Pyistä, g4g—gsi , g3i. (A'o/,-

pellosla ,
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paosta, YZI, Tuuresta, 9»-,2, Yökii-ttä, 124. Karesta,

745, 746, 928, 1051. Karesta, 928. 484 Korpista, 196 .

9Z2. Variksista, 172, Iys^ 281, 484- Harakasta, 22?, m.
736)- Pienistä linnuista, g53, (A'äki , 142, 1025. Tikka,
21, 642. /'eus^r, 142, 144. Västäräkki, IH/I. Aiven»
/"la, 144. /'u/mUlnen, 144, i» Peipuincn, 144, m. Kiuru

144 ni.) Vesi-linnuista, 954, 9-55. {Joutsenet, 154. //an-
/»et, 154, 941, Kakari 1025. !*///, 700, 519. 2"al»l,

955. Telkkä, 955, tökki, 954, /ca/o?>a, 954. Heäs^l,
131). Pevoista , 64. Rarhusta, 0,56, 957, 67.5, Suvesta,
958, 959, 641, i3o, 62, 67, 68, 6»), Retusta, 960, 961
Jäniksestä, 962, 963. Oravasta, 964, g65, 95i, 798,
(Kärpästä, 118, 641. Myh-ästä 117. Hiirestä, 118, 245,
803, 804. Hylkeestä 711, 955)- Ampumisesta, 966, g67,
276, g3o, 965, 2,56, (>/,»/,u/asla, 259), Jousesta, 968.
Nuolesta, 276. (Nuolen nouta/nst», , 966)- Suksista, 969,
970. (Jälistä, 88y —891^ 937- Hiililetniscslä, 929).

XLVIII. Ral as t am is csta. Ralan pyyvöstä, 971,

972. Rala-miehistä, 973. Heijän clämä-kcrrasta, 974»
975. Ralastamisesta, 976, 977, 984, 985. Raloista, 978,
979» 9^5. (Hauki, 4, 955, 979, 382. Lohi, 982, 731.
Ahven, 978, 981, 1072, 550. »sä'/X 978, H'/ai/»a, 977,
Muikku, 983, Kiiski, 1072, 504^ 326, ni, Mäet, 1073)
Heijän kuvusta, 980, 981, 942, si. H. kuvun taukkoa-
miscsta, 982, 983, Rala-vcsistä, gB4, 98:1. Ralan-pyy-
vykxistä, 986, 987, 973, 988. (/Vuolasta, 973. Käsi-ver-
koista, 971, Tihjäslä X 986- Harvasta, 987. Metroista,

98S- Onkimisesta , 985). Ralan-soalihista, 988, 1)33. Ve-
neestä, 989, 990, 334, i033. Purjeesta, 991, 992,

t)l"«i,«^ I. « 8
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(Airoista, 991. M>/asta, 242), Soutaipista, gg3, 994,
gg3. (Follta/«l>«ta, 231 , 242, 346, 835, 993''994' 998)-
Vcsillen mänemisestä, ggs, 996, 990, g33, 736, 111.

(l/irtllXe^ta 995, 1126. Meri-miehislä, 1032, 1033,

1061, 1121, 1002), Kosken-laskioista, 997, 1001, 1003.

Koskista, 997, 558. (Virroista, 836. Joista, 998, 999'
l)/i"ita, 842). Kosken laskennoksesta, tooo. Luskioihcn
uskalluksesta, tool, 1002.

XLIX. Moan viljelemisestä. (Maista, 913,1003,

1031. Vieraista maista, 616, 617, 923. Omista Hs. 92I —

924- Aauial^tita M. 896, 912, 617). Tietämättömistä
maista, 1004. Moan isännistä, ioo3. Mchtä-maista, ioos,
1006, 922. (Korpi, 1005, 928' A'an/»as 1005, IOOÖ- Suo,
527, 709, 746. Salo 964. Notko, 1113. Ma^i 880, 1006,

765- t^ilort, 765. /'«l^ta, 767, 1115, 339, 455- Laho

/X 511. Vettyneistä />. $83- Honka 1000. Petäjä, 969,
1005. Janhus 968» Kuusi, 1005, 336- Aol"l»u 365. A",

i^/^t, 968- Hoapa 969. Pihlaja, 969. Paju, 438- Nii-
nl"/'Uii, 456- Ruohosta, 1135)- Pelto-maista, 1008—1011,

531. (Savisesta Z'. 1008- /<i/zta-Ha^l«Ht<i />. 1010. >sa«-
-talXi"^e<l />. 1008. Hiekaisista Z'. 1008- Ai'ii>«l^t« />. 1009
—lOll). Kyntö-miehistä, 1012, toi3, to3a, 148. Kyn-
tämisestä, 101.4, 835, 850, 85g. Kaskesta, iots. (//ai-
meesta, 952, 1083)- Palon-kynnöstä, 1016. Ahon-kyn-
liöstä,iol7. Mullostamisesta, 1018. Kylvämisestä, ioig,

1020. Myöhäk kylvystä ioai— io33. Herneen ja Pavun K.
»034, 1025. (Herne-moasta, 752). Kauran K, 1025. Tat-
tarista, 1026. Nauriista, 1027, 61. (Va«/-IX-l»oajta, 40'
N. halmeesta, 8?8- N. syömisestä, 1042- Humaloista, 584)'
Kasvun joutumisesta, toaß, 102g. (Oraalla, 459, 290.
Laihosta, 290- 2"<L>«vo^ta, 459)- Moan-kasvuista, io3o.
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M, hetclmislä, io3i. Moa-micstcn Elämä-kerrasta, t032,
t033.

L. Laiskuuesta ja Ahkcruucsta. Ahkeruuves-
ta, 1034. Nöyryycstä, i035, asg. Viiiäisyyestä, t036,
to3g. Teräväisyyestä, 1037. Kiiruuesta, io3B. Unisuu-
csta ja makoomisesta, io3g"—i°44» 570, 663, 664, 682,
811,^823, 906. (Levosta, 569, I139)- Laiskuuvesta, i045
—iosi, ggj > i036, io3g, i44-

LI. Syömisestä ja ruuvan-neuvoista. Vat-
sasta, »052, 4^9» 810, tosß. Syömättömyycstä, i053,

i054. (Nälestä, 112, 249, 596, 1021, 1023). Kyllin
syömisestä, i0,25, i056, 56g. Kohtuullisesta syömisestä,
1057, iosß, 10S1. Ruuvasta, iSB, 817, tio3, »4g- Ta-

lon-R. 1060, 1061. Pcreen-R. 1062, i063. (Lapsen-R.
467, 128- Vanhoin-R. 468)- Vicraan-R 1064, i065. Ruu-
van laittamisesta, t066, 1067. (A^/,set^tä, 1066 , 1067,
1084- Z'a«teti«ta lo67- Keitetystä, 1066, IOÖ7- Aiä/i-

----tyneestä, 1088, 989- Uuvesla, 1068, 3 '2- Huo/aiseHla

1063. >saieaHta, 1063, 1062- Aar^al^e^ta ioßs, 210-
Makeasta, 1084, 1085. Herkusta, 232). Ruoka-laijista,

1068—1073. (Aellos, 609. Huttu, 1058» 107l- /'««ro,

1060, 10C1, 1069, 1070, 704, 740, 49. Velli, 1071,
1086- Vellinki, 1060, 1065, 1070, 1087- Koali, 1070,

1086, loß7> 1103. Zlo^ia, 137, 1103, m. /'liirtil, IOÖO'

■Liemi, 1061, 1090. Z^l/ia, 1060, 1068» 1089, 385> 468»
590. Aa/a, 1068» 1072, 971- Leipä, 325, 343, 385» 729»
816, 662, IOÖO. (Vehnäisestä, 105. Vehkaisesta, 105
Olkisesta, 924. Tamppuiscsta > 303- Zla^«'l'«ita 3o3). Ries-
ka, 1071. Taikina, 137, 312, 343. Voi, 468 (^«o«e«
V. 398)- Munia, 503, 954. Marjoja: Mustikoita, 1006,

921- Puolukoita, 1006, Mansikoita, 1006» 921. Mesi-
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mai/o/a, 389, Maria» /loirtll/nlXe^ta 2sl. M. syömisestä,
1007. Ort/ertoiXta, 389)- Ruuvaa scästämisestä, 107.4—1079,
Vähään tyytymisestä, 1080— io83. Ruuvan moittimisesta,

108.J —1087. Syömisestä, 1088, 1090, t035, 1037, 1061.
Juomisesta, 1091—iog3, i035. (<?t«et, 1091, 571 573»
577,578- Kaljat, 1091 576- 575, 576, 923,411,.
95. Zo^l"-/X 1092, 600- Kaiva-V. ' 450. Z<i/lte-^. 1092-
Sammakon Ha/lt/a, 1093. <?/-ai»an otria, IO93). Ruoka-
Ajasta, 109.4— logß. (Suruspala, 1094, 1096, 1098- Mur-
Kina, 1097, 1098, Puolipäivä, 1097. Iltainen, 1098»
1097, Vanhoin .li-6/««-^/. 1095. lasten syömä-A. 1095).
Ruuvailen kulitumisesta, 1099, noo, 605. R, leikkoomi-
sesta, hoi, 1102. R. ottamisesta, no3. R. syötyä,
no4> 757,

LII, Tauvista ja Kuolemasta. Tauvista, nos>
1106, 579, 678, Parantamisesta, 1107, 1108. Potevai-
sista, nog, 1107, 08. Vaivasta, mo, ato, 5t2.
Vammasta, iiii. (Tuskasta, 899- Z^aiXeiXla, 677, 1109.
Aililta, 677, 1048» II09). Leäkäristä, 1112, tn3. Z>uo^-
Kal-iOlXla, 1112. Zui«o/'asta, 1113. /Vol^a«ta, II13). Ter-
vcyyestä, 676, 1107. Neuvo pitkällisen iän nouvattauii-
seksi, in4- Kauvan sairastuneista, nis. Kuolevaisuu-
csta, 1116, 1117. Kuolevista, 1118. Kuolevaisista, tng»

Kuolleista, 1120— 1122, 733, 37. (H<,'« heijän /le/XiXt»,
400). Männeeistä, iti23—-5127. Kuoliosta, 1128. Kuo-
lemisesta, Hag. Kuolemaan pyrkimisestä, 1130 113a.
Kuolemasta, 1133, 1i34, 678, 6g2, 7.53, 55. Moahan-
laskcmiscsta, 1135—1138. Loppu sanat, HJ9.





Suen-Ajajat
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SUOMALAISIA SANAN-LASKUJA
»1^ VERTAUS-PUHEITA.

Multa Inertialla tenuiter, niutta FNl>-
tiliter, multa venuste, multa tenere *

multa dulciter, multa <>»»< i/te,
C. Plinius,

Ensimäinen /^o/i^o.

a) JUMALASTA *).

I. Luojasta.
I. »I umalairon onnen-olijat, Luojalla l^k)sii-!ivi!iin<.'t.

ZZa/len Luomisensa työstä.
Ei oli: Seppee selvempätä , taitavampoo takojitii,

kuin on taivahan lnkojÄ, kaiken luonnon Kal-
kultnja.

*)Se on merkittäväksi, ottä elikä niinä olen jo kuullut
kolmatta tuhatta näitä vertauksia ja sananlaskuja, niin
lin ole vielä yhcssäkään kuuiul Perkele» nimeä ies mai-
nittavan — hään joka taikaus-opissamme on piettä-
vii peäparraaina. Tämäkin jo lotistaa, että iiämät
molemmat opit ovat toinen toistansa vasta-kälkäiset
(hiviilrandl». lllldclei motsatta). Sillapa tämä osot-
taaksen Jumalisuuellansa, ja tavataan pian joka sa-
nassa valaistusta, viisautta, ja totista jumalisuutta.
Muistettava on myöskin, cltei näissä puhuta Maa-
,a'as«« (joka osottais Poävilaisten oppia) voin Kris-
l«<lH««la (joka tarkoittaisi meijän Lutheruksen oppia),
sillä llämätkin opit ei oukkaan, niin kuin vanhoin
opin-keinol, sananlaskuissa suljetut, mutta ainoastan-
«a kirjoissamme toimitetut.
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ZZänen Z,uotUlXta.

Aumala teki kiven kovaksi, vesi rativan karkeaksi,
tuuli taivahan viluksi.

ZZänen Aal'^ii'tl'etäi^)«t«tö.
Hauki liauvan polijan tiesi, Jumala meren syvyyven.

Hänen Armollisuutesta.
5. Joma jossakin olisin, kussakin kuljeksisin, il-

man armota Jumalan, toimeta totisen Luojan.

11. Rukouksia Hänellen.
Zs)«v«^tä Vuos-tutosta.

Anna Jesus ora-vuotta, Jumala jyvä-keseä, «ai-
«it orjatkin oltla, vierettäkin vein vetäjät.

Hyvästä Ajan-kulusta.
Anna Jumala ajan kuluu , päivän tulla , toisen

mä nnä.
Aula Aumala oamuun, oamulla liyvät sanomat.

Aina autaavi Aumala, ajan kunkin katkaisoovi.
Mleien-va^alXertilHeHla.

io. Anna vastahik Jumala sitä mieltä mielien p!ä-
hän, ettei liuomena katuisi , päivän piästä

pelkeäisi.
Ztll«»«'itZlH«ta naiitlnno^e^ta.

Anna vastakin Jumala, toistekkin totinen Luoja,
pikarit pivossa viertää, tuopit röylikyssä rovita.

Mlii^ta mua^lXeHla Za^'olttartli«e^ta,
Anna Jumala antamista, kalien käen kantamista.
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111. Jumalan-palveluksesta.
Z//^onaiXesta jumalan-palveluksesta.

Ei kirja kiellä helvetistä, paperi pahalta tieltä, jos
ei taito taivaisissa.

Jumalan «'«naii^eita.
Hyvä on risti ristin *) piällä, siunaus sitä parempi.

ZVätoH Almn/aan luottaamisesta.
i5. Hyvä joukossa Jumala , kaunis Jesus kum.palinna.

i) IHMISESTÄ.

IV. Inhimisestä.
Hänen olennosta.

Ihminen on kuin Jumala luopi ,
tavatoin kuin itse

tahtoo **).
Hänen t"«ortuXe«ta.

Hi ole mies ***) pahasta tehty, eikä aivan arvoista-
kaan.

ZZänen luonnosta.

Harvoin hyvänä, kauvan pahana, iän päivän ilkeähä.
ZZänen talioiÄa.

Hi niin palioo, ettei jokuukiitä ; eikä niin hyyee, ettei
jokuu laita.

*) Alii: riistan.
**) Tällä sanalla osottaavat meijän esivanhemmat, ettei

Jumala ole luonut ihmisiä pahaksi, vaan että hään ite
tavattomuuellansa (genom sin ofebltg^Ct/ odygd) on jou-
tunut tiirun.-lluksccn.

***) Miehellä tässä merkitään ihminen, koska miehet ovat
meijän sukukunnassamme, ensimäiset. Tällä sanan-
laskulla toimittivat hyii etlä ihmiskunta (menntiJofldg»
tet) vi oo kovin paha, vaan ci varsin hyväkään.
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Hiinen nn'e/«tä,

20. Ah! entinen aikani, nykyinen mieleni *).

ZZänen l»'»Xtä **).

Tikka kirjava mehässä, ihmisen ikä kirjavampi.
Ikä yksi ihmisellä , monia aikoa iässä.
Tallella on ikä eletty, elämätä eissäpäin.
Opiksemme ikää pitkä . viisaueksi vaiva kaikki.
»5. Ei ole ikee iän mäntyvä, vuotta lehen lankettua.

Ztanen n«n^eiilX««tä luonnosta.
Eloon on elävän mieli, ehkä surma suun ovella ***).

ZZänen eteen«ä-aalle^ertil'^eita.

Eteensä elävä ajattelee, takana kuolut katselee.
ZZänen e/ä/nän-^ei-f-a^t»!.

Eletään niin kuin voijaan, ei niin kuin taholtaan.
Elä mualla muan tavalla, tahi mualta pois pakene!

Piätös l/lrtliXen sukukunnasta.
30. Sekalainen seurakunta.
On joukossa jotaik, karjassa kirjavia.

c) lANKAIKKISUU
Zan/»al'i:^l'««ta elämästä /a Kno/e,na«»la,

Yksi tie tuonelahan, yksi ikuiseen iloon.
fhcstä toisesta tulevasta Elämästä.

Eloon on elävän mieli, vielä hauvan vieressäkin.
Yhestä

+)M. tyytymättömyyttä ja mielen huikentclevaisuulla.
**)Om desi lifstid.

'!--!- Xtiiniii ja jälkimäinen vertaus osoll.ia t ietäinällömällii
tavalla yhtä loisia elämälä, yhiä tulevaisia; iatii »iii,
ihmisen hcukclliueii luonto ei ouk lii>i!ii kno!» , >ksi
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Yhestä tilin teo«ta me^än t6«länl/»e» kuoleman perästä.
Eleensä elävä ajattelee, taakse kuollut katselee.

d) HYVYYTESTÄ JA PAHUUTESTA.

/^/. Hyvyytestä *j.
35. Siveys muan perii, Rakkaus lain täyttää.
Totuus ei palak tulessakaan.

Hyvistä tavoilta ja iä^töill^tu.
Avullisuutesta (om Hjelpsamhet, medlidande).

Auta miestä mäessä, älä mäen alla!
Auta sitä, joka avun tuntoo!

>ilnta«n'^Knl«ta («m Gifmildhet).
Antaa Hyvä vähästäkin, eipä Paha paljostakaan.
i^o. On ottaakin, jättääkin, hyvän miehen nauris-

muassa.
Alenlelemisuutesla (om Nedlåtenhet).

Annak kättä köyhän miehen! köyhällä on lämmin
koura.

Sovittamisuutesla (om Flrsoning).
Joka «yytäk suuttuu, se lahjoitak leppyy.

Anteeksiantamisuutesta (om Mistundsamhet, Tillgift).
Olkoonpa olleheksi, Sika salmen uineheksi **).

Suosioisuutesta (om Förliksamhet).
Hyvä hyvään sopii, suosio leivän lisää.

*)0m GjHlsgodheten. det moralisti Goda, Dygden-
**)"Sika salmen uineeksi," yks somea puheenparsi, jota

merkihtee jota kuta kehnoa käytöstä.

t?^^ I. 9
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l^täpäiXl-^-teltä (om Wänfasthet).

45. Ei kolrnisäinen köysi kesken katkia, ystäviä yhes-
sä voitetak.

Aa^aui«ta^) (om Kärlek).
Siinä rikkautta kussa rakkautta.

Kohtuullisuutesta (om SOlSttligHet).
Ei liika lihoita, jos ei kohtuus elätä.

Kunniallisuutesta (om Hrbarhet, Ärlighet).

Kunnia hyvä tapa , hyvä vieras vii ja-vuosi.
Puuro hyvä ruoka . Kunnia hyvä tapa.
50. Paremp' liunniaa kourallinen , kuin häpiää hei»

mallinen.
Hyvyyven Ka,'/oi"eta,nlX«ta (om Dygdens utifwande).

Tyynessä kala kutoo, hyvät tavat hiljaisella.

ZZ^i^/lien arvolta (om Dygdens wärde, valör).

Hyvä kello kauvas kuuluu, paha sanoma elemmin

ZZ/li^/lien ansiosta (om Dygdens flrtienst).

Toivoen hyvät tuloovat, peljäten pahat mänöö'vät.
Hyvistä (om Dygdige).

Ei niin hyvää, ettei parempoa ole.

Piätös -/,«,,l»«Htä elämästä, (resultatet af en dygdig
lefnad).

55. Hyvä hyvästi elää, kaunis kuolla kunnialla.

*) Tässä on puhe! vänimel I i ses 1 ä rakkaulesta sethe»
rifl fåtlet) ei Luonnollisesta (ft)(ist kärllk) jota
haluksi ja lll»«,i,l kulutaan. Luontokappaleinen rak-
kautesta, sanotaan puheenparressa: Himo on Hirvellä-
iiln, halu Huavalinnullakin.
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/x//. /'tl/ittttttNial *_).
Z>a/loi>t<l (om be laftfuHc).

Pitkä on piru metässä.
Z>a/i<,n teolta (om den l. gemingar).

Saivaria täi munii, pahoja pahat tekeevät.
Panan luonnosta (om ben l. natur).

Kuin on kaukana niin ampuu, kuin on likellä niin
puskoo, se on tapa pahan Harjan.

Pahan tuntemisesta (om den l, kännetecken).
Suusta syönehen tuntoo, silmästä pahantekiän.

Pahan menestymisestä (om ben l. ttcfnab» Ufnabs"
lycka).

60. Ei hyvyys kiellä kuolemasta, pahuus kauvan
elämästä,

(Ei karvas-nauris ensin mätäne).
Z'a^an ltol"tHe,rti>eHta (om den t. fröjdande).

Ihastuu kuin Susi ruumen-kokoon.
Pn/ian ilosta (om ben l. glHdje^»

Kiin mani kiiin miistolaisen joi,!'-yö.
p«nan hyväilemisestä (om ben l, smek, ömhets»

betygelse).
Nuolee petokin poikiansa.

*) Om Sinnes-itstcin, det moralisti Onda, Gynde». Lasten.
Että Suomalaiset näillä ajoilla mailto olla viisaammat,
ja enemmin valaistut, näiiään siitä ettei heijän juolilu-
misci (inbillning, forefidtlniufl, fantasi) ollut niin roa-
kat ja moalian vaipuvaiset, kuin monen muihen kau-
san. Sillä p,,1,,it i iiissa synnistä ja piliniiit» sla, hyö ci-
viii. (arvihtaiina ktivaclla ja vei taukseksi vetää tulisia
kekäleitä, hiiltyvä helvettiä, ja sarvipäitä perkeleitä
Hyö juttelivat niin kuin aikuiset oppineet ai-
noastaan paioiuvesta itekseen piihntlii , ilman mitään
kiihkousu, (exentlicité, pathetist ytterlighet).
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65. Oraansa lempokin nuolee.

Panan ykstuumaisuutesta (om dt l. litstämmig»
het).

Kyllä koira veljensä tuntoo.
Vhteenpäin Suet ulvoovat.
Yhtä Sutten silmän väliä, vaika kahta kahtellaan.
Vhtä Sutten silmän väli, yhtä varasten ajatus.

Pahoista lal/olita.
Z^'l^-aLlte/ertUHc.,tä (om förställning, gyckel),

70. Ei 00 karvoin kahtomista, eikä puheen uskomista.

Vilpistelemisestä (om hyckleri, swel i tal).

Se on suusta, vuan ei syväminestä.
Se on ulkopuolia hampaita.

i

Puheen pettämisestä (om bedrägeri).
Pettää paha puheensa, syö Kojra oksennuksensa.
Syö Kojra kahleensa, pettää paha valansa.

Vaiehtelemiestä (om osatlfärbighlt).
75. Valheella ovat lyhyet jäljet.
Ei tyhjä säkki pystyssä pysy.

Al'e/eniantartllsesta (om baktalanbe).

Lihainen kieli leikkaa luisen kaulan.
Juopuuvat oluenjuojat vaipuuvat vahlehteliat, kie-

lenkantajat katoovat.

Hllrtlan^e^ta (om Förwitelse).
Kattila patoo soihmoo, musta kylk' on kumraallaik'.
80. Se toisia uunista essii , joka ite uunissa asuu.
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Panetiele,«l>«ta (oni Tadel *)•'

Minä muita, muut minua palkata panettelevat., ,

Minä muita, muut minua, minä muihen tyttäriä.
Ai'lwärtlt>«t» (om oqwäbanbe, chikaner).

Narri nimen antaa, mies nimen kantaa.
(Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä).

Haukkumisesta (om Oknämnanbe).
85. Haukuk Koira kotonais, älä kylässä hauku.
Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa.

Pk/iee/i juoksuttamisesta (om Vqwaller). L»

Yksi sanoo ystävällensä, ystävä koko kylälle.
(Sanasta sana itee, kypenistä mua kytöö).

Puheen «o^-tartiiXeHta (om ryktens ulspridanbe).
Kuin jouhi suahaan, niin Hevoista telillään.
90. (Älä paa oiniais sekaan).

Pilkkoamisesta (om begabbande).
Kelkka pilkkoa teköö talonpojan puu-reisiä.
(Älä vanhaa koiraa kauvan pilkkaa, se pure luuhun

saakka).
All"tieie//<äelort^t«tä (om otacksamhet).

Noslak Koira kaivosta-» "puisteloo vettä korvilleis.
Nosta Konna mättähälle, niin se niskaas hyppää.

Turhakiittämisestä (cm hycklad tacksamhet).
y5. Vetelä vesi varaksi, turha kiilos kunniaksi.

■

Vetelä kiitoksen liemi, arvo ansaihtee parempoo.

') Miii/iaiiiisesfa (Dm kritiker) sanotaan: '-'Joku vanlioja
kiiitäa, se nykyisiä uioittii,"
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MialV/naZ/lXeHta illnNl'oltta,nlX«ta (OM werlbilig
ärebetygelse).

Autuasta hyvään aikaan siunataan, vaivaista pa-
haan aikaan kirotaan.

Kevytmielisuutesta (öin lättsinnighet).
Hyvä sytän huoraksi saattaa, vaoatahto varkahaksi.

■Huikentelevaisuutesta (om flygttgtyet , oftabighet).
Ei ole huoran itkusta, varkaan valasta, juopuneen

jumalan-kiitoksesta.
.zanan-^-o/rtl^la (om oorbhällenhet).

ioo. Syö Koira oksennuksensa, ottaa konna antimensa.
ZZ«o^«ille^la (om lösaktighet"!. '

Varas varkaan pojasta huora huoran tyttärestä.
»pa^a^tannHezta (om tjufnab).

Kaksi veistä varkaalla, tyhjä tuppi toisen vyöllä.
Hyvä virka varkahalla, mutta kaulalla kamala.
(Hullu kattelee kuin viisas varkaisiin menee).
ios. Toista loisen vehnenen, toista toisen vehka-

nenkin.
Luulemisesta (om mitztänksamhet).

Yksi synti varkahalla, yheksen luulialla.
Aale^liiiNl^eHta (om afautib).

Paha on suova sormen piässä, vaan ei kateen kai-
nalossa.

Vihasta /'a Vainosta (om hat och häind).
Viha viepi viljan muasta, kateus kalan merestä.

Arniahtamattomuutesta (om oVarmhertighet).
Älä kerjäläisen povesta leipää etsi.
110. tuonikaan tyhjästä olak, luuli jäältä kalja-

malta.



71

H«i,'ärtlrti!enKol'niit«ta (om härbhjertenhet).
Älä lyö Jyötyn mieltä, säre suruisen syväntä.

Ylönmielisyyteslä (cm förmätenhet).

Syöpi ruoste rautoakin, viepi vesi ylennimielen.
Ylpeytestä (om higfärb).

Joka on ylän ylpiä. kyllä sen nälkä nylkee.
Tuhlaamisesta (om stösaktighet).

Ei tuli kylläyyk, eikä tuhlaja rikastu.
Pe^tä (om Spel).

lis. Joka pelissä rikastuu, se tavoissa köyhtyy.
Viärin /l/otT-rtilXeltä (om slem winning).

Viärin mänöö viärin suatu. tuhlataan vaivata tullut.
Itaraisuutesta (om girighet).

Kantaa kuin Myyrä pesällens.
Hiiri syöpi köyhän siästön, Kärpäinen itaran kätkön.

Ha!ta«uut«ta (om nisthet, njugghet).
Joll' on paikka paikan piällä, sill' on markka markan

piällä.
120. (Paremmin kerran kyllin, kuin aina niuka).

Ahneutesta (om snälhet).
Ei oo köyhää köyhempätä, vaivaista vaivaisempa-

ta, kuin on ahnas tyytymätöin , joll' on puu-
tos puuttumatoin.

(Ahneus viisaankin pettää).
AxiäN'/«o^ert«>eHta (om bestänbigt rinnande i byn).

Häviää kylän käviä.
Pahain iiliiuiNiX«ta (om de lastfulles fälanbe).

Völlä Yököt lentelöövät, hämärällä häijyt linnut.
125. Yötyr yöllä kulkoo, pimiellä pillomukset.
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"Syvynen hyvä seä paha ajattelee syksyinen yö
ajaa yheksellä Hevoisella.

Panan l7rti«t^rt«lXeHtä (om ben l, uppdagande).
Valkeus nauraa pimäyven työillen.

Panan /L>a,'anlartlattoirtnntesta (cm bet ONbas 0&ot«
Ughet).

Se on tehty kuin on tehty, —
— —. —

(tahi) Tehty seisoo —
—

—

Panan iy^7>eäti"s^-teitä (om den ourstulbanbe).
Pane pahan matkaan, lähe ite myöten.

Pa/ian iatortiil/>LH«ta (om ben l. Stiget).
l3ö. Tulee vesi Suenkin silmään, kuin kuoppaan

joutuu.
Pahan voivotuksesta (om ben I. klagorop).

Ei kuulu Siäskin iäni taivaaseen.
Panan />a/a/a,««e^ta (cm bfn l. ctterwänbanbe).

Matala kynnysLsisään-männessä, korkia ulos-tullessa.
Panan puhistelemisesta (om den t. rättfärdigande).

Puhas kuin pesty kekäle.
Piäto> /la^n^ta eiärtKiXtä (resultatet af en lasifull

lefnad).
Paha saa pahan palkan.

VIII. a) MUUTAMIA OPIN PIÄ-TOTEITA.

(Selittävällä tavalla, ehk' ei selvällä, osotetut).
Ajasta ja Avaruutesta (cm Tid Och Rlim).

135. Aika vanhin, Avaruus suurin *).

Tyhjyytestä

*)2J. m. s. Tiden är det äldsta och Rymden det största.(iDetta innehåller deras lära om Tio och Stum).
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5P>A^-><?stä (»m nulliteten). ,

Ei tyhjästä mitään tule t).
Olemisesta (om tillwarelscn).

Lisänä rikka rokassa, Hämähäkki taikinassa 2).
Sikiämisestä s<»m fortplantningen).

Ei tekemätöin Toukka kasva, eikä suamatoin sikiä 3).

TrtiärtlwälX^eHtä (om förmågan af föfnuft).
Sika kaiken keseä kyntää, mutt' ei jouluna juok'

oltta 4).
L^ä/lliin tietomukscsta (om Gtjern>kunstapen).

Ilfo. Oikein Otavat käyvät, tähet taiten taivoi-
sella 5).

l)2). w- f. Ex ni/li/o nihil /»t. (Detta innehåller fau»
salltets»begreppet — att allt mäste hafwa fin orsak).

2)D. w. f, /" nihilum »lni/ l-el/e?tltul'. (Detta inne»
tjållcr annihilaticnésbegreppct — att ingenting kan
egentligen forswinna, utan blott till former upplösas).

3)2). w. f. Omne vivum ex t)vo. De trodde fäledes \&l
på nägon generatio wquivoca. (©etta innehåller de»
tas begrepp om propagations-läron). Alii: '"louko."

4)®. w. f. att djuren handla utan att runna reflektera
deröfwer utan att beraf former» ett begrepp, eller
derpa grunda ett annat- (Detta innehåller deras ka»
»akters stillnad emellan förnuftiga warelfer och blotta
tjur).

5)2). 1». f. att Planetern» och Stjernorne hafwa ftno
bestämda banor och omlopps-tiber. (Detta innehåller
deras begrepp i Uranograsin / eller låtan om de him»
meistä Kropparne).

Minä kuulin Norin Suomalaisissa yhen toisen ver-
tauksen, joka tarkcemmin osottcloo Otavaista; ni-
mittäin: »sel'«tel«ä« tähtiä Otavana, kaheksan t>a«-
netta oit^-t)«nnä<-lsiä. Merkillistä on että vanhoilla Suo-
malaisilla oli monet omat nimet isoimmillen tähti-si-
keiillen.

O^^^/l I. ,c»
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Toincti Lohko.
SIÄSTÄ JA VUOS-AJOISTA.

IX. Vuosista /a Vuuven-ajoista.
Keväistä.

Kevättä Kynttelistä, syksyä Uolovista.
Suvesta.

Käki tuo suven sanoman, Piäsky päivän lämpymän.
Kesästä.

Kesä keikkuin tuloovi, talvi suuta viäriställen.
Kuu Kiurusta kesään , puoli kuutta Peipuisesta («/» /

Pulmuisesta) viikaus Kiven-viasta, päivä Piäs-
kyisestä, Västäräkistä ei väheekään.

!<fs. (Silloin lämmin kivi järveen, kylmä kivi läh-
teseen lähätäk).

Kirjava on kesänen Kiesus, monenmuotoinen Jumala.
Kuin ei kylmäk Kyntteliltä, eikä palella Puavalil-

ta, silloin on halla lieinä-kuulla, talvi kes-
kellä keseä.

Kuin ei kylmä Kynttelintiä, eikä pauka Puavalinna,
niin kylmää kynnet kyntäjältä.

Lämmin hyvä kesälläkin, ruoka vilja-vuosinakin.
Syksystä.

iso. Kevättä Kyntteliltä, syksyä Uoloviltn.
Kyllä on yötä Uolovista, päiveä Poavalista.
Lämmintä syksyisen niska, talven jatkoa keväen.

Talvesta.
Ei lähek halla haon takoa ,

kaste kaihesta siasta päi-
vän Perttulin perästä.
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Halla Hanhein siiven alla, talvi Huotsenen takana.

i55. Takana Joulun talvi kaikki.
Pakkainen tÄven tavaksi, syvän-kuillen kunniaksi.
län ilmat ilkiämmät, pohjan pakkaiset pahimmat.
Pakkainen pyryn perästä, suvi suuresta lumesta.
Pakkainen paha-tapainen, alta jalkoja anoovi, kiel-

tä suusta riitelöövi.
160. Kylmä ryysyä kysyypi, vilu valju vanttuhiita.

Hyvä hyvään sopii, nahka-rukas pakkasehen.
Kylmät talven lämpymätkin, lämpymät kesän vi-

lutkin.
tunnen valaita.

Vilu vuosi, vilja vuosi.
Vilu viljan kasvattaa, lämmin terän teköö.
i65. Kunnia hyvä tavara, hyvä vieras vilja vuosi.
Kyllä vuosi veronsa vie, ajastaika antimensa.
(Ei entisellä kauvan elätäk, jos ei Jumala vastaista

annak).
Vuosi viepi vuuen varan, päiväkunta päivän-palkan.

X. Ilmasta.
Pouvasta.

Pouvaksi kuun kehä, sateheksi päivän sapsii *).

170. Pysty kuu vein pitää, laukku muahan lasr
kettaa.

Ilinnass' on säen sappi, väki varsan sicrammissa **).

r} Sanotaan myös: 'kuumeeksi kuu kehässä, salchcktt.
paiva-sappi — '^) Saiiolaaii ni).6i> "Hinnassa on ä«i-
lelli iai'i»i" j. n, e,
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Varis huutaa illalla, hyvä ilma huomeneksi, Varis

huutaa uamulla pahaa seälä päiväksi.
AnH^LOHta.

Suveksi syksyinen rusko, taka-talveksi keväinen.
Ilta-rusko selvä ilma, uamu-rusko pilvi päivä.

PlZvl^e^tä /a l/lnla-l/ma^ta.

175. Peloittaa pimiä pilvi, savenkarvainen salaa.

Pouta pilvien perästä, ilo seuraa itkuakin.
>satelHtai.

Sataapi savinen pilvi, Lehmä lypsääpi lihava.
Päivän sappi sateheksi , kuun kehä pouviks ja luuliks.

(Pakkaista, lue : Talvesta ; Lämmintä, lue : kesästä).

XI. Tuulesta.
Turkki tuulella parempi, nahka-vuate vastaisella.
180. (Tuuloo tuvan takana, ei tuvassa tunnukkaan).

ii)«lXi^tä /a keväisistä lliliilÄa.

Suojaksi syksyiset tuulet, talvenjatkoksi keväiset.

Pohjos-tuulesta.
Pouvan pohjonen tekööpi, selkiän selän-takainen.
lästä isot sateet, pohjoisesta pouvat pitkät.

. Itä-tuulesta.
lästä kesä, iästä talvi, iästä ikuiset tuulet.
185. län pakkaiset pahimmat, iän ilmat llkiäir.niät ,

iän pouvat ponnottominat.
Länne-tuulesta,

Ivannen tuulet länsiämmät, iän pakkaiset pahimmat.
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Erinäisistä tuulista.

Ei oo aina Antin tuuli, viel' on tuuli Tuomahani,
Pietarin perän takana.

Z^a/^a^ta seä^tä.

Päin Härkä pahaan siähään , perin tuulessa Hevoinen.

Kolmas Lohko.

Ihmisten erinäisestä Elämäkerrasta.
a) HALLITUKSESTA 5A KANSAN

SIÄTYISTÄ.

XII. Hallituksesta.
Ei kahta Kunninkasta yhteen linnaan sovi,

Au«l'n/ca«ta °l-).
iqo.Anna Jumala Kuninkaan kuulua, vaan ei näkyä*).

Z/änen palvellemisesta.
Paremmin piätä palvella kuin häntea.

ZZäne/l käskyn-käyttämisestä.
Koira käski häntänsä, häntä käski karvojansa, kar-

vat vasta kahisivat.
Alamaisten Kä)-ttärtllsest».

Tie niin kuin käsketään, eläk niin kuin hyvä on.

XIII. Maän-oikeuvesta /a /^a«ta.
Aalniailta/olVtä oivallettavaksi.

Älä kaikkia korvenna kuin kaivanen on.

■J-) Hänen s>Ni»Nsta.- -"Tuntoohaan Xuninkaan typerästä,
herrasmiehen, hatusta. — *) Tässä 011 puhe vanhoista
ajoista, silloin koska hyö matkusti isolla joukollansa,
ja sillä rasitti moata.
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,0.5. Ei sitä hävätä sua, jot' ei parata voi.

Ei Varis kiroin kuole, Korppi kuiviin sanoin.

Eipä Luulo ole Tietön vertainen.
Paremp Armo kuin Uhkaus *).

Riitoin KarltartliHesta.

Ei lämmin luuta särje, rakkaus riitoja salli.
Riioista /a Allta/nle/llitä,.

200. Olkoon asia riita-mies.
ZZel/än Asioista.

Asiassa on monta retkee ja monta mutkaa.
Asian ajamisesta.

Asioissa miellä tarvitaan, hakkoo hulluik halkoja.
Asian a/a/a^ta.

Muotoksi molemmat silmät, ajaa asian yhelläkin.
Asian tutilnl«esla.

Ennen asia tutkitaan, ennenkuin miestä mutkitaan,

Luulluista.
20'j. Joka kerran keksitään, sitä aina arvellaan.

Z^oltelUlHta.

Ei se ole koiralta purtu, jok' o Lailta voitettu.
Syyllisistä.

Syyllinen sakkoo veteä, pahalekiä rankaistaan.
AallvoitelNlita.

Ei auta linnun lentää, siitten kuin siivet leikataan.
Sovittamisesta.

Sileät sovinnon jäljet.

*) Uhkaus mcrkihtee tässä, stränghet; n,,«o^ milbhtt.
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Zo!-/taiN5ta /uttn/oi>ta,
210. Ei kaikkia vaivoja puntariin panna, eikä kaik-

kia karvaisia korvenetak.
Lahjoista.

Lahjat Lain lumoovat, rasva pyörän pyörittääpi.
Lain />lärtteieirtls«eä.

Laki niin kuin luetaan, asia niin kuin ajetaan.
Sinne asia oikiaa kunne kantajat paremmat.

Znttuln julkeuvesta.
Sillä juttu julkisempi , jolla kantaja jalompi.
2i5. Sillä voitto kennen kunnia.

Alijäin ja köyhäin olioista.

Likkaan raha kuluu, köyhän miehen piä mänöö".
Rikas piäsöö rahallansa köyhä selkä-nahallansa.'
(Ei ketään kukkaro kaulassa hirtetä).
Täylyy köyhän kärsiä, vaan ei valittaa.

Tuomarista.
220. Jo laki lainehtii, koska Tuomari pikaria pitelee.

Zlania tuelta .

On kalikoita jos Koiriakin.
Koskoo se Koiraan, jos kalikkaankin.
(Kyllä Koira huavansa nuoloo).

Aan^ailtnKlelta.

Se eläht' kelien kolaht'.
225. Opiksi Koiralle kylmä sauna.

AaniatXln^en liNi^uttartllXelta.
Kuin kovan näkee, niin Koirakin poikkec.
Kyllä routa Porsaan kotiin ajaa.
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Rankaisioista.
Vanha sauna antaa hyvän löylyn.

Rankaistetuista.
Jopa hiisi on hiukset viennyt, lempo liemenet ke-

iin nyt.

>3/^X, /^ti/i/)l/c)i'Hia ja /'tt^iln siätystä.
230. Joulu juhlista parahin, Pappi paras vierahista.

ZZänen kylään tnie/rtllelta.
Jo on aika joutumassa, kuin on Pappi soutamassa ,

Kirkkoherra kiskomassa, Lukkari pcränpiossa.
ZZänen rantnnoklelta.

Viina herkku Herroillakin, paras Pappien parissa.
(Ei Pappi paljon syö, Papin lapset paljon syövät).

Z/änen puheista.
Kyllä Papilla puheita on.

ZZänen Htarnalta.

235. Papill' on sanoja kuin päreh-halkoja.
(Itestänsä paha Pappi suarnaa).

itänen otoista.
Pohjaton kuin Papin säkki, pitkä kuin nälkä-vuosi.
(Suusta Jumalan korvaan , Jumalankorvasta kuk-

karoon).
ZZänen ta/onnelta.

Vanha miärä Pappilassa, kuus sikoo, seihtemän liik-
kiöö.

ZZänen Viran ai^cilta.

240. Seppä ja Pappi, Villan-lyöjä —ne oil kolmet
kovoo miestä. Pakanatkin
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Pakanålkin tuloo I'aoila aikaan, vuan ci Bepäl»
sekkään.

/^«^»lal-iHta.

Lukkari perään pitääpi, Pappi melan liallilitoopi.
Lukkari Papin plakkari.

XV. Ruununmiehistä ja muista Herroista.
Ruununmiehistä.

Kuunun Rotta, vouvin Kissa.
2»f5. Kissan ilo, Uiirein ilku.
Koska Kissa liarliuksi pizzöö, knlio silloin karja-

laumais.
Mul>tu /ia-NLuenlita'.

Vakka kanteensa, mies virkansa valihlee.
Ei mies nimellä eläk, vuan viralla.
Viis virkoo, kuiis nälkee.

Herroista.
250. Minä Herra, «inä Herra, kuka meistä kontin

kantaa.
Ei ole Herroin kanssa mariaan mänemislä.

Heijän m«lio/^ta.
Pitkät on Herrain kiiruut.
(Kauna ruok'-aikana Herroissakin).

/sei/un koittamisesta.
Pois tieltä! ulos jalosta' lie auki! (herrat huutavat).
255. Pois tieltä talonpoika! Herrasväki tulee! (huu-

taa heijän käskyläiset).

Oi^l^t I. ii
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(Ampukaa hiljaa hyvä Herra ! (talonpoikiin vastaus).
Aei/ärt, käskyläisistä.

Herroiks Herroin Koiratkin, hännättömät, hailut-
tomat.

Hulluilla Herrat kyntäävät.
ZZet/än vet^ortnlelta.

Helppo köyhää narrala, hyvä nöyrällä ajaa.
360. Kauroilla ottaa, kannuksilla ajaa.

Hoviloista ja Moisioista.
Hupa Hovissa elämä, vaikka peällä vaarallinen.
Hvvä on Hovissa elää, vuara piätä varjellessa.

Heijän naapurillansa.

Vaivaisella vaimo kaunis, hullulla hyvä Hevoinen
Herrasmiehen nuapurissa.

Hullulla hyvä Hevoinen , sitä kaikki ajeloo; vaivai-
sella vaimo kaunis, sitä kaikki kaulailoo.

b) YKSINÄISESTÄ ELÄMÄSTÄ.

XVI. Miehistä.
•2.65. Järki miehen, terä veisen kunnia.

ZZänen nälioltä.
Kunniaksi Sonnilla suuret sarvet, nenä miehellä.

ZZänen tuonnolta.

Mies on luotu liikkuvaksi, Vaimo pirtin vartiaksi.
ZZänen toimelta.

Mies syöp, Mies suap, Miehellen antaapi Jumala.
ZZänen ymmärryksestä.

Missä miehiä, siinä mieliä.
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Hånen /ä,^/e//il^)«lelt<l,
270. Mies se joka mielensä hillitsee.

ZZänen hartautesta.

Mieli harras työn tekee, ei voima väkevänkään.
Kuin kovaa kalvetaan totta siitä hiukka lähtee.

Hänen tavoista *).

Mualta Mies pois suahaan, vuan ei tavoillansa.
(Ei luja lutise, eikä vaka vapise).

ZZänen lanalta.

275. Sanasta miestä, sarvesta Härkeä,
Puhuttu puhe, ammuttu nuoli.

Hänen puheelta.
Mies se, joka puheensa pitää.
Ennen mies muansa myöp, ennen kuin sanansa syöp.

Hänen iu^auililta.
Annettu luvattu lahja.
280. (Lupaus on pahempi velkaa).

Zlänen iNleAvaKuilllUtelta.
Huovaa Variskin vastatuuleen, Mies voittaa vahin-

konsa.
Hätäynyt hullu on, vuan ei Mies vahinkossa.

Zsanen uiAo/AlUutelta.
Ei pie yhteen hyvään ihastua , eikä kahleen pahaan

pahastua.
Hänen /atoulelta.

Piähään piikoa katsotaan ,. jalkoin jaloa miestä.

*) Om desi principer
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Huonoista /lAel-retiatellta.

285. Moni miehestä mänee, Urosta alkenee, poika
polvikautenaan , konna ompi kuoltuaan.

(Ei ne kaikki Miehiä ole, jotka pöksyssä pyörii).
Penrt«)«t-rtuetV«Xtä.

Kova kotons pitää; ei pehmee kään.
Av-io-miehistu.

Hiki hellen, lämmin laiskan , pakkainen pahan uron.
Jok' on julma Juntallensa, se on valju Vaimollensa.

Po/tlta.
290. Orassa on laihon alku, pojassa miehen mu-

kailla.
Mies tuloo räkä-nenästä, vuan ei tyhjän naurajasta.
Kuin on peukalo Uroista, sehi on Naista naukeampi.

/Vuodilta HZte/lilt».
Ota veihti vyölleis , Vaimo viereis.
Kaikkia muuta mies katuu, paitsi nuoria naimistaan.
2g5. Naiman nuorena pitää, ett' on vara vanha-

nakin.

XVII. Vaimoväistä.
Z^iirtlOlta.

Hevoisessa miehen henki, Vaimossa talon pitäntö.
»f/änen kotonna-olemisesta.

Mies on luotu liikkuvaksi, Vaimo pirtin vartiaksi.
Emäntä hyvä kolonna suihtua kohenteleepi, kekä-

lettä kiäntelööpi.
Akka autuas kolonna, ukko kurja kulkemassa.
300. (Asiallen mieskylään, vaimoo varten syömistä).
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Aotonailelta ii»al/«ol»äeleä.

Ei tiiä viisaatkaan Vaimot, missä miehet mcllas-
taavat, missä uhmaavat urohot; usein on urot

lumessa, mies-parat pahassa siassa.
Ei tiiä kotoiset Vaimot missä miehet mellakoivat,

ei tiiä nykyiset miehet, milloin Piiat tuoris-
tuuvat, maito nännissä makaapi, ritarissa uu»
vet piimät.

Avio-vaimoisla.
Parempi rukinen vaimo, kuin tamppuinen Rouva.
Ruma työllä rohkiampi, kaunis katsella parempi.
305. Kauneutta kaksi silmää, teköö työn toisellakin.
Ryhmys-rähmys työn tekeepi, kaunis kattoo karvansa.
(Ei näkö työtä tie, kaunis kaskia rovihte). '

Ryppy-lakki liina-vaimo, puu-lukko Sepän emäntä.
Riski vaimo riitelevä, tekevä toruva akka.
3io. (Hyvä akka aikanansa, ehkä toruu toisinansa.
Laiska lapsillen parempi, ruma työhön rohkiampi.
Uuvelia Sika lihoo , Vaimo laiska taikinalla.

Zainion kauneutesta.
Vähäisestä vaimo kaunis , suuresta sota-hevoinen.
Ei yhen kaunis, kaikkein kaunis.

Vaimon rakkautta miestänsä kohtaan,

3i5. Musta minä muiten nähen, valkia oman emoisen.
Omat kukin kauniit ovat, mustat muiten vnlkiatkin.
Vuohi vaivaisen eläin hellä vaimo vanhan miehen.



86

ZZänen KetAi)«<tä ia/»>lianla kohtaan.

Hepo hellä varsallensa, ukko hellä akallensa, vai-
mo varsin lapsillensa.

ZZänen natsaa ta^ltltanla.
Suru sillä joll' on sulha ,

sillä vaiva joll' on vai-
mo, sillä kaksi joll' on lapsi.

320, Huoli linnun pojistansa, vaiva vaimo lapses-
tansa.

Ztet/än luotta-luuttu/nllelta.

Ei ole ämmän ähkymistä, kuin on äijän pia sylis-
sä, parta puarmoilla.

Kyllä Orih tamman polkemisen tuntee *).

i?«l/än f>uAeen-/uoilllttartil'lelta.
Panet poveisi, niin putoovi; sanot akalleisi niin saa-

pi ilmi.
ZZel/än ät^ltä.

Älyä ämmätkin tarvitsevat, jos ei muuta niin Ici«
poessa,

31i5,Kuteillen kånkas kahtoo, leipä hiere-jauhoilleen.
Ztet/än aivolta.

Halpa vaimo lapsitöin, paha hännätöin Hevoinen.
Halpa vaimo haltiatoin, avoi pieletöin veräjä **).

*)Tässä tarkoitetaan tyttölöitä, kuin h)iö kuivaillee!»
kurmaclleeksen tahi ketkasteleckscn (koketter», wisa
fiQ beliagfiula).

**) Vanhoin aikoina ci ollut vaimoilla muuta arvoa, kuin
sen vähiin minkän «aivat miehiltänsä , joka usein oli
varsin hiukka, Miten halvassa arvossa muinon pitivät
piikojansa niihään monestakin paikasta, vaan liioiten-
kin siitä, etlä sanoivat: "Ei ole Vushi eläin; Piika;,
ihmilieli; Harakka, lintu; eikä tuohinen, astia."
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Pa/ioilta Vaimoista.

Paha vaimo toruvainen , hyvä Koira hankkuvainen*
Paha on pureva Koira, vaimo vihanen kamala.
330. Ärjyy Ämmä leipoessa, kiukkuinen kirnutessa,

olta pETnnessa äkäinen.
Tiellä Kissat, tiellä Koirat, pahan vaimon leipoessa.
Sika paistaa kylkeänsä, Koira paistaa kuonoansa,

paha vaimo reisiänsä.
Kolmee on paha kattoa, olki kenkässä, naskali tas-

kussa paha vaimo ikkunassa.
Kolmee ei tule uskoa, venettä vesille, Hevoista tiel-

le, pahaa vaimoo taloinsa päällä.
Vaimon-vallasta.

335. Burma Hepo suitsitak, vahinkoksi vaimon valta.
Ämmäin toraltii.

Ämmät ähkyin eläävät, kuuset paukkuin palaavat.
Kyllä sukka suuta suap, paha vaimo tora-sanoja.
Ei itä ennen herkiä tuulemasta, ennen kuin se sa-

taa, eikä akka torumasta, ennen kuin se itkee.
Puilla minä portit suljen, suljen suuretkin veräjät,

mutta millämä suuta suljen?
340. Ei sen kieli ole puurossa palanut, joka am-

mäin kanssa toruu.
Piioilta jiUTyttölaista.

Hyvä tyynnä Tyttölapsi, rajunna Orih-hevoinen.
Hyvät Piiat, kauniit Tyttäret, mistä pahat vaimot

tulevat?
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ZZe//än kypsymisestä.
Läsnä leipä taikinassa, läsnä piika kasvamassa,

Heijän 2»an/la^-l-/oulUrtil'lella.
Kuluu päivä pilvessäkin , ikä piikana ollessa.

ZAI/an /loulcutletertillella.

345. Pian on houkka houkuteltu, mieletöin mie-
hellen viety.

ZZel/än liiette/enilleltä.

Pian on souttu soukka salmi, mitattu matala meri,'
lyhyt mieli liikutettu.

ZZet/än 2»»//ottnrtu'lelta.
Pian heikko henkestyy , väsyy vähä-väkinen.

Pil^allUutelta.

Ei piikaisuus *) menesly asioissa.
Ei piikaisuus muussa kelpoo, kuin kirppuja kasit—-

täissä.
350. Vähässä vahinko tulee, pikaisesti piian rikko.

Piikain natttartnlelta.

Piot piioista tuleevat, hyvät neuvot neilsyvistä.
Pois tunkiot tuasta, pois tyttäret talosta.
Tamman kauppa tanhualla, neijon nelis-nurkaisessa.
(Kasvot piian puhemiehet).
355. Maa naittaa pahatkin piiat, isän pellot ilkiälkin.
Yksittäin piiat naijaan, yksittäin Lampaatkin keritään.

Heijän

*) Muutamat sanooval pikaisuus; kiiiiiiiliiikiii suat laa oli.*»
oikeeii sanottu.
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Heljän Iniehillen toivomisesta.
Keijon mieli miehellen, korkiastaik koista, veteen

venosen mieli tervatuilta teloilta.
Morsiamista. ■

Suoni sulhaista velää, nuiska nuorta morsianta.
Työstä tvöhön morsianta, unesta miehen lasta.
360. Illasta ilmoo kiitä, vuonna toissa morsianta,

kolmanna kotivävyä.
Nuorikoista.

Naituaan naiset lihoovat.
Naineista.

Jop' on nähty naineen varsi, näkemälä naimattoman.
Naimattomista.

Mikä lie minua nähty, kuka kummaa keksittännä,
kuin ei naitu naima-vuonna, oteltu orit-kesänä.

Pietyistä llllOlHla.

Muahan kahtoo pietty piika, ahollen Hevo eijellu.
365. Ei oo koivua kokematointa, eikä piikoa pi-

tämätointä.
Jos takki lavat Ilmotta!»!, puhuis paila pellavainen,

harvoin naitais neitsy nuori, miest' ei monta
uskottaisi.

Huorista.
Piällä keuhot kattilassa, huorat vaimoen seassa.
Huorat hulluksi teköövät

,
salavaimot vaivaiseksi.

i^e^-l'-?>al'niOi>ta.
Keviäl on lesken kenkäl, miestä toista toivotessa.

01-/?^^ I. l.
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370. Työläs leskee lepytellä, kauvan nainut nau-
ratella.

Z^llrtlOln tolliotllilla.
Ennen kesän lehmätä, ennenkuin Joul'-yönnä ukota.

XVIII. Kosiomisesta ja Naimisesta.
l^allialllen /a. Koi-Aäin nalMllelta.'

Naiman nallikin pitää, vaimon soaman vaivai-
senkin.

Vaivainen vaivaisen naipi, siitä suahaan pussi-sel-
jät, siitä vaivaiset venyyvät.

AiAKaen nalrtiilelta. '

Sukujansa suuret naivat.
375. (Ei tohi torpan Kukko, tassia talon Kanoja).

Aollonlllelta.
Älä juokse juhlan .alla naima-tiellä naapurissa, sil-

loin on siveä kukin, puhas piika ruokotonkin.
Älkös pyhinnä naiko, juhla-iltanna ajelko, silloin

peä on palmikossa, niin häijyn kuin hyvän-
kin naisen.

(Kaunis on kantokin kuin kaunistetaan).
Moni on kaunis kallioissa, vaan on tyly työn teossa.

Hätä-naineista.
380. Hätäinen huoran naipi, syypää sakon vetää.
Hätäinen kauppaa tekee, mies päällä kattelee.

Aal"nei'lta> vainio» /luutteHella
Syöpi Hauki Sammakonkin selän suuren uituaan ~,
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naipi mies pahankin vaimon, viikon ilman ol-
tuaan.

(Hätäinen hullu, nälkäinen raivossa).
Vanhoin piikoin na«'mi^«ta.

Se suap valitun vaimon, joka nai jätetyn piian.
/Via» va/lntl/olHta.

385. Luu lihan jakajalle, kuori leivän alkajalle, huo-
ia piian valitsialle.

iVua/>u>"l,i, nal'nil«^ta.
Hyvät naip nuapurista, pahat taipalen takoa, Son-

ni kotona naipi.
liähestä naiminen parempi, kaukoa Hevoisen kauppa.
(Koira kotoansa nai *).

/'a^ol^ta natseista.
Mesimarja mielitläissä

,
omena otettaissa, vaan vot-

sa vihittynnä.
3go. Jouhista hyvä hevoinen, paha piika palmi-

kosta.
Heijän egolta.

Parempi hyvä ero kuin paha yhtyys.
Koslasta.

Naitaissa kalua kyllä, killinkiä kihlallaissa.
Sulhaisesta.

Yksi ylkä paras on , Ilaksin molemat katoovat.
/'une-/nl'eneslä.

Kokki suolan kokee, puhemies morsiammcn.

Tässä ymmärretään, ettei pie ruvetak omiin piikoihin
tahi reukihin pauloin.
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AuttälVenllleltä.
39.5. Tallissa on Hevoisen-kauppa , Neijon nclis-nurk-

kaisessa.
Kanan kauppa on orren alla, neijon nelis-nurkkai-

sessa.
Vaimon l'l"^^antelt».

Riitoiksi Vaimon varat, miehelle mänlyänsä.
Vuohen voi, vaimon tavara, ei ole tarpeelle talossa.
Kylinä kulta kumpaniksi, valjut vaimon rikkauu vet.

Ai«'t«ilen puheista.
400. Nauretaan naineita, itketään kuoleita, vuosi-

kausi kumpiakin.

XIX. Jviosta.
Tillnvaimolluutelta *).

Sopii kaksi pataa yhelle tulelle, vaan ei kaksi neit-
svkeistä yhen yljen vuotehellen.

I^/ilinnalrtlllUutelta **).

Kaksin tiällä kaikki ovat, kaksin aijan seipähätkin'
Kaksin linnut ilmassa, kaksin kalatkin meressä.
Kaksittain kaikki paras, kaksi orrella pysyy.

Z^a/au»l»lilla^ /a t/iLlltärtnlelta.

405. Halaus halun lisää, suun-anto hyvän sovinnon,

Muista /l^-^äl/enllllltä.
Ei hyvä pahoo tie.

XX. Sukulaisuutesta.
Mislä vaimo kotoisin , sieltä mies sukuisin.

+) l^sln-ivalmolsnns , mynogyni.
*) Yksin-naiiuisiius monogami,
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Z^anneniMllta.
Ukiä isäini , erikummainen emäini.
Pukki isäin, vuohi emäin, minä mies täy välleen.

Veljistä.
4ro. Vetelä vesi varaksi, velelämmät veikon armot.

Vieras veikkoa parempi, emän-lasta laupiampi.
Aäi>-^llllä.

Sisärekset me kälykset veljet meijän miehiemme.
Tätilöistä.

Hyvä on täti niemen nenässä.

Apista /a Anopista.
Apin siltaa astumatak, syomätä anopin leipeä, kay-

mätä kylän keräjät.
Z^äi^-ltä.

4i5. Ei väkisin vävyksi, ylimielin ystäväksi.
Illasta ilmoa kiitä, vuonna loissa morsianta, kol-

manna koti-vävyä. ,

Vävystä vähää varaa , tyhjä turva tyttärestä , mi-
niästä mieli karvas.

Miniästä.

Harvoin miniätä kiitetään; harvoin vuotia siunataan.
Harvoin orjaa kiitetään, miniätä ei milloinkaan.

Zanio^Llilla.

420. Lankot on vaivaisen lähimmäiset, omaiset on-
nettoman.

Muista Oi«a«'ll'lta.
On suvussa Susia, joukossa jotaik.
On joukossa jotain, karjassa kirjavia.
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XXI. Lapsista /tl /lel^tl/l ylöskasvatta-
ml^e^ttl.

ZZei/an l/nt)«rtu'lellä.
Ei lapsi isätä synnyk, eikä tule ilman emota.

»sauna-^al/«ollla.

Kaks tietä tiine-helle, joko luo tahi kantaa.
Za/ilen lannalta.

425. Hyvä on lämmin laihan lapsen, ei liiaksi li-
havankaan.

Kei/ä» tuutntta/nllella.

Unesta uneen lapsi, työstä työhön morsianta.
Lapsi ompi laiskan turva *), viivyttääpi viriän.

Zisel/än ruoiilMllella.

Itkein laps' emältäns ruuan suap', raainittellen vie-
rahalta.

Laulaa laps' syötyänsä, itkee ilman oltuansa.
Heijän lt^e/nlleltä.

430. Ei katkima tointa kankasta eikä itkemetöintä
lasta.

Ei Sika syytäk vinku , lapsi vaivatak valita.
ZZet/än noliiaullamllelta.

Hyv' on lapsen lasna olla, kuin on vanhempi va-
rana.

Paha lapsi lasna kauvan, varsana häijy Hevoinen.
ZZe</än nunlei"ertu'l<?lta /'a Kiltte/ertuXellä.

Moni laitos kiitollinen, moni kiitos laitollinen.
435. Hullu kiittää vaimoansaepätieto lapsiansa.

*) Nimittäin, laiskan Vaimon
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ZZe//än kurittamisesta.

Joka kurituksetak kasvaa, se kunniatnk kuolee.
(Sinne voaja vaipuu, kuin nuija voatii).
Lyöten lapset rakkahammat, hautoen pajukin, pa»

rempi.
Vitsa lapsen viisahaksi, vatsa lapsen varkahaksi.
44»» Väli veälyllä vitsalla, väli veäntämättömällä.
Villainen isällä vitsa, äitin vitsa villaisempi.
Villainen äitin vitsa, isän ruoska runteleva, vitsa

vierahan verinen.
Käypi syöntö syönnön peällä, vaan ei lyöntö lyö-

nön peällä.
Eipä auta äitin armot, eikä muorin voivotukset.

ZZet/än o/lelle/enlllelta.
445. Ola oppi hyväkseisi, varoitukset vanhemmaisen.
(Hyvä syönyttä syöttää oppinutta opettaa).

Zse</än nlre/eltä.

Lapsella on lapsen mieli, tyhmällä on tyhmän kieli.
(Äiti antaa nisän lapsellen, vuan ei mieltä piähään).

Ztei/än miehen tarkoittamisesta.
Ei kauhalla mieltä piähän ajeta, vaan vaivalla.
450. Ei panenta mieli piassa pysyk, eikä kaunaiilo-

vesi kaivossa.
ZZel/än nlUiltartlllella.

Mitä lassa kuulin lausuttavan, se juontuu miessä
mieleen.

Heijän o/l/n'l'al'l«utelta.
Ei niin pahaa piätä, ettei vähee mieltä.
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Ei raha ratke kukkarota, mieli säre miehen peätä.
" ZZeiXä» syvämmen luonnosta.

Pojall' ovat isän tavat, äijin eljet tyttärillä.
455.- Puuta myöten siirto juoksee, äijin tavat tyt»

tärissä.
(Niin on niinet pitkät puussa ,

kuin on niiilipuu
itekkin).

ZZei^/än Zuonnon ei-ln/aAallUUtelta.
Hyvä lapsi laiskan vaimon viivyttelevä viriän.

ZZei/än /i/lnltä rtler/:^l'/olltä.

Piältä tunnen päiväkauven, silmästä hyvän sikiän.
Orasta ma touvon tunnen miehen nuoren nousen-

nosta.

ZZei/än 2iannertlrtll"en nuoZen/ilolta /ie/ltä.

460» Hyppyisessä hypertelöövi, ei jouvak jouten olla,
jos on mieli miestä suaha.

ZZei/än l/anne,rt/^l'en tolliotuilllta /teillä.
Suopi miehen vertaiseksi, poikansa paremmaksi.

fannotn akkoin />all»atla/rtla.
Pahoin mulla parta kasvoi, turpa tuhmasti yleni,

akan vanhan vaipan alla, akan vanhan kus-
kuissa.

AeZtiotlortlllla /a /la/lan/iurllllta ia/iltlta.
Vie Porsas saksaan, tuot Sikana takaisin.
Lyö Sikoo, pese Porsasta, yhellä tavalla ne vin»

kuuvat.

465. Ei Vuohen viemisestä, kuin hään lypsettää ko-
tia tulee. Laiskoista
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Z,ai'l^ol'.«ta ta/ililta.
Sialla on monia vikoo, milloin mua kylmä, mil-

loin kärsä kipiä.
Zalten /i/l^ää» tolntumilelta.

Ei ole varsan kauroista, eikä lapsen viinasta.
Ei ole voista veitsettömän, eikä hammattoman li-

hasta.

Z^eratlta /allilta.
Oma laps', lapsi ompi; toisen lapsi, lapsukainen.
470. Oma lapsi lapsukainen, toinen lapsi lastuk-

kainen.
Turvattomista ia/illlta X<).

Halpa lapsi haltiatoin, rikki pielitöin veräjä.
Lapsi-puolista.

Etessä emälöin lapsi, äreen ämmän leipoessa **).

Eraällistä neuvottiin, emätön opiksi otti.

Aalten a/Liua.
Apu lapsesta on, ellei hään kalan stia niin hän ka-

lan syö.
Lasten li'/.l'äml'leltä.

4?5. Lapset lapsia teköövät, vanhemmillen vas-
tukseksi.

s)Emottomista la/islstn^ lue! Surusta ja murheesta;
Köyhistä la/«lsta^ lue: Rikkautesta ja ki>vhyleB-
-ta. — **) Oisi ehkä parempi sanoa: '-'iärcen, emän»
leipoessa.-"
Otava I. ,3
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HXk//. Nuoruutcsta /a /XLln/l«Zlie^itl.
/VuorilUiien nu/tuutelta.

Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus.
Auoruune» t/pi'tlertu'lelta.

110 siinä kussa nuoret, sauvan-kolke kussa vanhat.
Nuortein niV/ie/tellä.

Hiili on nuoren hihassa, tuli neijon pohkeessa, ke-
kälettä kannan-piässä.

AiiOi-teln ii<>-läl'l>^-tellä. '

Joka on nuorra nopia , se ön virkku vanhanakin.
ZZet/än 2»an/lcneml'lelta.

480. Vuosi vanhan vanhentaa kaksi lapsen kas»
vattaa.

Mies kasvaa, hammas karkenoo.
ZZe/Xän vaiihaks-pyrkimisestä.

Moni vanhaksi pyytää, vuan ei piäsc puoletkaan.
(Ei niin vanhaa, jok' ei luule vuolta elävänsä; ei-

kä niin nuorta, joka ei luule vanhaksi tule-
vansa).

Z^an/lOi» viisautesta.
Vanhalla Variksen silmä, Karen silmä neitosella.

Vanhoin etartiän-/>«>valla.
485. Paljon vaivaa vanhetessa , Vanhana paha elää.

ZZel/än irtUlltamattortlUUlelta,

Mikä vanha vanhenoo, sen mieli myöten mänöö.
TaHellc vanha panee, vaan ei muista.

Z/el/ä« voimatloniuiitestä.
Hyvä vanhan vaeltaa, hyvän nuoremman uoj-alla.
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Hiljalleen huono käypi, sauvan voimaton pitäävi.
ZZel/än ln>Kllt)«nn'«eltä.

490. Terävä nuori syötyänsä, vanha yön muatluansa.
Nuortein /'a Vanhoin luonnosta.

Äijä nuorra kaunihita, paljo vanhana pahoja.

XXIII. /^tl^tlltte^ttl /tl Hulluutesta.
Suuta sanan siaks', piätä mielen kukkaroks.

Erotus t)«/«mäni /a viisaan /111/ieilla.
Tyhmän sytän aina suussa, viisan suu sytämmessä.
(Mykkä viisas, hullu väkevä).

Erotus /lel/ä/l käytyksissä,

495. Hullu pilaan suuttuu, viisas vastaa puolestansa.
Harvoin viisas vihastuu, harva siitä ihastuu.

Arotul heijän a/alu^Llllla,
Kauvas viisas näkee, etemmäksi ajattelee.
Hullun ajatukset ovat hajalla, kuin akanat tuulessa.

Ml/Zun />un.een-/n't»ml'leltä.
Hullu huolensa puhuu huolen tuntemattomalle.
500. Hullu putkeen puhuu, miclctöin avaimmeen.

ZZuiiun /Kunutle/emllelta.
Lähe hullun kanssa huastamaan, vasikan kanssa

juoksemaan.
(Pitkät hiukset, lyhyt mieli).

ZZu/tun /lcutiollc/eiNllella.

Neuvo hullua et sua mieltä keitä munoo et sua
lientä.

(Silloin kala Kiiskisiä, koska mies mielettömästä).
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ZZui/un teoilta,

505. Sinne mieletöin mänee, kuin järjetöin käskee.

Zt"ui/un t/oltä.
Hyvin kyllä hullu kyntää, jättää kyynären vaon vä-

liä, puoli-toista toisinahan.
ZZu//un n^vää-tuntemllelta.

Hullu hyvän tuntee, maun maistaapi sokia.

Z^iilauten vl//itte/etnlleltä.
Tulee vahinko viisaallenkin, tuhman on toisessa

käessä.
Tulee häiriö hyvällenkin , tapaturma taitavallen.
sio. Käyp viisas vipuun, hullu huimaelee sivuten.
Vahinkosta viisaaksi tullaan, ehk' ei rikkaaksi.
Kerran viisas petetään, vuan ei toista.

PllXauleen tu^ivaamllelta.

Ei hyvä hylyksi jouvu, eikä viisas vaivaiseksi.

XXIV. F«/'«sttl ja /^ll/Vie^itl.
IZ«r/le//lleil mte/ellä.

Ei sen mieli mettä keitä, jok' on suuressa surussa.
MiiAeen Zetiottomuutelia.

5i5. Eipä anna murhe muata, vaiva vaikia levätä.
AZur/leen vanhuuttamisesta.

Murhe tuottaa mustan muoton, pahat päivät par-
ran pitkän, halu härmähän hapenan.

Murhen ZnliAuttartNlelta.
Murhe mielen mustuttaa, kasvon teköö kajoks.
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H/urneen /lUonontamiXelta.

Huoli mielien huonoks tekee, murhe muita mus-
temmaksi.

Armottomien mu?-//elta.
Alaalla on Allin mieli, uijessa vilua vettä, alem-

pana armottoman, käyvessä kylän väliä.
l)rl»ol'lten muiAelta,

520. Pimiä isoton pirtti, ehkä päi.vä paistakoon;
kylmä on emoton sauna, ehkä löyly lyötäköön.

Puoli-orpo isätöin koko-orpo emätöin.
Akulta.

Älä itke ilman syylä, ilman vaivata valitak.
Ei ilku hätästä piästä, poru päivistä pahoistak.
Ei se parkuen parane, eikä huutain huokene.

Murhen fioll/leltlärtllleltä.
525. Anna huolia Hevoisen, murehtia mustan Ruu-

nan; Hevoisell' on piä paremp, piä parempi,
luu lujempi.

Annak olla olleeksi, mustat on ratilla muutkin päi-
vät, mustapa minä itekkin.

Furu/Alten l^lärtlnieltä.
Suot sulaa, muat sulaa, suruisen sytän, ei sula

silloinkaan.

XiXk/5X Toivosta /tt /^ttoittl/nl^e^iltl.
Ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä.
Kyll' on päiviä iässä, eli to ja lännessä.
Ji3o. On neuvoja, jos on pahoja päiviä.
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Kyllä luu lihan kasvattaa, pello palkihtee vahinkon.
Toivoessa aika kuluu;

c) IHMISEN KANSALLISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXVI. Lauluista /tl Lausumisista.
ei) Lausu a,

ZZualtamllelta.
Huastaissa sanat suloisemmat, käyneet rauat lep-

peemmät.
Sanasta sana itää, kypeneistä mua kytöö.

PunumtXlta.

535. Ei puheen paljoutesta, eikä kirjan suuruutesla.
Puhu miestä kaiken päivän, älä nimeä sanok.

Puheen /uo^lutlamllella.
Enempi on vähempikin, musta-mulli valkiampi,

mielen kielen puhuttaissa.
Yksi sanoo ystävälle, ystävä koko kylälle.

Fanomilelta.

Sauva maita paljon käypi, sanat paljoa enemmin.

540. Ei sitä sanoa sanota , jonka peähän ei peästäk.
Ei sanoma siivitä lennä, puhumata kauvas kuulu.

Z^el^l-fiunelltlt.
Lupa leikkiä puhua, ehk ei tarve irvistellä.
Hullu pilaan suuttuu, viisas vastaa puolestansa.
(Ei sana sioo tie).

Valhe-puheista.

545. Ei ole tyhjästä tytyä, valeheisla valan täyllä.
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(Älä paa omiais sekaan).
Ei tyhjä säkki pystyssä pysy.

f-Änno/lta puheista *).

Joka yöllä yksin käypi, luulaan varastelevan, joka
vanhoja puhuu , luulaan valehtelevan.

Z^ol^arl/ollta.
Ei piiraita puheet puutuk, sanat suaren jatkajalta.
550. Ennen umpi-lampi Ahvenia puuttuu, meren

ranta kiviä puuttuu, ennen kuin minulta sano-
ja puuttuu.

(Puhuvan suuhun sanat tuloovat).
Puheen iiuutoklelta.

Ei ouk suatuja satuja, ennen tehtyjä puheita.

l>) Lauluista.
Laulun /luintoileltol.

Yöllä päivät jatketaan, virsillä vähät oluet.
Laulun aineelta.

Siitä viisas virren suapi, jost* ei tuhma tunnekkaan.
555. Noista viisas virren ottihullun pilkistä pu-

heista, mielettömän lausunnosta.
(Kaikki laulavan virteen sopii).

Aunon luonnosta.
Kaksi sanaa **) vanhaa virttä, hyryä lisäksi.

*) Om traditioner/ fornfdgncr.
**) .Vana^ merkihtee tässä: strof, rad, iVtxSi ti/'iX« bt*

betyder ett siags nnomatopojetisst anklang af ord, fotn
alludera pä hwad som blifwit sagt i föregZende xotxi.
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Z^lUla/ollia.
El koski kitaskcma laske vettähän visusti, eipä lau-

laja hyvänäik, laula kaikki laulujansa.
Hullu koko virttänsä laulaa, hullu kaiken taitonsa

ilmoittaa, hullu valheille nauraa.
Z^au/amllelta,

560. Ei satut sanoihin puutuk, virret veisaten vähene.
Sormet soittajan kuluu, kieli laulajan väsyy.
Laulu työksi lankiaapi Hevoisen hyvän reessä.

Z^auZatlamllelta.

Ei kuiva kulku kumaja, henki rasvatak helise.
Ei Kukko käskyllä laula, kuin ei laula käskemätäk.

XXVII. Juominkista /tl luopumisesta.
A<o/iunellla.

565. Ei se ole ihmeitä nähnyt, jok on nähnyt
juopuneita.

Zsei/än juonista.

Monta juonta juopuneella, ei yhtä hyvää juonta.
ZZei/an ta/iaukll'lta.

Jotain juomarille tapahtuu joko kissat kenkät syö-
vät, tahikka kintahat katoovat.

(Juo vähemmin
, kato kaluis) !

ZZel/än ieliolta. ,

Jouten syönyt sairastaa, jouten jtiotilas lepää.
570. Uni-silmä sippurassa, viina-silmä kiliin-kaliin.

Tottuneista ja ä^inäll/ltä.
Mies vanha oluen juop, lahopuu vein vetääpi.

Oppinut



105

Oppinut oilta juop, oppimatoin oksentaa»
Ohho, sanoi outo, ollulla! kannun joikaksi oksensi.

Juomarista.

Joisinpak jokaik päivä, kuin ei kukkaro kuluisi,
raha-tasku ratikenisi.

Heijän janosta.

5^5. Juomaan juomari tuleepi, jose! muuta niin vettä.
Kaljasta.

Ei vettä vihalla juuva, eikä kaljaa kateuvella.
l)/ve^la.

. ,

Oluella onni hyvä, juolaan janotakin, ei piialla pa-
hempi, nai taan kokematakin.

Oluella ollessaan! kalua mulla kyllä, olut päästä
oikenee, kohta kalukin katpopi.

Viinasta.
Vilja voittaa viisahankin, laitti tappaa taitavankin.
580. Viina viisaat villilileepi, väkeviltä voima.n viepi.
Viina villiin tekeepi, olut tuopi toisen mielen.
Jota viina viivyttää, sila Sika imeltää. ,

Juoma aHtlolHta.

Piiat juovat pikarista, vanhat ämmät ämpäristä
/sunla/asta.

Jumala mielen antaa, humala mielen ottaa.
585. Humalassa hullut kaikki, pahat paljon juo-

tuansa.
Juopumiscsta.

Juopuuvat oluen juojat, vaipuuvat valehteliat, kielen
kantajat katoovat.
<?7^^ I. ,4
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XXVIII. Juhlista ia /Xle^tllFitl.
Zouiulla.

Joulu juhlista paras, Pappi paras vierahista.
Jokapa jouluhun eläisi, joulusta johik tulisi, elik-

kä elo parempi, tahi kuolio rohkiampi.
Hyvä Tuomas joulun tuopi, hyvä Nuuti pois-hii-

poittaa.
Zal^Llnllelta.

sgo. Juoman Jouhina pitää, syyva lihaa Laskiaissa.
Aatto juhlista jalompi, ilta-puoli Laskiasita.

Aeiriltä.
Jouluna jollaan, keurinä kellään, Piäsiäissä piäty-

mistä myöten.
Kerta Kekriä pietään, toinen kerta kellellään.

Aitl/a/>ät tiiltä.

Joka päivä joulu meille , toinen päivä Piäsiäinen.
sp/5. Ilossa ikä kuluu, riemussa rehettelöo.

P)<Aäi'n! /nlämllelta.
Joka kaikki pyhät pilaa, se kaikki näljät näkee.

Aeltiiölltä.

Kesti kestiä vuatiij pöyviin-peä pyöiäystä.
/io» kyllyytestu.

Täysi täysi, kyllä kyllä, tämän illäista iloa, päl-
vän laskiihun laulantota.

Häistä.
Ei Härkä häitä kiitä, Hepo pitkiä pitoja, jouhi-

häntä juominkia.
600. Hiipiä häistä lähteissä juota joella vettä.
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ZiVltlälllltä.

Kesti kestiä vuatii, heat hyvät ristiäiset.
Hautaisisla.

Ei siinä iloa eletä, kussa on kuollut kotona, las-
ten vanhin lattialla.

i^/ei-allta.

Pappi paras vierahista ,
Joulu juhlista parahin.

Z^leral» nuAt^lnä.
Ite haukun vierahaini, ite nuolen kattilani.

Tuttu-vieraisten tutolta.

605. Kojrat kuhtuin tuleevat, hyvät vieraat kuhlu-
mata.

i^ie^ai» ioKountuml'lell«.
Vilja vieraita kokoopi.

Vieraan narulta.

Vetää Jesus vieraita, vetää vieraan varoa.
Z^le^aini tuiemllelta.

Vieras tuloo ajallansa, talo elää tavallansa.
Z^le^ai» naltaan-ottamllelta.

Syötä vieraita sanoilla, siksi kuin keitos kerkiä.
610. (Pian kypsi kerkiä, emännän hyvän käestä).

Vierain ralnttamllelta.

Hevoiselle heinä-tukko miehelle mitä tuloo.
Mies miehen tuntoo, tupakkata suuhun tunkoo.

vieraan Ke^l«Mllell<i.
Mies vieras vian näkee, talon toisen tyttäressä.
(Varas vieraan silmä).
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/heraan n/atte/emilella.
6i5. Alak vieras kahteloo, yläk ajalleloo,

Outo-lile^ailla,

Outo oi> ouvossa kylässä, vieras mualla vierahalla.
(Toinen tupa, toinen tapa). ~...:.

Ael/"ä,l eutluultamiXella,
Ouvoista omal tuloovat, hyvät veljet vierahista.

Aenttit-^lerallta *),

On joukko joroltaria/ paljon Poayon tyttäriä, juo»
vat joulu-tynnQi-ini, syövät syöttiläs-sikaini.

Z^eiuin nänenemilelt»,

620, Ei piot paranejos ei vieraat vähene.
Z^erain iä/ltemllellä,

Lähtö-mieli vierahalla, kuin on kintahat käessä,
Amannän kiittämisestä.

Illoin ilmat kiitetään, huomenin hyvät emännät.
Vierain poisinäntyistä-

Talo työlle > vieras tielle, juhlan pietyn perästä.
Z^e^alll/n käymisestä,

Vuoroin vieraissa käyvään.
Zlänn»» Zä Amälinän 2il"e/'allta,

625. Autuas emännän vieras, vaivainen isännän vieras,

XXIX. Torasta /a Tappe luksista.
Tappeluksesta.

Ei silloin yksi riitele, kuin kaksi tappelee,
Hyvä tapa tappeluksessa ,

se lyö' joka ennättää,

*)Kuokka-vieraista .- "Ei niiu pieniä pitoja , jos ei kuok-
ka-vieraita."
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(Lyö yhtä, laske toista).
Mies se joka puolensa pitää.

Syy la/»/ieiu/»leen.
630. On viinankin vika, jos lie muukin vihlelys.
Ei hulluja kylvetä eikä kynnetä, itestään niitä kasvaa.
Hullu saapa vihaa, siitä sua suamatonkin.
Hullu tyynellä toruu, tasasella tappeloo.

soralta,

Perästä huonon torujan, sanat suuhun tuloovat.
635. Ei se lyö joka uhkaa, eikä pure joka haukkuu.

Pelkurista,

Pelko-koira paljon, haukkuu, pauhaa mies peljäs-
tynyt.

Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa.
Aen,u/oilta,

Jumala varjelkoon kannuksia Kanan jaloista , Ku-
kon suusta hampahaita.

En pelkää Perhoista, vaikka lentävän näkisin.

Aa/nnan kartamisesta,

640. Joka pitää suuren suun , pitäköön leveän seljan.
Suu suattaa Suen ritaan, kieli Kärpän lautaiseen.
(Oma suu Tikan-pojan surma),
Älä mäne syyhymätäk saunaan, asiata ansaan,

Z^ot^/ltä,
Kipee on kivellä lyöty, kipiämpi kirvehellä.
645. Häpiä on Hevon purema, häpiämpi Vaimoa

lyömä,
Arka Jyoty, hellä purtu.
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Z^et-iX^oanollla.
Ei niin vettä sakiata, ett' ei veri sakeampi.
Vetelä on veljen veri, vieraan veri vetelämpi.

Padoin /n'e^let)«i'llä.

Jo silloin huulet hukassa, kuin kieli rauata vetää.
Tapaturmasta.

650. Tapaturma miehen surma.

XXX. »isotl^ttl /tl Sota-Uroista.
»soan onneltomuntelta.

Sota sortaa rauha rakentaa.
AäuAan onncllisuutesta.

Rasvainen rauhan pata, vaikka vettä keittäköhön,

Soan-sanomista.
Ei Soat sanomitak ole, kovat ilmat mainioitak.

»iota-^an/carellta.
Jalotoin on jalo soassa, piätöin päihen leikatessa,

joll' ei ole jalkoapaeta, eikä peätä peälien männä.
Tappclus-Uroista.

655. Siihen miestä merkitään pukarista punnitaan,
kuin on tarvis tappeluhun, eli mieli miekatella.

»sota-alellta.

Tolkku toimea teköö, miekka miestä merkihtöö.
<!oa» iä^-mllellä.

Joka ennen patoja nuoli , se nyt sotia käyp.
Onnellansa mies sotia käyp, mutt' ei väen paljou-

vella.
Voittamisesta.

Koiran-voitto ensimäinen, miehen»voitto viimeinen.
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660. (Mies on mies voitettukin).
poltetuilta.

Ollaan vuosi voitettunakin, ajastaika aijan viitanakin.
Ollaan vuosi onnettakin, vaan ei leivätäk.

XXXI. Onnesta.
Mies makaa , Onni valvoo.
Haoksi onni makajan kahtoo, nukkuneenkuolleeksi.
665. Onnen tytär ensimäinen, kaikki kankaat ku-

toovi, kaikki lapset liikuttaavi.
Ompa onni ouvollakin, vaivasellakin Jumala.
Onni miehen eillä käyp, tapa tallaa takana.

Aotialta onnelta.

Suap tyhjän pyytämätäk, kovan onnen ostamatak.
Vaivainen varhain nousi, kova onni kohta kanssa.

670. Autuaita voi putoo, vaivaisen maito kuatuu.
Toisen vaivaisen vahinko, toisen onni autuahan.

<Z) IHMISEN PUUTTUVAISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXXII. /il'^tl«t6sttl /tl /56/^/lesitt.
n) Rikkautesta.

AiMaan eiämä-^er^alta.
Avarasti autuat, isosti isot eläävät.
Istualta rikas puhuu.
Rinnain rikkaat ajaavat, käsityksin köyhät käyvät.

6/5. (Olet kuin orih-hevoinen, elät kuin elätti Karhu).
Hyvä on rikkaana olla, terveenä kauan elää.
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ZZelVä» polevaisuutesta.
Rupi rikkaassa, paisi pajarissa.
Kuuluissa Rikkaan tauti, ei köyhän kuolemakaan,

ZZei'/ä» kovaan tottumatto/nuutelta.

Hellät työttömän käet, arat ai'moin kasvatetun.
ZZel/än riijoista.

680. Auta Jesus köyhää miestä, rikas riitoinkin elää.
Kuin rikkaat riitelee, silloin köyhä saa rauhassa olla.
Rikkaat maita riitelee, köyhät unta kiittelee.

i) Köyhyytestä.
Köyhän etamän-^et-ralta.

Niin köyhä elää, kuin merkä puupalaa.
Hänen känällä l»ai"alta.

Tina kiilta köyhän miehen; vaski vaivaisen hopia.
685. Ei köyhän velka viikoks jona, tuvässil antaa

porstuassa ottaa.

Käestä kärsään köyhän sualis.
i?änen piosta.

On kekri köyhälläkin, joulu-juhla vaivaisella, las-
, Js.iaiuen laiskallakin, . .

Kerran köyhä Lehmän tappoi^ nahan pitkäksi venytti.
Malttaa köyhä keittää, vaan ei jäähyllä»,

/länen juominkista.

690. Halla matalan meren kylmää, vähä köyhän
juovuttaa.

Z/Hnen ruumiin-luonnosta.

Suusta röyhkä köyhä mies, ruumihilta ruikamoinen.
ZZänen
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//»nen lapsista.
Piäslä paksu kÖyliän lapsi, persiltä putikka.
Susi syöp köyhän lapsen, koira juoksevan puroo»

//ane» «loanan Tia//iiu/»lHesta.
Ei köyhä korkealta putoo, saunan lavolta lattiaan.

/sanen /-uc>/e«u'^«la.
6()5. 110 köyhän kuolemasta, pilkka vaivaisen piosta.

Onnettomista.
Kokenut kaikki tietää, vaivainen kaikki kokee.
Kaikki on katala nähnyt, koitellut kova-osainen.

Kerjäläisistä.
Vaivainen vaivaisen naipi, siitä stiahaan pussi-seljätj

siilä vaivaiset venyyvät.
Ei muuta: manni malkaan, keppi käteen, säkki

selkään !

700. Alaalla on Allin mieli, uijessa vilua vettä,
alempana armottoman ,

käyvessä kylän väliä,

XXXIII. /^«aii»3«ia! ja puvusta.
Vaattein tarpeista.

Parempi vähä vuatteessa, kuin kaikki vatsassa.
/la///lHta vaatteista ja ne//«n pöyhistelemisestä.

Joka on verassa, se on velassa.
(Ei kaunista kanneta, jos e! kallista anneta).
Puuro ruuan puutteessa, verka-vuate vanhatessa,

musta kenkä kÖyhyytessä.
705. Köyhyy vessansa köyhä verassa käypi, ryysyil-

länsä rikas koreilee.
o?^^ I. i5
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Z/a/t>emmllta vuallellta.

Paljo kuluu korkeana, paha huonona pysyy.
Paremp' ryppy kenkässä

,
kuin rakko varpaassa.

Vähä miehen mustuutesta, kuin on mieltä muu-
toin piässä;

Jalkineista.
Hyvä suolla suuri jalka, kirkossa kepeä kenkä.
710. Suanut suappaat pitää, käyp köyhä kenkätäkio.

Pu/taltamllelta. ,

Paha on mies parraloin, paha pitkän parran kanssa.
Parta-mies Papin näköinen, parratoin Pukin nä-

köinen.

XXXIV. /^e/tl^ttl /tl Atl/lot'Hill.
Velan maksamisesta.

Ei veestä kastnmalak, eikä velasta maksamata.
Uusi velka vanhanakin.

Velan teiemlXeltä.

715. Veli velkaa tehessä, koira konna maksalessa.
AalnatNilla ra/lollta.

Paremp' tyhjä kukkaro, kuin lainattu raha.
Zulnan otta/ollta.

Ei käskevä väkeä puutuk, lainan ottaja rahoo*).
L?^aiaul-ml"e/llltä.

Tuppurainen Tappuraisen takaus-mies **).

*) Sillä ottalssa 011 hänelle rahoo, vaan ei ottamatak.
**) Sanotaan nl^öiii "Tuppurainen Tuppurainen lakaua

mies;" ja: "Tuppuraissa tappuraissa takaus-mies."
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Aa/Voin valiulta/nllella.
Raha mielen muultaa, tarve kunnian pettää.
720. Joll,on raunio rahoja, sill' on suova ystäviä.

ZZeAän vaikuttamaltomuutesta.

Ei ouk taskussa tapaa, kukkarossa kunniata, olkoon
tyhjä taikka täysi.

ZAI/«n iiall»amllelta /a <<»aloamllelt«,

Tenkoin raha kasvaa tenkoin raha katoa.

XXXV. Kaupasta /tl 05iamlH<3Hitl.

Aau^an-teolta.
Kieltty kaupalta rahaloin.
Koto-kauppa, paras kauppa.
725. Kalien kauppa, kolmannen korvapuusti.

ZZälä-^au/?alta.
Tarvet kauppoa teköövi, mies piälle kahteloovi.
(Parempi on kahtoa, kuin katua).

XXXVI. Tavallisesta Mtltl//«e^ttl tyh-
m^teHttl.

l/i^Lo-^ui/allUutelta.
Ei kaikki kultaa kuin kiiltää, eikä kaikk' hopeeta

kuin hohtaa.
Kaunis kakku peällä nähten, täynä Sirkkoja s!»

sus, akonoita alla kuoren.
Aorolletullla tollen anlloAa,

700. Ei sill' ole tuska uijessa, jonka piälä kanna-
tetaan.
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Hyvä on Hylkehen elää, juopi vettä vierestähän
syöpi luonlaan Lohia.

Hyvä on puusta puhua, mäen peällä möllötellä.
ZZ/ti^eltu oma^ll voiloill.

Paremp' on syönyttä syöttää, kuin kuolutta kostuttaa,

Turvaamisesta tol'le,j ansioon.
Ei ole Härällä hätää, kuin on Poavo paimenessa,
735. (Kyllä Härkä häntänsä tarvihtoo, jos ei en-

nen niin kesällä).

ZZi«öt^-mtleltä lollen nanin/iylta.

Missä Harakka, jos ei Sian tappaisissa?
(Aina siihen korsi jää, kussa kuorma kuatuu),
(Jossa Peura piehtaraipi, siihen karva katkiaapi).

ZÄlOlllaan o/emllelta.
Jok' ei otak suatuansa, se ei sua tarvihtaissa.

74«. (Pistä silloin Sika säkkiin kuin on päin).
Evun «lla/ollla.

Kyll' ois Oksan ottavia, jos ois kuusen kuatavia *),

(Ottaja otottelee, antaja ajattelee).
Kukin iAeltänlä,

Oma osa ensimäinen , toisen tarves takimainen.
Visu viljassa pitäävi, auli kaikki aneloovi.

Onnettomista kokeista.

745. Kerran Kurki puuhun, silloinkin jalka poikki^
Siihen Kurki kuolee, ennen kuin suo sulaa.

4) "Li luoiitaan lisä lykkää" (meta tt»itt mela t)a).
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c) IHMISEN TALOLLISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXXVII. 2XLI/<?sitl ja talon a^etttlml^e^ttl.
Talonpojista.

Talonpoika tarkka työllä, oppinut on sanoin seppä.
Paremp' kyntäjän kyperä, kuin rahat rannan-kier-

tolaisen *).

Taion toimella.

Toimi talon pitää, ei väin paljous.
750. (Ei syöpä lailitu, eikä tekevä köyhty).

L?a/on aletlamllelta.

Hyvä mies, hyvä Hevoinen, vaimo kohta kolman-
neksi.

Oma Sika, oma papu, oman Herran hernet-moa.
Talon Ntilnttämileltä.

Naisi kuoli nauha taittui , mies kuoli talo hävisi.
(Niin sitä silloin elettiin , kuin oli työllä tekiät, ran-

nalla rahan hakial).
Talon /lännillä.

755. On Herra herrallakin, Isäntä isännälläkin,

Olempa ollut orjanakin, olen orjaakin pitänyt.
Jok ei malta muattuvaan, eikä syrji syötyvään, ei

sillen Siat sikiä, eikä kasva Lammas-laiinia.
Ei silku Sikoa syötäk, laiska vieraita ravilse.

Talon Emännistä.
Isännälle ikä pitkä, emännälle perä paksu.

760. Siit on hyvä mieli, ilo kaikelle kylälle, jok'

i) Rannan-kiertolainen, SBiting, korsar, joréflUOCe-
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ei kysyk kynsiä kylästä, tointa toisesta talosta,
pirran piitä naapurista ; joka osaa oluen panna,
viinan vissisti viruttaa.

Seppä syöpi selvän leivän
, selvemmän sepän Emäntä.

XXXVIII. 2Xlt-<?« Eläimistä.
Hevoisisla ; (Aatlal-^eliolllltu).

Hevoisessa miehen henki, ratsussa rahan vahinko.
Pieniltä /a luurilta Aetiollllla.

Kiitä pieniä Hevoista, pyri suuren rekeen.
Z^arlOlllu /n lUln^unnilla.

Pane varsa valjaisihin Suvikunta stiihti-suuhun.

765. Lyö helmellä Hevoista, paiskoa pavun jyvällä.
Aeäi^etollllla ja kolmtalviaisista.

Reistatkoon rekiveloa, koittakoon kolm-talviaista,
jaksannoiioko mäessä männä, voinoonko vuo-

»ellen yletä.
Aevollle» n/tnllä meikkilöistä.

Oksana paha puu, harjana hyvä Hevoinen.
Hiki on hvvän Hevoisen , vuahti varsan kunnia.
Rinnassa on särellä sappi, väki varsan sierainissa.

Aauloilta.

770. Oiva kyltö kytkyssä, oiva vuajassa vasikka.
Kylöt kyynnä kynnyksissä, nauval nauloinna pihassa.

Z,e^ml'ltä.

Paremp' Lehmä lypsää, kuin tappaa.
Leuvoistansa Lehmä lypsää, ruoalla työ telillään.
Luusta Lehmä lypsää, vuan ei sarvistaan.
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Hiiristä.

775. Hätä käskee Harjan juosta,pakko paimenen paeta.
Harvoin Härkä linnasta palaja.

Aarialta.
Ei karja niin katoo, kuin paimenet puhuuvat.

(Paimenilta).

Ei ole paimenen pyhistä, eikä vaimon lapsilliscn.
Muut kuuloo kirkon-kellon , minä kurja karjankellon.
780. Muut näköö papin parran, mina kurja kuu-

sen latvan,

kallioilta. *

Ei Vasikka rukoillen eläk, oli musta eli kirjava.
/^am/iullta.

Ei silloin Siat sikiä, kuin Porsaat potoovi, eikä
kasva Lammas-lauma, kuin on vuonnat voi-
vuksissa.

Yksi lammas vettä miäkkii, koko karsina janoo.
Vuosi vanhalla ikeä, kuukausi Karitsalla.

»Noilta.

785. Sika kesän kyntää, rautt' ei joulunna juok oltta.
Silloin Sika säkkiin kuin on päin.

Ao«>llla.
Kovalle on Koira luotu, kivellekin makaamaan.
Opiksi Koiralle kylmä sauna.
Kaho Koiran kuonoon, ei karvoin.

ZZei/än na»/lenertl<lelta.
790; Missä Koira vanhenoo , jos ei juostessaan.
Hyvä Koira kuoltuansa, paha Koira eläissään.
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Kuolten Koirat tavansa heittää, ei paha Koira kuol-
tuankaan.

Talon-Koirista.

Ei vanha valetta hauku, luppa-korva luuhattele.
Älä vanhaa Koiraa kauvan pilkkaa, se puree luuhult

saakka.

79.5. (Hampaissa Koiran ase).
Aa^lXiolivlta.

Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa.
Purevata peljätään, ei liehakoitsevata.

Hle/ltä-iol>llta.
Ei se Koira Oravaa hauku, joka väkisin raehlään

viiään.
Lupa on Koiran luuta purra Hirven hankia hypätä.

Aa/amle/len Aolillta.

800. Sotamiehen vaimo, kalamiehen Koira.
Zuoil-iolillta.

Elää Koira yhen talon», kuolee Koira kahen koton.
Alllollta.

Kissa kiitoksella elää, Koira piän-siiitöksellä.
Kissan ilo, Hiirein itku.
Aika Hiiren haukoilella, kuin on Kissahan kiassa.

Aunolltu.
805. Takaperin Kana työn teköö, herroillen veron

vetää.
Mitä Kukko noukahtaa, se Kanaan kajahtaa.

/l»tt^osta.
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Ai/iolta.
Kukko on piällä kurjanahi , Kana alla armossahi.
Ei tolii torpan Kukko tassia talon Kanoja.

XXXIX. 6>//lHitl /'tl /'ll^/ctl^tiie^ttl.
O/^lAil l<L»'ilt«.

Ajakseen orja aitoa panoovi, poika*) polvi-päiväksehen.
/Zei^an n«'eZeltä.

810. Vatsassa on Orjan mieli, vuan ei vierahan va-
rassa, eikä pellon siemenessä.

Kel/än aato/cllu.
Yksi taion työ, joko syö tahi makaa.

Kel/än Zet/olta.

Otavass* on Orjan merkki, ei kuussa eikä Kukossa.
Ei Sika sikihissä makoo, sian toisen tonkihissa; ei-

pä Orja toinenkana, Orjan toisen kenkihissä.
/iel/än palkkaamisesta.

Raukea rahatoin Orja, paha palkata kasakka.
Bis. Paha palkatoin kasakka, ruuatoin sitä ru-

mempi.
Työn llettä/ötltä.

Siinä leipä syyvään, jossa työ telillään.
Kennen ruoka sen ruoska, kennen rokka sen tu-

pakka.
PaiUamleniltä.

Miestä päiväksi, Hevoista kylän väliksi.

*) Ymmärretään omoo poikaa talossa.
O^^^^ I. 16
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vieraalta /a nmalta työstä.
Liikkuu tuppi linnan■työssä, olkapia oraassa työsiä>.

LL/^öXru/ilia/lalla,
820. Rahvas ruuan syöpi, rauta heinän leikkaa.

XL. Taiturista ja Kaluntekéoisiä *).
X -

Rautioista /a >se/nltä.'
Sentähen Seppä pihit pitää, ettei sormet palais. .

tZZänen loilt».
Taloja myöten Seppäkin takoo, miesten myöten

meikuttaa.
ZZänen /Lia/^l/itemllella.

Paha on Seppä palkata , paha suuren palkan kanssa.
Puu-le/)lllä.

Jo teki kieron kirves-varren, Varltanän viärän va»
nutti.

Auutaillla.
825. Tyhjä neuvo neulan tiestä, nälkä naskalin siäz»

ta
,

riutuvassa kaupunnissa.
Ompelioista **).

Kyllä sen neula syö, jonka neula sua.
Aaniurlioilta.

Kyllä rukki ruokaa tuop' kehrä-varsi keillämistä.^
Pa/iiaan t^/t)«rtll'lellä.

Saaneella sia on, ei ansaineella.

') Taituri, konstnär, artist; Tekin, fabrikör; Kalun
t».././ä^ hcuidtwerkare,

**) Ompelia, ©ftåWarc,
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XLI. Työstä fa työn tiettämisestä.
Töistä.

Ei .työ raieslii häväise, taito tapoja pahennak.
Työn a/^amllelta,

830. Piästä pinoa aletaan , hyvä asia alusta.
Tehty työ on aljettunna, aivotessa aika mänöö.

Työn lopettamisesta.
Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo,

Au^nulle/emilella.
Aika mänöö arvellessa, päivä piätä kiännellessä.
(Ei se katellen paremmaks tule, eikä kuiva kur<

kistellen.
Työn io/^umattamutltelta.

835. Kyll' on moaata kyntävälle, vettä viljoin sou-
tavalle.

Ei työt lehen lopuk, virrat vuotain vähene.
Tehten työt ieviääväl, tekemälä söukisfuuvat.
Maassa on työ matala ei o puussa pitkäkään.
Pian pitkää lyhennetään, kauvan lyhyttä jatketaan.
840. (Missä hoikka , siitä poikki).

HZanoltomlltu /a mahollisista töiltä.

Ennen lyhyt rikan maasta ottaa, ennen kuin pitkä
tähen taivaasta.

(Paremp ojaa tukkia kuin jokea).
Pieni pitkällä ulottuu.
(Siinä pieni pisteleiksan, jossa suuri kiänteleiksen).

ZAtallllta tölliä,

845. Hiljain tehty,.hyvin Ichty.
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loka hiljemmin hiiltyy, se paremmin palaa.
AIA-elltä töiltä.

Ei Jumala kiirettä ouk luonnut, sen on pahat ihmi-
set suonin.it.

(Ei kiireellä kauvas mennä).

ZZälällllt» töillä.
Valeen Koira pennut teki, sokeetpa hyö syntyik. .
850. Ei juosten jauheta, eikä kannuksessa kynnetä.

TVötlön tottumattomuutelta.

Tottunut työn teköö, tottumatoin tuskantuu.

Xl^//. Työ-ajasta.
Ajasta.

Ei aika mieslä otota, jos ei mies aikaa.

A/nlö-a/alta.
Aseessa työn teko, ajallansa pellon kyntö.

ZZelnä-a/alla.
Ajallansa työnteko, hetkellänsä heinän niitto.

Punleen-n/ultu *).

855. lita-virkku, uamu-torkku, se tapa talon hävittää.
Amun-ajasta.

Arki namulla tuloovi, talon työhön tarvitahan.
a/alla.

Ehto karjan, yö perchen kokoo.
Tön-a/alla.

Ei yöltä silmä puhkiak, hämärällä jalka taitu.

*) '•'Varhain m^ll^yn , illiyiihäli kyttiin."
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XLIII. HX^ö-^tl/tti^itl /cl Talontarpeista.
aleilla.

Aseessa työn tienlö, miehessä pellon kyntö.
auralta.

860. Aura arpoja parahin, kirnun-mäntä tarpomia.
Altiveellä.

Kirves hyvä kierteestä, veihli hieno-karkeesta, vii—-
kahte murenevasta.

Kuhun miekkansa Kuninkas, siihen köyhä kirve-
hensä.

lV^i/lilt».
Nilkis nalkis Naisen kirves, milloin puuhun, mii-

loin .muahan, milloin keskellen kiveä.
(Ei kirves kiveen pysty, napakairo kalliohon).

i^elAteltä.
865. Miestä myöten miekka vyöllä, kilpi kantajan

mukahan.
Tylsä veisi tyhmän miehen, terävä tekevän ase.
Paha laiskan parlaveihti, vein vie, karvan jättää.

Viikahtesta,
Viilake karvan katkaisoo, harava kaks koapaisoo.

Aau lata/n'ol'lta.
Kirkon kirves jaRauta-lapio, köyhän velan maksaa.

Päielllä.

870. Viikahte varteen, ohra piälle ja päret orteen.
Asuilta kaluista /a töillä.

Sitä myöten vyö kuin nuttu, tie kuin talo, vars'
kuin lapia, virs' kuin laulaja.
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Niin on, niin on niitun aijat, kuin o,n niitun niit-
täjäkin, niin on niitun veräjät, kuin on tylsä
kirveheni, kovin koski koivun kuori, pahoin
potkaisi petäjä.

ZAI/än Kor/oomllelta.
Kalua kahtoa pitää, ennen suatua sailytella.
Ei kalua suaten rikkaaksi tulla, vaan siästäin.
8?5. Joka siästää suatuansa, sill on tarpeissa tavara.

XLIV. Talon teistä.
A^Ain-te/ltä.

Tiet kulkoo kylien myöten, ihmiset tietä myöten.
Talon-teistä.

Sitä myöten tie kuin talo, vars' kuin lapia.

■ Tai^n- ja kesä-teistä-
Talon kautta tie talvella, nauris-halmeen kesällä.

kuorilta /a koukku-teistä *)■

Paremmin virsta viärää kuin voaksa voaroo.
Mäkisistä teillä.

880. Kyllä mäki velkansa maksaa.

XLV. Matkoista /a kulkemisista.
itZatiaan mänenlllellä,

Suap tiellen olla lähtemätä, vuan ei viikon vii-
pyraälä.

(Yksi tie, kaks asiaa).

l'iikL.»«!ii koukusta, iia!!i.it,li>!! .-.maksi- 'Halikon k.Uitl.i
Illl^iiiiill." -
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AZat/an /ouvuttartuXltil,'
Juosten'malka joiitiisampi, ehkfr käyven keveämpi.

Käy ven kylään kerkiää, juosten tielle j iähään.
.liii'.,10-majasta.

885. Kylä sXllä luXsaKulko, haukkuu Koira koi-
vessakin.

TV.I - •• , i'- '-Piika on yo kylässä.
Matkan iä^nelltä.

Jo on turpa tuulta' nähnyt, parta päiviä pahoja.
Tr.. , , .. .. ...

.
>'■<■{

Jkaynyt matkaase sanoo, kaymatoin ajattelee.
LZ^/e/tä c/,l^n«i'ltä,

*..,,
,'»>^.'"'^Ul»"»». ~ ,- , ....

....Julki jaanneen neuvoo, itiiipi eksyttää hyvänkin.
■

■

Bqo. Tietä eeilinen tekööpi, jälki jäänneen vetäävi,fii . . :. ..'..
..... i. .....:

(Yhtäälle on yhen jälki, kal^Ualle kahen polku).
Tietä kysymisestä.

Ei se eksy joka kysyy, eikä katu, joka katsoo."
.

,^ -, - -i . ,'/ ,
- Mie'A(Kaypa johonkin yhtyy).

Au/ievailllta.
Ei vierävä kivi sammaloitu, mies kulkeva masittV

.>■ ■, ■ ■
Bgs. (Aina kulkevalla kuluu).

Heijän toivotuilta.
Ompa muata muallakin, ilmoa etämpänäkiu.

Auormllta.
Köytetyn kotihin «uapi, köyttämätöin tielle jääpi.,
Sen Hepo kotihin tuopi, joka pannahan pajuillen,

liistehillen liilelähän.
Heljiin ralkauntumllelta.

Kyllä matka kuormaa lisää, tuska vaivoja valoa.
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ZAlVän /^oatamilelta.

900. Kyllä matalakin kanto kuorman koalaa. ,
;

At>ääl'lt«.
Tasan naiset taipaleella, tasan matkoissa eväät.
Tekeminen luotut lapset, syöminen tehty t ovähät.>

Tiellä tuttavilta.

Hyvä tiessä ystävä, reppu reessä parempi.
(Ei ole tätiä tiellä).

Ao^taamllelta> lani 2>altaluill» tuAmilelta.
■ ,

906. Kyll' on tiellä tiloo, jos on vartta virsullaik',

H^/^/. Aoto^ftl } ja /^oii-Ptl^tl«ie^itl.
Aolon luiolluutelta.

Ah, kullaista koloa, jos on ruoka niukemmalta, niin
on unta viljemmalta.

Aika autuas kotona, Ukko kurja kulkemassa.
Kaikki kauniit kotona, ihana isän raajassa.

Aoton anl/olttl.

Moni muualla mulko-silmä, kotonansa kyynö-silmii.
Aotln Kal/><L>aml'lelta.

»111. Muut kotihins mänöövät, majohirisa malkns-
taavat, mull' ei kurjalla kotia, katalolP ei
kartanota.

Koton heittämisestä.
Vie Jumala mihin viet; kuin et iotiin vie. >

(Suo siellä vetelä teällä, ei kuivoo kussaan. '

Koton mulltamilelta.

Kylä hyvä jätettävä, koto huono muistettava.
Koton
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Aoton netttä^ö/llä.
Nls. Nyt on Matti muansa myönvt, konna heitä»

nyt kotonsa.
«Antaa menevän mennä , kyllä jääpä neuvonsa pitää).
Ei huolta hävyttömällä, työtä muansa myÖneéllä.
Rata maansa myyneelle, tienvieri väsyneelle.
Suru sian siirtäjällä, murhe raajan muulajalla.

Aolon Uletlamilelta.

910 Onni uuteen tupaan, hyvä vuos vieraiks'.
Oman muun ma^eutelta. ■

Muu mua mustikka , oma mua mansikka.
Omat muat makuammat, omat mehät mieluammat.
Paremp omalla mualla, juua vettä tuohisestakuin-

en mualla vierahalla, juota tuopista olutta.

Paremp on oma olkinen, kuin vieras villainen.
Taipumuksista 2»annol'n ta/ioi'n.

9-15. Tapa entinen taluu, virka entinen vetää.
Aina uusi hempiämpi, ehkä entinen parempi.

s) IHMISEN ERINÄISISTÄ ELÄMÄN-KEINOISTA.
'

XLVII. Linnustamisesta ja Peton-
pyytämisestä.

Z!Ze^tärtll'e/tl'llu.
Minä raies raetän käviä, Uros korven kolkuttaja.
Kuljenma Kuren teitä, käynmä Karen uroja.

Ael"/än vaikeutesta.
Suapi hiihtäjä hikensä, riihen-puija lärapymänsä.

o?^^^ I. 17
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ZZei/än f»)^lö-/l««lilltä.

930. Hyvä 010, laiskat päivät, niitä lintuja ampuu.
(Mäne Pyytä pyytämään, Koppelo kotona katoisi).

Heijän me/län-^lXi-nn-öltä.
Hiis on mehän mättömän, Korppi käyneen uron.
Ei tule lintu liikkumata, kala jalan kastamata.

ZZel/än lua/lillanla.

Mikä miehissä suahaan , se miehissä syyvään.
g35. (Ei luutointa lihaa, eikä piätöintä kalaa),

Heijiin t)«/l/ään iä^Mileltä.
Ikävä iloton illa, päivä pitkä sualihiton.
Paha syyvä suamatointa, ajoo näkemätöinlä.
(Jos Jie pyytäjä typerä, niin on antaja*) itara.

känään t)-^«t)--rtll"leltä.

Hyvä on jalkakin jänistä Suen suusta suatuvaase.

Zinnullta.

940. Liukas linlu lentäissä, liukkahampi linnustaja.
Sitä lintu linnullen, jota linnulla itelläkin.

ZZel/an lOillmelta.

Vuotta myöten lintu soipi, kevättä kala kuteepi.
Aika siitten ansoja punoja, kuin on Hanhet soiti-

mella **).

ZZel/än pojillisUutestä.
Silloin lintu laihimmallansa, kuin on pojat pienim-

mällänsä.
945. Laiha lintu lapsillineti, lapsitöin lihava lintu.

*) Ymmärretään Tapio (metiin kuninkai.) taili Anni (me-
täi» miniä).

**)Merkihtee, 5e on siilten "muka niyöiiä" (post /eswn<)
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ZZei/än eniä^Ll /'outu/nllella.
Kuin kynä kaloo, niin silloin kynsi kasvaa.
Ei sikiä siipi-lintu, päivän Perttulin perästä.

Al-^/l^/lllllä.
Syvän kylmä Kyyhkyisellä, syyvessa ky iän kekoja.

Piiltä.
Koska pilli pienestäns pirisee, Pyyn pienen pettää-

pi poveensa.
gso. Paremp Pyy käissä, kuin kaks' oksalla.
Ei ole Pyystä kahen jakoo, Oravassa kolmen osaa.

Teuristä.
Sen teki Telien poika, appo aholta marjat.

Pienillä Annul'lta..
Ilonna Käki mehässä, lammas laiho-halmeessa.

Vesi-linnuista.
Lokki luotohon munii, Kajova kivi-karihin.
g55. Telkkä poikia teköövi, Tavi lapsia latoovi,

niitä Hauvit hajottaavi, Veenkoirat viettelöövi.
Aa/tlUlta.

Karhu on karkia mehässä^ minä oun Karhua kar-
kiampi.

Lälien Karhun kuatamaani, metän onnen ottamaani,,
Huelta.

Kyllä Susi syytä sua Lammas-lauman ruatellansa.
Toisin on Hukalla huoli, toista ampuja ajatteloo.

Ketusta.
960. Ketull'on keviät jalat, jotk' ei pauka pakkai-

sella, eikä kolka kovalla siällä.
Ruskia on Repo kuoltuakin.
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Zäniilsltä,

Jänis jänpä juppa-niska, juokse kohti lankojaini.
Juokse vintura vipuun, kantura kahain , pyörä sil-

raä pyyvyksein.
<?/'ai'a«ta.

Osais se Orava juosta, salon halki, toisen poikki,
kolmannen vähä vitäisin.

g65. Ammun ohtaan Oravan , kärsään kävvn-purian.
Ampumisesta.

Ei auta ainpuniineii . kuin ei ole nuolenTnoutajata.
Hätä opeltaa Lappalaisen ampumaan.

Jousesta,

Janhus jousessa pitäävi, koiviin-kylki kirves-varressa.
6'uilll'lta.

Pihlaja ylös pitäävi, huapa hankellen veläävi, pe-
täiä"perätin viepi.

970. Hyvä on suksi suun nal linen, sivon piällinen si-
vakka.

XLVI. Kalastamisesta.
Aa/an />)^-t'öllä.

Kalan-pyyntö kansallisen , mehän-käynlö miehellisen.
Kalalle kala käskee, lintu linnun pyyvykselle.

Aa/aml'e^i'llä,
Joka on nuotalle nopia, käsiverkoillen käpeä, se on

laiska nuullen työllen.
Heijän etäinäil^^el-ralta.

Kaita on kalamiehen pöytä, leviämpi leipä-pöytä.
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»gs. (Pitä kaipoin kala eräsi, levittellen Lehmän anti),
Au/altamllelta.

Ei tule ilo ehtimätä, kala jalan kastamata.
("On niitä syöty, ehk ei sualu;" sanoi Hämäläinen,

Silakkoista).
Aäiolllu.

Ahven armas tuorehelta, Särki siästössä parempi.
Uipi Hauki harjullenkin, kyntömiehcn vakoja myö-

ten *).

ZZei^/än kuvusta.
gBo. Tyyneessä kalat kutoovat, hyvät lavat hil-

jaisella.
Ahven kuvun alkaa, ahven kuvun lopettaa.

Heijän /<uvun-lau^ioartillella.
Loppuu Lohta piä-kaloa, päivän Perttulin perästä.
(Jo mani mäti kalalta, muna Muikulta putoisi.

Aäia-liellllä.

Aina kala vetessä, ehk' ei aina apajalla.
gBS. Jos ei tärpä tästä lammista, kyllähään tärp-

pää toisesta.

Autun-/'^-^-!»)'Alilta.
Tilijä verkko miehen onni, surma kaikillen kaloillen.
Harvoin harva syöttelee, senkin suurilla kaloilla.

Aatan luaA/lllla.
Sen mies omana pitää, minkän merrasta löytää.

'*) Mcrkihtec, että käypi rahalla limullakin kalan pyy
tömiucn.



134

veneeltä-
Aika tuopi tyynen meren, aika vuotavan venehen.
ggo. Vie veneisi vesillen, kyllä tuuli tuuvittaapi.

Pur/eelta.
Ei oiek siilä purjeesta, joll' ei ole airoillen apua.
(Soisi soutaja veneensä soutamata juoksevaksi).

<souta/ol'lta.
Joka tyynellä makoo, se tuulella soutaa.

Laiska moallen soutaa , veltto vesillen heittää.

Vesillen mänemlleltä.

9g5. Ei uhalla uimaan, eikä vetjulla vesillen.
Ei vesi hullua kukuta, ennen viepi viisahamman.

AolKen-ialKlOllta.
Se kosken tavat tietää, joka kosken korvalla asuu.

Aolieltu^ eli /oelta.
Kyllä juonia joella, joka mutkan soutamista.
On joissa jotaik', haukia hakojaik'.

Aöli»en-/alAennolta.
1000. Honka ota uraisi, kivi pitä varaisi *).

Z^al^lolne» ul^aAuAlelta.
Kuin olin miessä nuorempana, osaisinma Ouluun

soutaa, kivirannan kiikutella, piipun suussaini
pitää, tousan toisessa käessä.

(En kiitä meristä miestä, kovan kosken laskiata,
merisilt' on mielen viennyi, koski korvat sär»
kenynnä.

v) li.oi,kcn laiikian sanat, purrellensa.
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XLVII. Miian viljelemisestä.
Moan llännlllä.

Ei muata markatointa, eikä ilma isännätÖintä.

ZVetämättömlltä mailta.
Kyllämä tiiän tilkun-maata, syömätöintä, lyömä-

tointa, miehen miekan käymätöjntä, tapparan
talloomatointa.

Mehtä-maista.

ioos. Korpi kasvaa komean kuusen, kånkas kau-
nimman petäjän.

Mustikka ei mäkee muutak, puola polto-kaukaita,.
maila mansikka pahennak.

(Ajan vietto, marjan syöntö). ■
Pelto mailla.

Sakoisampi savi kuin santa, hiekka-pellolla.
Mua kavottaa kivinen pelto-siemenen.
ioio. Kiitä kivistä muata, laita lanta-savea.
Kasvaa kivinen pelto, vaan ei kasvak kakkarain^n»,'

A/ntö-Ml'e«l'llä.
Ei salli savinen pelto sukan-vartta valkeata, mies-

lä verkaista vaolla, piikoin pitkee hametta.
Paremp kyntäjän kyperä, kuin rahat rannan kier-

tolaisen.
A/ntärtu'leltä.

Hyvä kyllä hullu kyntää, jättää kyynärän vaon vä-
liä, puoli-toista toisinahan.

Aaliella .

iois. Kaikill' on kaskessa työtä , ci yhellc kyntäjälle.
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Palon Annolta.
Eessäpäin on pitkä kanto kaskessa.

Ahon Annolta.
Apuna ahonkin kyntö, lisänä mahonkin maito.

Miillostamisesta.

Toisin tonkia pitäävi, muutoin muata mullostella.
tliärtl/Xeltä.

Joka taajan kylvää, se loajan leikkaa.
1020. Joka puolella pivon kylvää, se puolella leik-

kaa *).

AZ^ö^äA kylvöstä.
Halla hiljain kylväneellä, nälkä siemenen syöjällä.
Halla myöhäisen panoo, sika syöpi aijattoman.
Nälkä varhain syöneen, halla myöhään kylväneen.

Herneen ja pavun kylvöstä.
Jos ei o' Vappuna vaossa, ei se puolia puohti-

raessa.
Kauran kylvöstä.

ioUi-. Kauroja Kakatin suuhun, Käen suuhun her-
neitä.

Tattarista.

Tattari talon tuottaa, tattari talottomaksi.
Aau/lllta.

Navat syöpi nauritoin, kuoret kuopatoin puroo.
Aallon /outurtulella.

Ei tähätöintä Helluntaina , eikä jyvätointä Juhan»
nusta. (Harvoin

°t>) Taitaa mcrk. että se joka panoo puolen-siemenet f niin
suapi puolenkin kasvusta.
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(Harvoin Helluntai tähätöin, harvoin Juhannus jy-
vätöin *).

Muan kasvuista.
io3o. Ei seula satoja kasva, kvlvy-vakka kym-

meniä.
Muan nete/rtiältä.

Muasta leipä kynnetään, vaimosta väki tuloo.
MuamAlten eAirtlän-^ei^alta»

Kyllä kyntäjät elää, aatranpainajat asuu, koska
me meriset miehet aina aikoin tulemme.

(Mualla muatonnik elää, vesillä venehelonnik **).

XLVIII. />tll.s^««tesitl /tl Ahkeruutesta.
Ahkeruuesta.

Ahkeruus kovankin onnen voittaa.

Aö^^x/teltä.
i035. Siitä tunsin nöyrän miehen: pian joi, pian

söi, pian pistihin pihalle.
äll^-teltä,

Viiesti viriä käypi, kerran laiska katkaseikse.
Teräväisyytestä.

Joka on rutto ruuvillensa, se on töillensä terävä.

*) Mitenkä tätä Suomessa soattaneen «unO; ehkä se tn-
pahtuu Virossa, ja eteläisimmissä maissa, 111155» Suo-
malaisia löytyy? Sanomme myös: 'Ei peätöintä Ju-
hannusta."

**)T. veneetöinkin, venehetöinkin, muatoinkin.

Otava I. »3
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Ali/uutelta.
Ei hätä hävetä anna, kiire kauan kiinitellä.

l/nlluutelta /a maioomllelta.

Ain' «n aikaa vireällä, kiire laiskalla kotona, jos ei
muutoin niin makuulle.

io4o. Eipä maaten markat, eikä istuin iku-hopeat.
Ei unta verosta viiä, makuutta maan otoista.
Ei uni maaten lopuk, nälkä nauriita syöten.
Unta täynnä makavan vatsa, viljaa vireän vatsa.

Makoo laiska syötyään, istuu ilman oltuaan.
Laiskuutesta.

1045. Siitä tunsin laiskan miehen: viikon istui vir-
Su-käissä, kauvan housu-kainalossa, milloin
sillä rätti räiskähti, milloin paula paukahti.

Hiki laiskan syyvessä, vilu työtä tehessä.
Laiska työtäns luetleloo.
Rakko työttömän käissä, rupi laiskan p-hessä»
Sikiävät työn tekiät, laiskat ite lakastuuvat.
ioso. Jok' on laiska lauantaina, se on musta sun»

nuntaina.
Kurki laiskan pellon sonnittaa.

XiX^/^5. Syömisestä /tl ruuan neuvoista.
bullalta.

Vatsa vanhin pyyvyksislä, pala vanhin astioista.
»^ömättöm^teltä.

Ei vatsa velkaa salli, nälkä niänyttää hyvänkin.
Nälkä syömätäk tulee, vilu päivän paistamatak.
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Av/An l^ömlleltä.
i055. Kyllin syönyt röyhlelöövi, nälkähistä p-ret-

täävi.
Joka kyllin kylässä syö, se huolen kotiinsa tuo.

AoKtuuAllelta l^ömlleltä.
Ei ole nälkä eikä jano, eikä kuitti kummastakaan.
Siäli huttuu, siäli vatsaa, vähä elättää, tyhjä kuo-

lettaa.

Auualta.
Ei ruoka syöten lopu, mutta saamattomuuten.

L^aion t>u«alta,

1060. Liha, leipä, miehen ruoka; puuro, piimä,
piian ruoka; vellinki vasikan ruoka.

Savolainen pullo-poski syöpi puuron leivän kans-
sa; Meriläinen mekko-takki , syöpi liemen lei-
vätäkkin.

Pe/Aen i-uualta.

Ei perhe sakeata soimaa, eikä paksua pakene.
Suolainen ja sakea, se on köyhän makea.

Pietaan ruumalta,

Kylkeen on kyläinen syönti, vasta kova kuin ko-

tona syöpi.
i065. Ennen vettä veljeltä, kuin vellinkiä vieraalta,

Ruuan laittamilelta.

Kypsynyt hyvä, kauvan kiehunut makee.

Se kypsen syö, joka keitetyn paistaa.
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AuoKa-iai/Vlta. /

Liha uusi lihoittaa, kalla uusi kuolettaa.
Puuro hyvä ruoka, kunnia hyvä tapa.

1070. Koali kolkka koiran ruoka, vellinki vasikan
juoma, puuro vasta miehen ruoka.

Hupa huttu, viepä velli, rieska kaikkiin kavalin.
Kuka uskoi, kenpä luuli, Kiiskistä kalan tulevan.

Ahvenista aimon ruuvan.
Sian kieli ja Mateen maksa, voille verttaa vetää.

Auuan liältämlleltä.
Joka siästää suatuansa, sill' on ottaa tarvittaissa.
1075. Ei hyvin syöten seäslelä, eikä siästäin hy-

' vin eletä.
Vanhassa vara parempi.
Ei vanhasta seästäinkiiän ole.
Ei syötyssä, syömistä; nahkaa, ennen nyljetyssä.
Aina syötävä kuluu, piettävä pahenee.

Z^änäun l^ t)«rtu"leltä.
1080. Vähä elättä, tyhjä kuolettaa.

Ei liika lihoita, jos ei kohtuus elätä.
Ei mies miehen ruokaan kuole.
Ei ole aittaan asiata, kuin on suossa suurus-pala]

leipä männyssä mäellä.
Ruuan molttlMlXella.

Suu makian maistaa, kieli kypsen koittelee.
ioBs. Joka kaikki makeet maistaa, kyllä se kai-

vaat kakaisee.
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Joka hylkee hyvän vellin, syöp se kualin sylje-
tynkin.

(Vellinki velan tekee, koali kartanon pitää).
H)'ö/ni'leltä.

Syöminen piätynyttä, jyystäminen jäätynyttä.
Kalvetaan luu lihavankin, syyvään iiha laihem-

mankin.

1090. Muunoin lientä leivän kanssa, muunoin lei-

vätä lihaa.
Alomllelta.

Kaljalla työt tehään, oluella piot pietään.
Juuvaau joki-veitkin, kosk' ei läsnä lähe-vettä.
Suapi Sammakolta sahtia, ottaa Oravalta otria.

Auoia-a/alta.
Paremp varhain suurustella, kuin kaiken päivän

syömälöinnä.
1095. Varhainen vanhan syyäk , aikainen anoa

lapsen.
Paremp ori pala suussa, kuin on aivan anniloinna.
Murkina kuin syötään, puoli päivä kuin pielään,

ehto itestään tulee.
Suurus-pala silloin tällöin, murkina kuin muiste-

taan, ilta ilmankin tuloo.
AuuaAen kuhtumisesta,

Käskemätäk työllen , lusikata ruuallen.

noo. Väkisin työllen, ci ruuallen.
Auuau tel/ikaartlllelia.

Syöly leikattu pala, annettu luvattu lahja.
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Ansaittu anottu ruoka, syöty leikattu pala.
Auuan oltamlleltu.

Rohkia ruuvan suapi *) ,
kainu ei sua kualiakaan.

Auuan l^-öt)«änlä.
Suurus suuhun, mieli piähän, talon työhön taita-

vasti.

L. Tauvista /cl X«c)/emtl^ttl.
IPauinlta.

iios. Ei kaikki tauvit ole kuolemaksi.
Ei tauvin kovuuteen kuolla.

Pai-anemllelta.

Kyllä tervekin kuolee, sairaskin paranee.
Kyllä hyvästäkin kuollaan, pahastakin parataan.

Potetiullllta.

Rupi rikkaassa, paise pajarissaik.
Vaivasta.

io. Ei se ole vaivata, jok' ei ole syntymätä.
Pam/nultu.

Kuin un varnpa varpahassa syväntäkin syytelööpi,
Zlä^ällltä la/il" Pa,unl»/oll<a

Itse Liäkärit läsiivät, itse Puoskarit potoovat.
(Lumoja lumelle kuoli. Noita nevon notkelmalle.

tVeulio /nt^ätAXen lä» noutiatlamllelta.

Piä tapais, niin elät kauvan.
Kauvan sairaistuncista.

liis. Kuatuu kerran kitua puu, kuolee kauvan
sairastanut

') Siuiolaan myöi : "Rohkia rokan .-.äipää/' j i>, c.
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A'uo/ei»a<lNutelta,' om bldligheten.
Ei se peäse kuolemata, jok' ei peäsnyt syntymätä.
Kuoloovat Kuninkaatkin, vaipuuvat valtiatkin, sati

minä poloinen poika.
AuoAlUlta,' om de dldlige.

Sian tiiän kussa synnyin, paikan kaiken kussa kas-
voin, vaan en tiiä sitä siaa, kuhun kuoleman
pitää.

AuoAvallllta/ om de dlende (de som dl),

Ei syntyvä siaa etsi. paikkaa kuoleva valihte.
Auo/Allta,' om de dlde (i anseende till kroppen)»

ii 2o. Näkyy elävän silmät, ei kuolleen koskaan.
Tuloo mies meren takoo, vuan ei tule turpeen alta.
Täi elävässä, mato kuolleessa.

HZännenelllä,' om de ofledne (i anseende tili sjllen).
Hyvä kuollut, kaunis kavonnut, ehkä elävä parempi.
Jäämän vastakin pitää, aikoin tulla pahoinkin

kanssa.
ii 2s. (Armu kuolee, yrmy elää).
Ei ole miestä männehestä, urosta uponnehesta.
Piäsnyt kuolut vuorostansa.

AuoAolta,- om dåden (objective betraktad).
Kovat kourat kuolemalla, pihit Sepällä pitemmät.

Auoiemllelta,' om titt att dl (tiden att dl).
»Suloinen suella kuolla, lämmin lähteä kesällä.
n3o. Ei kaiten kuolla, eikä uhaten eletä.

Kuolemaan t^rilmlleltä,' 0M ättän att dö»
Ei suotta kuolla, ehkä suotta sairastetaan.
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(Joka uhalla kuolee, se p—rulla haiivataan).
Auo/emulta,' om döden (subjective betraktad).

Surkea surma silmin nähen , kuolema käsin pilellen.
Eloon on elävän mieli, ehkä surma suun ovella.

Muahan ialiemilelta.

ii 3s. Lehti puuhun, ruoho muahan, minä rauka
muan rakoon, minä Toukka turpeeseen.

(Mua omansa perii).
Muantie, höyhtyneen, kirkon-nurkka nukkuneen.

HZel/än eiämä^e^^altumme.
Hyvä hyvästi elää, kaunis kuolla kunnialla.

Loppu-sanat. '

Rauha elävillen, lepo kuoleillen.



Koettelemus että «XiBi'l meijän Vanhoista
Sananlaskuista 'lNtiF^lLl.l,^ UILI^XIV esivan-

hempien IllllLl.lLiVl.liOlV^a^, *) HEIJÄN TAPO-

JA, KÄYTÖKSIÄ JA H^f«XBl^, NIIN HENKEL-

LI.IBIBBX. KUIN MOALUSISSA. H.BlolBB^.

IVi.eijän vanhoin Jumalan tuntemuksesta ja Juma-
lanpalveluksesta on varsin vähä sanottavoo, sillä se
on jo tykkänään poiskavonna kansastamme. Kui-
tenkin löyvämme myö näistä jälelien jäänneistä sanan-
tavoista, että hyö uskovat yhtä Jumalala, jonka hyö
kuhtuivat "taivaan ja moan Luojaksi" (i, 5, 1 1, **),

ja puhuvat hänestä, että hään oli taivaan ja moan
sepittänyt. Häntä kullattiin myöskin sen tautia "tai-
vallan takojaksi, kaiken luonnon kalkuttajaksi" (2, 3,) ;
ja koska hänestä puhuttiin, sanottiin myös: "Juma-

*) /tzlelenluonto^ karakter.
**) Luoja. ti.o«ka häntä mainittiin, sanottiin aina, että

hään oli se "toteen Luoja," jolla sanalla hyö tahto-
vai ikään kuin eroiltoo häntä pois muista Luojista, joi-
ta hyä muuten nimittivät Zuonnottai-et ja Synnyttä-
i-et, ja joilla ymmärrettiin luonnon iual^utuisla^ jotka
synnyttäävät monillaisia uusia äkkinäisiä luotuja, j»
joihen luonnollisen voiman hyö tekiyät runoissansa
eläväksi ja henkelliseksi.
Oii"^^^ I. 1Z
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la ylhäll' Taivoissesa", koska hänen istumensa luul-
tiin olevan tai vahassa.

Olennonsa puolesta, hyö pitivät häntä yhtenä
henkenä, koska ei niissäkään löyvy merkkiä, että

hyö oisivat kuvaillut häntä moallisella tavalla, tahi
tehneet häntä luonnollisella tavalla silraissärarae näh-
täväksi. Heijän juohturauksetkiu , jotka muuten oli
kyllä paisuvaiset ja pöyhisteleväiset luonnostansa,
eivät kuitenkaan uskaltanna kuvaella häntä luonnol-
lisessa tahi silmin-nähtäväisessä hoaraussa, joka osot-

taa että heijän juohtumukset hänestä ei ollut moal-
liset ja roaat, mutta henkelliset, koska hyö' aja-
tuksillansa käsittivät yhtä henkee, ilraan että pukea
häntä moallisilla piii-oksilla.

Luontonsa puolesta häntä piettiin hyvätahtoissa
(i5, 9, 5). Sanottiin hänen olevan kaikkiin-täyvel-
lisin (2), armollinen (5), avullinen (9), hyvä-syväm-
mincn (i5), ja kaiken-tietävä (4) *) Hyö anovat sen

*) Häntä piettiin niySs voioiakkaamia, koska kaikissa
hänellä apua anottiin. Mutta hänen voimansa näyt-
lää ainoastaan olleen hyvyyttä vaikuttamisessa, ei pa-
huulta rankaisemisesta, koska hyö taikausten ajoilla

fnnivat. pahan liäuen rinuallei» voimallisutitessa, ja
iiulivat heijän Noitiinsa ja Vclhoiiisa taitavan voi-

muutessansa kilvoitella Jumalan kanssa, niin kuin
vielä kuullaan siitä vanhasta sananlaskusta: Kaks
kovoo ioltteloo, Fusl /a Zlevolsen varsa, mel/än pollca
/n Zu/nala. Että heijän Velhot ja Vloijat, taikaus-
len ajoilla vielä harjoittivat tätä luonnollista viisaut-
ta, nähään siitä sanasta: l»en pahat sanoolil, se talila-
han tä/let lu^oo/il, meien allot a^lioa/11. Ja että heil-
len luettiin voimallisuutta ci ainoastaan myrskyjä ja
pahoja väitä sekä soahaksensa että hävittääksensä, mut-
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«istä hänellä apua ja hyvyyttä (6 —»i?), sillä hänessä
luultiin olevan kaiken onnen ja autuuen alku (l).

Hänen ylistämisestä tahi kunnioittamisesta ci
mainitak niissäkään näissä sananlaskuissa, eikä puhu-
tak ollenkaan josta kusta ulkonaisesta Jumalanpal-
velluksesta hänen nimensä kunniaksi. *) Hänen pai-
vellus näyttää ainoastaan olleen sisällinen;- nimittäin
rukouksissa hänellen tästä hänen sulasta armosta ja
laupeutesta (G—12). Häntä ei myöskään raitionkaan
mainitak kiivaaksi tahi kovaksi, jäykäksi eli pahuut-
ta rankaisevaksi; sen eisläpä häntä ei myöskään pe-
lätty, **) eikä uhrilla lepytetty. '").

la myöskin ajpn-juoksuja. pilellä ja. vuosiaitoja . : vii-
vytellä, nuhään siitä sanasta jossa hyö ikäänkuin joepäi-
le«vä,l heijän voirnoa , ja ovat ikkään kuin ristin
uskoon taipuvaiset. Joka laittaa pahaa laittakoon su-
liesen talven; joka kiittää li/ullä, «iittäioon hyvät Zu»
malat.

5) Ne sananlaskut jotka tarkoittais tähän (i3, i^ , 709),
ovat kaikki syntyneet siitä päivästä kuin keäntyime
Ruolitalaisten käsihin, eikä onk perivanhoiksi luettavia.

55) 8e sana Jumalan-pelko (©UÖtjfruf joka on Ruo-
hin kielestä suomcnettunna on vietä nytkin vieras
nieijän korvissamme, cj ainoastansa siinä, että se ikään
kuin pelotlais meitä yhestä hyvästä isästä, mutta se.
kuluu vielä ouvemtnaksi niin kuin »isi muka ite
Jumala joka pelkäisi. Ettei nicijän J»jmalan pelvosta
ollut mcillcii pakkoo , nähään Tacituksestakin. joka
kirjuttaa meistä: Fecuil adversus Zleos ut illis nt

voto nuidem ojius esset.
555) Uhramisel ja muut kirkko-menot oomme my2 vasta

myohäisempinnä aikoinna tullut tuntemaan, fämä
Ruotiin kielestä Suomeksi murrettu sana, osottaa jo
kyllä eitä myö heiltä ensin oomme oppina näitä toi-
mituksia, Billii heijän oil lapa ihmisiäkin uhrata le-
pyttelläksensä heijän Jumaloitansa. (lue Tacitusta
Sturlcsonnia j, muita).
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Yhestä Kolminaisuutesta, Lunastoksesta, ja Py-
hän Henken vaikutoksesta ei heilien ollut mitään
tietoa. Ei myöskään Enkelistä, uskosta, papista,
kirkosta, *) kumarruksista, siunauksista, helvetistä ja
seittyisistä, kaikki näraät nimet ovat vietä nytkin
äkkinäiset meijän kielessämme, ja osottaa että poavi-
laiset ovat näitä meillen tuoneet.

Perkeleestä hyö kyllä raainihtivat, vaan eivät
hänc^läkääii nimittäneet muuta kuin hänen nimeen-
sä, j,,111l l,v»i ymmärsivät yhtä pahaa henkellistä
oleptoa.' Koska he eivät häntäkään kuvaelleet mil-
lään luonnollisella tavalla, niin se on arvattava että

hyö pitivät häntä henkellisenä, jota ei suatu pukea
maallisiin piiroksiin. Luontonsa puolesta hyö piti-
vät häntä Jumalisuutta vastaan ikään kuin vastakäl-
keisenä, mutta halvana eikä niistäkään arvosta **).

+) A"l,e«»ii vanhassa Ruohtalaisessa satussa hoasFctaan
kellii, ettii Biarniilaisilla tahi Permiläisillä oli yksi
kirkko z»^liitett)i Jumalallensa, jos».-! ne palvelivat hä-
nen kilV.-iliNsl>, valettu kullasta. Mutta niin kauan kuin
se ei ouk vähcekään tarinamuksessamme toti«tett,i,
niin kauan kuin oi kansassamme eikä kielessämme liizi-
v^i yhtä ainuaakaan jälkee., jok» tarkottais siihen, niin
in^ö täytymme pitliil tät», niin kuin monta muuta-
kin pajkkoo näissä lieijän satuissa., aivon valhena j»
joutavalla.

'*+) Meijän nykyisessä uskomuksessamme on Pei^ete z>an-
tu sen Raamatussa puhutun Saatanan virantoimituk-

' sellen, ja soanut lnuk» Ilänen ammattinsa, ensin että
vietellä ihmis-poloistcn «ieluja, ja siiten ellä tulella
vaivutella liritä helvetissä (?).



149

Eivät häntäkään pelänneet, sen vähemmin ru-
koilleet. Senpä tautta ei hänen nimee näissä van-
hoissa sananlaskuissa mainitak *).

Mutta koska nämät valistuksen ajat rupesivat
meiltä helviämään, ja Suomalaiset kansat hämäräs-
sä hätäyntymään, nouattaissa noitumisia ja joutavia
taikauksia, silloin rupesivat myös häntäkin rukoile-
maan ja hänen nimeensä palvelemaan. Ja koska
hyö Poavilaisten opista tulivat oppimaan, että «e
kävi Jumalata uhrilla ja lahjoittamisilla lepyttää ,

tahi soaha Jumalatansa lahjoitetuksi (eli oikeem-
mittain hänen pappiloitansa), niin hyö keksivät sen

neuvonettä mahtoi myöskin laillen käyvä pcrkeiet-
tä näin lahjoittoo. Hyö rupesivat nyt häntäkin le-
pyttämään, ensin siinä toivossa, että (koska hään oli
muutoinkin luonnostansa paha) hyö hänen avulla
soattaisi hcijäN vihamiehiänsä ja vihollisiansa vähin-
koitetuksi ja siitten, että hyö heijän vahinkoit-
tamisella taitaisi ite hyötyä **). Niin kuin hyö
kasteessa antaitivat Jumalallen, niin hyö nyt kivel-
lä kosken kovan pyörtinicssä kastuttivat ihtiänsä
pähallen. Lahjat Jumalallen annettiin kirkoillen
ja papillen, joista heitä hyviksi kiitettiin, siunattiin,

5) Otava, I Osa, p. 61.
*5) Multa se ei ollut ainoastaan vihamiehiä kuin hyö

tarkoittivat, hyö tavoittivat myös muita ihmisiä, ja
luulivat hänen kavalluucllansa luvattomalla tavalla
kcäntäyänsä toisen vahinkoa omaksi voitoksensa.
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ja kostoa Jumalalta luvattiin: mutta lahjat pahallen
ei annettukaan näiiien, vaan salaistiin kirkko-mai-
hin, puihen juuriin, tuvan hiiluksiin, kota-liiuksiin
ja muihin semmoisiin paikkoin. Eikä hänelle pal-
joa annettu, sillä hänellä sanottiin olevan moallista
tavarata kyllä, vaan vähän tätä henkellistä. Hyö
olivat kuulleet kirkossa, ja lukeneet kirjassansa,, et-

tä se halaisi nieitäksensä heijän sielujansa *); hyö
pantittivat niitä sen eistä hänellen sillä eholla et-

tä hänen piti kaikissa olla heijän palveliana tässä
muka maailmassa; toisessa lupaisivat hyö toas vuo-

rostansa olla hänen käskyn kuuliaiset.
Mutta kaikki nämät heijän joiitav.il ja turhat

käytökset ynnc heijän taikauksensa ei ole näihin ai-
koin kuuluvia, vaan myohäisempinnä piettäviä, jon-
kapa tähen heitä nyt heitetään «illään, kunnekka
myö jollon kullon tuonerapaua tulemme ehkä heistä-
kin puhumaan.

5) Eiköhäiin nämät sanat ja muut semmoiset jotka vie-
lä löytyy meijän henkcllisissä kirjoissa, ja joita eh-
kä ennen aikana tarvihtivat kolkutellakseenroakoin kor-
vihin, soattaisi soveliammilla sanoilla muuttaneeksi
nykyisen valaistetun ajan vaatimusta jälkeen! tahi
eiköhään se nykyinen ihmiskunla 011 jo niin valaistu
että se käsittää henkellisiä asioita ilman näitä, roako-.
ja puheita, jotka itekseen ei toimitak mitään. Toi-
vomme totella että ne Suomessa säätetyt Toimitukset
(komitttr), joihen tarkottamus oisi, soahaksensa mei-
jän suomalaisen kirkko-kirjan käsi-kirjan ja katkcs-
muksen paremmin korjatuksi ja oijaistuksi, ja jotka jo
monta vuolta tässä aivotuksessa ovat näitä lukenneet
luskutelleet —. mahtaisi viimeinkin soalia näitä asioi-
la junkaan.
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Jos heillä oli mitä ymmärrystä yhestä toisesta
tu?eva^ta e/ämä^la^ tahi niin kuin mvö sitäkuilum-
me : "iankaikkisesta elämästä ja kuolemasta, on tietä-
mätöin. Mutta kyllä se näyttää kuin hyökin oisi-
vat vertauksissansa tarkoittanneet yhiä toista parem-
paia elämätä perästä tämän maallisen (33, 34). Tä-
mä ajatus on ihmisessä niin luonnollinen (llCttltrlig)
ja ikään kuin Jumalalta hänen syvämmeen painettu,
ettei sitä saata mitenkään poiskajottoo. Sillä ei maha
olla yhtään kansoo, joka ei luottai yhteen Jumalaan,
ja joka ei turvai yhteen ,parempaan tulevaisuuteen,
ehkä heijänymmärtämykset tästä ovat monenkaltaiset,
luonnolliset (ftltliga) että henkelliset (öfwerfinliga),
toivoissa sitä muutamat jo tässäkin moailmassa,
muutamat toisessa. Sillä kuka ymmärtäväinen luu-
lisi meistä, että meijän ymmärryskin kuoloo, tahi
että meijän henki mätänee silloin kuin ruumiskin.
Semmoinen ajatus, oisi luonotoki (onaturlig) meijän
yiiLilnärrvksessämme, ia vasten kaikkia lakia ihmisen
ajatuksissa. Sillä meijän ymmärrys on perustettu mei-
iän keksimyksemme peälle: jakukapa meistä on hen-
ken vielä nähnyt *) sitä vähemmin hänen kuolevan?

5) Myö neämmö ainoastansa hänen vaikutoksia, hänen
viisautta ja voimallisuutta, niin kuin myö luonnossa-
kin käsitämme Jumalan Myö havaamme kyllä siitä
ruumillisesta syntymisestä ja kuolemasta, että henki
vaipuu yhestä luonnollisesta piiroksesta, ja ilmaunluui
toiseen, vaan ei se siksi saata kavota tahi iäksi hävitä,
tahi kääntyä tyhjäksi.
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Se ei oukkaan tähän silmittäväisen moailmaan kuulu-
vainen, eikä sen eistä hänen lain-alainen. Se on
luontonsa puolesta lähtenyt yhestä toisesta olennosta *),

joka maalisillen aistimiilen on käsittämätöin, ja joka
o» tukala ihmisen ymmärryksellä tapaella **). Jos

nyt

*) Minkä tähen meitä kuhittaan Zumala» la/>si'^si, tahi
sanotaan olevan jälleltä /uovut, ja hänen kaltaisia ,

elleimc hänestä oisi soanncet jonkun, osallisuueii meijän
luotuissa. Meijän ruumis muistuttaa meitä että myö
olemme moallisia, muistuttakoon meitä myös meijän
henkemme että myö oommo henkellisiä. 8e on täm3
lienkeliinen luonto meissä, joka teköö meitä Jumalan
mukaisiksi, ja josta meitäkulmiaan hänen kuvaksensa.
Mutta ilman tätä ruumista, joka kiinittää meijän hen-
keemme moahan niin meijän ymmärrys lentäisi niin
kuin meijän ajatuksemme taivaaseen, alku-ymmärrystän»
sä kohti, ja oisi luono.stan.sa vapa, niin kuin on
kaiken ymmärryksen luonto; vaan jos ei meissä oisi
toas tätä henkee, joka kohoittaa ja nostaa meijän aja-
tuksia pois näistä moan taksoista, Illinoisimme järjet-
tömät luontokappaleet, joita ei mullasta eroittaisi; ja
oisimme kokonansa katovaiset ja muutoksen lain-alai-
set niin kuin on kaikkein nioallisten luonto. Ihminen
«l> sen eistä se kauniin kappale luomisessa, hään on
ise .panta joka siotteloo Jumalala moailmaan, ja jossa
Vhellä puolella, tavataan sekä taivaallista henkelli-
«yyttä, että toisella moallista viheliäisyyttä. Hään
seisoo portaalla taivaan ja moan välillä, ja se on an-
neitu hänen omaan valtaansa jos hään tahtoo nousta
taivaiseen, tahi laskeita moahan.

**) Senpä tautta koska ei myö luonnollisella tahi kuin
se Raamatussa kuhutaan omalla" ymmärryksellämme
taija tuntea Jumalalamme, niin voaitaan kaikissa Ju-
malan uskomuksissa, uskoa enemmin kuin ymmärrystä.
Ja se on tarpeellisin Niilien, joilf on vähä tätä ym-
märrystä cli mielen valaistusta. Viisaat toas ja kir-
jan oppineet , jotka ajatuksillansa ja ymmärryksen
tarkoittamisellansa sanoovat muutenkin käsittävänsä
näitä taivaan tosia — hyö usioo»vat näitä ymmärtävän-
sä. Sillä tavalla se on lieissäkin usio joka vaikuttaa,
ehkä se ei ouk tätä sokeatta tahi yksinvakaista uskoa ;
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nyt löytäisimme että lie moallisel kappaleet eivät'
perin katoa ja jouvu liukkaan (kuole), mutta il-

se kuolemassa ainoastaan muuteloovat piirokseiisa,
ja sillä synnyttäävät toisia erikaltaisia kappaleita
tahi si'ittäävät toisia yhtäläisiä olennoitä 'SltS'
vähemmin on se henkellinen olento meissä kuoleva,
jok' ei ou muutoksen lain-alainen; se on sen eistä
luontonsa pitävä, cli se on eläväinen ja henkelliriéSj
ja paljoa enemmin kuin ennen, koska se ei eni-ä »mk
yhistetty tämän mullallisen ruumiin kanssa. Siliä'
jos henki kuolisi, mikä siitten enee moailmassa vir-

kistyis? jos ymmärrys kerran katoaisi, mikä siitteil'
taivaat ja Moat asettaisi? Silloin ei oisi lrioäilniaXi
eneä lnuuta, kuin ikuinen kavotus ja pimeys. Sil-
lä se henki ja ymmärrys, joka ylöspitaä taivaan koa-
ret ja moan pohjat, joka ilmistyy päivän paisteessa

mutta yhtä mielessä valaist.etlua ja ymmärryksellä tar-
koitettua. I>e raukat, joill' ei ouk tätä yksinkertais-
ta uskoa, eikä toas ymmärrystä kyliä käsittämään'
tätä valaistettua, (ja niitä löytyy ehkä monta kyllä),
hyö ovat kaikista luovuistä luettavat onnettomiksi.
Hyö keäntyyvät kuin meren kaislat mihin tujuli pai-
naa, ja heissä puuttuu se oma syvämcllinen luottamus,
se henkellinen johtatus ja lohtntiis, joka koroiltaa hei-
tä yliten kaikkia luontokappaleita, ja onnistaa heitä
heijän onneltomuutcssansakin. Hyö epäilleevät kaik-
kia mitä hyö eivät käsitä sillä heijän vähällä ymmBr-
ryksellänsä; hyö ovat kahappäin uskovaisia, josJuma-
lata ollenkaan löytyy, jos löytyy maailmala ja inm!'
siä toin perään sanottu. Hyö ovat tietämättömiä, jos
löytyy heijä nomaa olentoansa, ellei vaan kaikki liene
yksi viettelevä uni, yksi tyhjä miclcn-pettämincn.
O?^^^ I. 20



154

ja pienemmissä raoan matoissa, osottaa yhtä juinali-
sta voimoo, yhtä henkellistä ymmärrystä, joka on

luontonsa puolesta ikuinen kuin ite Jumala.
Kuin Suomalaiset näkivät mitenkä ruohot syk-

syllä lakastuivat, mitenkä toukat turpeessa painivat
moata, ,j« mitenkä ihmiset ite peitettiin raullaan
ia laskettiin raoan poveen (n3g); ja toas, mitenkä
hyö ajan peästä ilmistyivät, koska keväillä, päivän
tultua olivat jo virkislynneet ja virvoittunneet —

kuin näkivät jälleen eläväksi sen heissä nukkuneen,
tahi heistä hävinneen, ja h-ei jän sikiöissänsä ilraistyn-
neen henken — kuin näkivät mitenkä taas heinät
ja kukkaiset loistivat ketolla, mitenkä ne halviminat-
kin moan elävät, maot, rauutettitniia ilmistyivät pa-
remmissa ja täyvellisemmissä olennoissa tahi piirok-
sissa, oisihan se siitten ollut tyhmästi luulla , heijän
uskoneen, ihmisiä, jotka luovuista olivat kaikkiin
kalliimmat, jäänneen multaan iäksi. Miksikä sutten

auttaisi meitä se hyvyys , jota olemme maail-
massa harjoittaneet? Missä se kosto, monen viatto-
man vaivoista ja kärsimisistä, jos meitä kuin koiria
kaivettaisiin moahan, ettei enee kuumia pänä uusis-
sa piiroksissa tahi jollakulia toisella luonnolla ilmaun-
tua? Oisihan se luonotoin luomisessa, ja vääryys
luojassa, että tasoitella rikkautta jakaikellaista maal-
lista autuutta yhellen (672—676), ja rasittaa toista
köyhyy ellä ja kaikellaisella maallisella onnettomuu-
«ila (671, 700), jos meijän elämä tähän loppuisi? ja
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vielä siittenkin ouvompi — etlä vaivata hyviä,
ja palkata pahoja (i i25, 60, 61), niin kuin se usein
näyttäiksen meijän silmissämme. Ja toiseksi, min-
kätähen se kasvattaisi tätä viheliäistä ihmisten su-

kua, jonka käsiin Hään oii antanut tämän rnoail-
man avaruuen, jonka ymmärrykselle hään oli usko-
nut tietoa tuntemaan taivaan ja moan tapoja?
Siksikö hään olis raeitä tähän tuonnut, lahjoittanut
meitä viisauellansa, pannut meijän poveen hänen
tahtonsa sanan-saattajaksi meijän omassa tunnossam-

me, sallinut meillen oman henkensä, ja tarjonut meil-
len ihtiänsä lunastajaksi jaylösvalaisiäksi, —-> ainoas-
tansa että muuttaa meitä mullaksi, ja peästää mei-
tä jälleen poroksi? Sotisihan tämä sitä viisautta
vastaan jota joka paikassa luomisessa tavataan, ja
oisihan tämä käytös muutoin seiittämätöin , jos eirae
luottaisi siihen, että rae oomme luovut joksi koi-
keeraraaksi tarkoitukseksi, joksi paremmaksi olen-
noksi, kuin tähän moalliseen syömiseen ja juomiseen.

Ja koska meillä on ymmärrystä mitenkä meijän
pitäis henkemme puolesta iaittaita , vaan meijän
nykyinen luonto on siitä luonnosta että se on
monestin mahotoin, että yht'- aikoo nouvattoo sen
meissä olevan henkeilisen että luonnollisen luonnon
voatimuksia, koska nämät ovat monesti toisensa kans-
sa sopimattomat ja vastaan riiteleväiset; niin na-

hään selvästi ettei meijän ymmärrys, tahi se meis-
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sä vaikuttava henkellinen luonti?, ouk luotu tallen
meijän luonnolliseilen Juonnollen (ruumiillen ja hä-
nen luonnollisiJlen haluillen) ikuiseksi toveriksi. Osot-
taishan tämä toas yhtä sopimattomuutta luomisessa,
että yhistää kahta tällaista erilaista ja toisiaan vastaan

sotivaista luontoa yhessä olennossa — ainoastaan et-

tä heittää häntä orjaksi näihin keskenensä riitann-
tuneihin käsiin. Meijän täytyy sen eistä peättää,
että meijän tuloo jonkun ajan peästä poisriisua tä-

män meijän moallisen piiroksemme, ja soalia jon-
kun toisen sopivaisemman, joka pn enemmin meijän
ymmärrystämme ja henkellisiä luontoamme myöten
mukainen *); nimittäin kussa meijän uusi luonto ja
ymmärrys ovat yhänneppäin vetävät ja yhtäläiset.
Mutta meijän ymmärrys on henkellinen, meijän huAi-

*) Tämä meijän luonnollisen piiroksen poisheittäminen
tapahtuu meijän ruumillisessa kuolemassa. Ja tästä
tulee, että ne viisahimmat ja alaistunneemmatt miehet,
niin myös kuin ne paraimmat ja urhollisimmal; jot-
ka eläissään aina ovat enemmin harjoittanneei lätä
henkellisiä, ei milloinkaan kajoo kuolematansa vaan
juuri sen silmiin-nähen harjoittaavat hyvyyttä, ja
nouvattaissa jaloja vähkeitä, uskaltaavat ihtiensä hen-
ken vaaroin (65/j, 283)i ja kuin kuoloovat, niinkuoloovat
hyvällä suosiolla ja leppeellä syvämmellä, ikään kuin
toivoissa toista parempata (53, 55). Sitä vastoin ne
taas,, jotka kaikissa ovat enemmin seuranneet tämän
maailman menoja, ja joihin mieli sen eistä ci milloin-
kaan ouk puuttunna henkellisiin töihin, hyö pelkää-
vät kuolemalansa ikään kuin pirua, sillä heillä on
aiiia ollut vähä siitä hcnkelliscstä uskalluksesta;
ja hyö kuoloovat usseemmittain kauhistuksella ja si-
sällisellä vaikeutella, ikään kuin peljätessä jotakuta
pahempata (53).
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to täytyy myöskin sen eistä tulla henkelliseksi ,

ellei hyö toas jouvuk keskinäiseen hämmennykseen.
Kuin eime neä tätä tapahtuvan tässä moailmassa,
eli tässä elämässä, niin meijän täytyy ajatuksillam-
me tavoittaa tätä toisessa tulevassa, jota myö ku-
humme iankaikkisuuteksi.

Se näyttää kuin- meijän esivanhemmat oisivat
jo oivaltanneet, ettei elon tahi elämisen eli henkel-
lisen luonto ouk luotu kuolevaksi (26, 33); että ruu-

miillisen kuoleman perästä vielä oli jotaik jälellä
(23), joka oli perustettu tämän aikuisen elämisen pe-
älle (34); että pahuus piti' viimeinkin pahalla
kostettaman (i34 *) ja hyvyys hyvyyellä (55,
5i3). Minkä tähen ne monet kauniit opetukset
siivolliseen elämiseen harjoittamiseksi (3.5^—55) ? Min-
kätähen ne monet varoitukset välttämästä pahuutta
(56—1 Minkä tähen hyö sanovat: vSiveys moan
perii, Rakkaus lain täyttää, Totuus ei palak tu-

lessakaan"? Ovatkohan ne milloinkaan tässä maail-

*) Millä tavalla tämä piti tapahtua ei selitetä, kosta
eivät Jumalastakaan puhuneet, että «e oli pahuutta
rankaiseva, ja vainoava kova.-korvaisia ja hänen käs-
kynsä kuulemattomia; (sillä vainoomisen luonto, ei
ollut heijän mielestä sopiva Jumalan hyvyyteen). Sa-
nottiin ainoastansa: f>el/äte» pahat mänöövät (53).
Se oli tämä heijän oma pelko, joka heitä ajeli ja
ahisti, se oli tämä heijän omantunnon rauhattomuus,
jok/ ei antana heilien lepoa, eikä yö-rauhoa, tämä oli
se tulinen helvetti joka jo eläissä poltti heijän poveansa,
ja kaluisi heijän syvämmiä; ja täuiä oli se rankaistu»,
jonka pahuus ite myötensä tuottaa.
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massa nähneet näin tapahtuvan? ei suinkaan! Kaik-
ki tässä tarkoittaa yhtä toista eiäraätä, jossa Siveys
ja Hyvyys palkitaan, Rakkaus luetaafi lain täyttä-
miseksi, ja jossa Totuutta ei eneä saateta salata.

Kuin muutoin tiiustellaan mitä hyö mainihti-
vat Hyvyyveksi (dygd *) tahi mitä hyö lukivat
hyväksi, niin se oil erinomattain avullisuus (37, 38),
Antamisuus .(39., 4»), Alentelemisuus (40, Sovitta-
misuus (4^), Anteeksi-antaminen (43), Suosioisuus (44),
VslivÄllisyys (45), Rakkaus (46, 199), Kohtullisuus
(47), Totuuliisuus (75 76), ja Kunniallisuus (48—5o).
Hyö kehoittivat toisiansa hyvyyteen, sillä sanalla,
että se olis heilien ansioksi, jakaunistukseksi harjoi-
tella hyvyyttä (55, 53) ja rayös hyväksi toivoksen-
sa (63), koska hyö sillä toivoivat tullaksensa hyvyy-
destäkin osallisiksi (5i3). Sillä hyvyyven harjoita-
minen oli se tie, jokasoatto heitä ikuiseen iloon (32).

Pahuus (laj!) ilmoittaiksen raoailraassa niin
raonella tavalla, ja pujotteieksen niin monessa pu-

°l) Suomen kielessä ei löyvyk sitä sanaa hl)<jot joka alus-
tapäin (UfspNlltgeligcn) merkihtee hyvyyttä tahi mie-
len nouvattamista Jumalala Tia^taa»,' eikä myös sitä
sanaa filtltv joka merkihtee pahuutta tahi rikosta Ju-
inala» tahtoa l^a^taan. Se näyttää niin kuin Suoma-
laiset eivät oisi tehneet tätä erotusta; vaan että hyö
pitivät hyvyyttä ihmisiä vastaan, hyvyyveksi Juma-
lalakin vastaan, ja pahuutta luotuja vastaan, pa-
huuveksi heijän luojaansa naftaan, Tahi toisilla sa-
noilla: mitä hyö kahtovat /l^l^r-eielii^i moalla, sitä lu-
kivat myös hyvyyveksi tal^aa«a/ ja mikä oli fni-
lln«^ moalla, se oli pahuus taivaassakin.
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Vussa ja piiroksessa, ettei niitä kaikkia ouk hyvä
nimittää, kuitenkin olemme tässä jonkun osan heistä
toimittanut (70— 123). Mutta se on meistä rauis-
tettava ettemme milloinkaan ou kuulleet sanan-
laskuissa - mainittavan isommista rikoksista

, niin'
kuin murhasta myrkyn-juottamisesta, väkivallasta,
tulen-polttamisesta , IJumalattomuutesta, valan-pat---
torauutesta *) ja muista seittyisistä hirmuisista ja
kauheista pahuuksista. Että selittää tätä sillä, että

sanoisimme Suomalaisiin ei tunteneen näitä, oisi naurelX

wva. EskottaVarapi on että ne kuidenkin olivat
harvoin nähtäviä, kosk' eivät joutunneet sanan-ta-

voiksi; ja että ne vanhat tahallaan kavahtivat lau-
sumisellansa johtattamaan näitä nuortein mieleen,
niin kuin hyvät vanhemmat eivät kernaasti puhuk
kelvottomista, lasten kuulla.

Minkälaiset meijän vanhoin aatokset lie olleet
siitä ruumillisesla kuolemasta, ei selitetä. Ne sano-
vat että heijän vainoot olivat männyt (rumiinsa puo-
lesta) T^one/aan "^ tahi Manalaan "^ ; ja (henken-

>>) Sanottiin kyllä: liettää iiana valanpa (7^); multa näil-
lä sanoilla ei kuitenkaan tarkoitettu semmoisia, jot-
ka oisivat varsin tahallaan tehneet l/e«i"än valan; mut-
ta ainoastaan sellaisia koiruus-miehiä, jotka pahasta la-
vasta ovat heittäneet heijän valansa (lupauksensa) pi-
tämätä. (Tässä mahtaa puhe olla erinomattain nai-
man-kaupoista).

55) TVionela, onsiilä ehkä soanut nimensä, että sanottiin
heijän vienncensä kuolleitansa t«one/»i t, tuonne (kyl-
miin kartanoihin), josta siilien rupesivat kuhtumaan
paikkoo kuhun heitä vietiin tuonelaksi.

5") kanala, tahi maan-ala 011 samalla lavalla nimensä
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sä puolesta) Jumalaan tahi taivaiseen. Sillä "että
moa oraansa perii" (n36), sen hyö tiesivät, josta
myös oli arvattava, etlä henki piti keäntyä henkek-
si. Muutamat ovat nykyisinnä aikoina luulleet,
että Tuonela piti raerkihteraään yhtä kuin Oreek^
kalaisten AaH:^ tahi yhtä paikkoo kussa kuollei-
hen sielut (tahi henket) käytettiin, ennen kuin heitä
peästettiin ilo-paikoillensa; Vaan tämä on meijän
mielestämme yksi ereys, siiiä Suomalaisilla ei
ouk minkään täänkaltaisia puheita kuolleihen me-
noista ja teoista Tuonelassa *); éikä heissä käynek-
kään puheet, että kuollein ihmisten varjot vielä kul-
koovat perästä kuoleman ympärin moailmata näyl>
täimässä. Sillä' ehkä ei Suomalaiset (raeijän tiet-
ty viksi) välittäneet cripaikkoja hyvillen eri palloillen,
niin näyttää kuitenkin kuin oisivat tätä mielessänsä
tarkoittanneet, koska sanoivat: "^<i« on tie tuone*

laan*

soanut siitä että heijän kuolleita laskettiin maahan.
tahi maan ala (al/e).

5) Yhessä laulussa, kussa lausutaan yksinäisen miehen
kerran ajanneen rahtain kirkkomoan sivuitten, sano-
taan lieijuisen tahi IVläuuinkäisen eli kuolleen ihmi-
sen varjon nousseen hänen tarakkaan, ja lausuineen:
Kuu paistaa, kuollut a/aa, tuonelassa häitä /u»i»aan
— etkös /'«liiää,'' Vaan tämä laulu mahlaa olla nykyi-
sempiä, ja Ruohista ehkä Suomenettunna. Mutta
taikausten ajoilla, koska kyöpelit ja muut hoamut il-
mistyivät, silloin puhuivat jokuolleistakin; vaan ej sil-
loinkaan vielä heitä nimitetty minkään toimittavai-
siksi, mutta luultiin olleen nukuksissa, koska noijat tu-
livat heijän luita ja ruumiita koluuttelemaan, uskoissaan
soayaan sillä jotakuta aikaan.
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laan, -xk« ikuiseen iloon." Paikat johon panivat
kuolleitansa maata , kuhtui vatien runoissansa kyl-
miksi kartanoiksi ja Kalmistoiksi. *) - Hyö
pitivät heitä kuin raatkaraiehiä, jotka olivat peäs-
seet vuorostansa (1127); kuin väsynneilä, jotka ole-
vat uupuneet uneen (1137), ja joillen oli lepo tar-
peellinen (1139, **). >»m

Olkoon tämä sanottu héijän henkellisestä.
Mitä heijän maallisesta viisauvesta tuloo sanot-

tavaksi , niiu ei ouk toivottava että pitäis olla
paljon yksissä sananlaskuissa suljettunna. Että
heillä oli yksi iso kokemus (erfarenhet, empirisk fUtt*
skap), sitä toistaa jokainen näistä sanallaskuista; ja
koska kaikki ihmisen tieto ja viisaus on vihtoinkin
perustettu meijän kokemuksemme peälle, niin on
arvattava, että jos heillä oii iso kokemus, niin heil-
lä myöskin oli iso viisaus. Myö olemme jo nähnyt,
että hyö näillä tarkoittivat opetuksia ei ainoastan-
sa heijän yksinäiseen ja kansalliseen elämiseen kuu-
luvia, mutta läksivät myöskin laveammasti luonnon

5) H7aiiNiXlol (6eitt)Ui?) merkihti semmoisia paikkoja, kus-
sa säilytettiin kuollein luita, ja kusta kalma (kuol-
luin paha haisu) kävi nenään. Muutamissa on kal-
ma ja kuolema yhtä toimittavaiset.

55) Uäin kauniisti vertaisivat hyö heitä, ainoastaan
niin kuin vuoteillansa makoovia. Tämäkin osottaa,
että hyö vielä kerran piti havahtua ja nousta, ehk
ei eneä tällä heijän luonnollisella piiroksclla (1120,
1121).
i?L?^l^ I. 21
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vaikutuksia tutkistellen. Hyö osotiivat, että hyö
aivon hyvin tiesivät eroiltoo päivän ja kuun vajel-
luksia, tähtien vajennuksia, *) sean ja ilman vaihe-
tuksia, tuulen ja myrskyn vaikutuksia, j. n. e. Sa-
nokeepas jos taijatte, oliko se kansa roaka ja valai-
sematoin, joka tarkoitti mieltänsä sellaisiin asioihin,
ja ymmärsi säilyttää heitä jälkimmäisillensä, suljetut
lyhykkäisiin sananlaskuin Missä se kansa jonka
vertaukset tahi vanhimmat kansan -puheet sisällän-
sä pitää tällaista selkiätä viisautta, sevottaraatoin
joutavista ja turhista savuista ja loruista, ihmeistä
ja valeeista? il

Se on merkillistä ettei näistä sanoista ouk yks-.
kään, joka osottais jotakuta vanhanaikuista tai'tVl's-
-t<f tahi kansallista e/anlätä^ tahi joka puhuisi josta
ku&ta keskinäisestä liitoksesta tahi yhteytestä, siä-
vyislä ja asetuksista, **) käskyn-antajoista ja sanan-
kuullioista, tahi mitä muuta semmoista, joka toi-
mittais heijän asunneen kansakunnissa, ia nouvat-

taimeen jotakuta hallitusta. Sillä kaikki mitä
tässä puhutaan hallituksesta ja kansan siävyista
(i8g 264), on luettava siitä päivästä kuin tniira-
m« yhistetyiksi Ruohtalaislen kanssa. Mutta toisin
puolin on yhtä merkillinen, ettei niissäkään näissä

6) Lue tästä: l^nn^oin Suomalaisten a/»n-luii«^ta (Ota-
vassa ll:ssa Osassa, l|B p. ja jälkimäisiä).

55) Se näyttä niin kuin varkaillen oisi muinon ollut
henkellinen rankaistas (104. Pien. Nun. 11, O. V.) mut-
ta tämäkin saattaa olla asetettunna Nuotin vallan ai-
kana.
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puhutak yhestä luonnollisesta vallollisuuesta *) ,

joka antaapi kulienkin oiketiven että ite Vaino-
ta vallattomuutta; **) ja kussa kaikki ihmiset ovat

yhtäläiset ja samasta arvosta, niin kitin myös ovat-

kin jos heiltä nimet, virat ja voatteet poisriisutfai-
siin, niin ettei muuta heilien heitettäis, kuin se heis-
sä olevainen luonnollinen voima ja sukkeluus. Sa-
nalla sanottu, näissä sanoissa ei löyvyk sitä elämän
laitoo, jonka ensimäinen laki on: "voima va^eväl-
sen, laki huonommaisen ja toinen: "'sillä mitalla
Kul/t oot antana, sillä on sulien »nnelltlVti". ***) Nä-
mät meijän sananlaskut ovat varsin ilman mitään sel-
laiseta tarkotukseta scävylliseen tahi vallolliseen
elämiseen; vaan kuitenkin niin toimelliset, että ne
sopisi niin yhteen kuin toiseenkin elämään.

5) Luonnollinen voitollisuus, naturligt oberoende, na-
tur-frihet.

**\ Vallattomuus, oförrätt/ wäld.
-t*,) Luonnollinen Laki (Natur-rätten, den naturliga lagen)

tahi luonnollinen oikeus, kuin sitä myöskin kuhu-
taan, on se tietomus joka osottaa meillen minkälaisia
myö olemme Jumalalta luovut, tahi minkällaisia myö
olemme hänen eissä; ei missä arvossa myö olemme
ihmisten silmissä. Elikkä se on se oppi, joka toimit-
taa meillen minkälainen ansio ja arvio on meillen
tuleva ihmisinä, ei alamaisina eikä valta miehinä. Tä-
mä oppi joka yksin puolin koroittaa ne alhaiset ja
onnettomat moailmassa, ja toisin puolin alentaa ne
muka ylhäiset ja onnelliset, teköö meitä kaikkia ta-
sapäisiksi Jumalamme eissä. Mutta että luulla tällai-
sen tasauven ja yhtävertaisuuen olevan tässä moail-
massa toivottavan, tahi sopivan, tahi ies mahollisen,
se oisi että kukistaa koko meijän kansallisia elämätä
(SaMlMslifwets bestliltd), ja ettei lainkaan ymmärtää
mihin nämät opin-keinot tarkoittaavat.
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Heijän aatokset ihmisen slti>l«la^ oli että ihmi-

nen on tullut Jumalalta luovuksi hänen mieltänsä
myöten, muita omalla mieli-vallalla ja vallattomuu-
ella tullut kunnottomaksi ja tavattomaksi (16, 98).
I!ttei Jumala ole luonut meitä pahoiksi, vaan ei
kovin hyviksikään, koska se salli meitä alentamaan
ihtiämme pahuuteen (17). Nltä

„

ihmisiä sen eisiä
harvoin nyi enee iavaiaan hyviä, mutta usseemmit-
tain pahoja ja kelvottomia (18). Kuitenkin ei ouk
ykskään niin varsin paha, eikä toas niin perin hy-
vä, ettei hänessä löyvyk vähä kummaistakin (452,
54). Että muutoin ihmisten toistukset tässä asiassa
(nimittäin toisten /l/ri^/^e^ta tahi pahuuvestaj ovat

varsin puuttuvaiset ja monentapaiset; sillä hyö kiit-
täävät ussein turhuutta, ja heittäävät ansion ilman
arvotak (o,5 —97); ainoastaan Jumala tuntoo sy-
vämmen pohjat, ja tietää mitä iepee meijän mie-
lessämme. Sen eistä, tarkasti puhuttu, niin ovat
ihmiset sekalaisia, sekä hyviä että pahoja (30, 3i).

Mitä taas ihmisen ia^tä oisi sanomista, niin se
on tässä moailmassa aivan viheliäinen ja moni-mut-
kainen (21). Hyö muistuttivat että on "ikä yksi
ihmisellä, mutta monta aikaa iässä" (22); että mikä
hänestä on eletty, se on tallella, tahi sitä ei eneä
saata tyhjäksi tehä; mutta että elämätä on eissä-
päin, tahi tietämättömyyessä (^3). Sanoivatten
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"opiksemme ikä pitkä, viisaueksi vaiva kaikki"
(24 <-).

Mitä meijän elämiseen tulee, niin "pitäis eleä
niin kuin voijaan, ei niin kuin tahotaan" (28); tahi
meijän täytyy tyytyä raeijän onnen osaammo. Ja
koska rayö kerran olemme tähän moailmaan tulleet,
niin täytyy kersiä niitä vaivoja ja rasituksia jot-
ka eläminen moailmassa myötensä tuottaa (11 io),myös-
kin ite kuolemankin (il 16). Ja koska myö ei aino-
asiaan olla henkellisiä, mutta myöskin luonnol-
lisiä moallisia olentoja, niin "täytyy meijän moal-
la elää raoan tavalla, ellei rayö taho rnoal-
ta pois paeta" (29). Viroissamme ja toimituk-
sissamme "raeijän pitää tehä niin kuin käsketään,
vaan elee niin kuin hyviin tapa on" (ig3).

Kuin nyt tarkemmin tiiustellaan mitenkä hyvän
ihraisen tuloo elee, tahi raita heijän mielestä voai-
taan tavaksi kunnollisen miehen, niin löyvämme et-

tä heijän miehensä myöten, yksi mies ensinnik piti
olla sanoissansa luja ja kintiä (275 280); aattok-
sissansa tarkka ja selkiä (497, 4Z2, 49^); voa-

roissansa valpas ja vakainen (281, 512); vastauksis-
sa ja vahinkoissa, muuttumatoin (282, 5o8); rayö-

n) Vksi toinen vertaus 011 myös: -"opiksi ikee, naa» ei
eleek/' joka vielä selvemmin osotlaa , että tämä ny-
kyinen ikä ei ouk tehty meillen eleäksemme (ikui-
seksi, ahmaksi) , vaan ainoastaan opiksemme (koet-
telemuksckscmmc, harjoittelemukseksemme). Yksi juuri
tarkka sana!
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täisissä, *) iloinen ilman ihastumata (283, 496); «a-

-----nalla sanottu, että kaikissa osottaa järjellisyyttä (265
,

749, 497, 469), ja hihittää oraat himoinsa (270,
543, 283, 4g5, 640—642).

äkkinäisessä joukossa, piti hään olla ikään kuin
itekseen (fluten MOM ftcj sielf) ja harva-puheinen
(soi, 494, 535), eikä milloinkaan turvaita tuntemat-

tomihin '^) (70—72, 614, 5); puheissansa toimelli-
neu (besiälltd) , vaan ei pitkällinen (535, 555),
ja muihen turhia puheita kuuleskella ilman naura-
raata (291, 55g ***).

Muutoin oli hyö käytöiksissänsä vakaiset ja
yksintapaiset (925, 926); menoissansa jäykeet ja yk-
sintoikoiset (273 —278; tavoissansa kankiat jayksin-

5) Myötäinen ja(n/ul-nl. ) n»«otä«et,niin myös, m^otr^-Hmedgsng.
,+*j Tämä meijän luontomme, että aina olla omin va-

roisek, eikä luottaita muihin (josta siitten myös
seuraa, ettei kaikkia uskoa eikä puhua (70 —72, 558,
55g) ovat Ruohtalaiset kuhtunect luulemukseksi (m!8-
-tänfsamhet) ja Ha/an«ell^y«le^^i (förbehallsamhet), ja
saattaa ehkä niin olla. Tässä myö heistä erollamme
meitä: sillä hyö ovat puheissansa, käytöksissänsä ja
tavoissansa julkinaiset (öppna), niin että ne mones-
tin paljastaavat ihtiänsä ehkä liiaksikin. Tämä on
yks kaunis tapa, joka osottaa heissä rehellisyyttä ja
kunniallisuutta (jos se vajuu syvämmestä); mutta jos
se vajuu kielenkantimesla, tahi mielcn-keveyvestä,
niin «e ei toimitak muuta, kuin että ovat loskariloi-
t». (strobörer) liian-puheliaita are), veltto-luon-
toisia ja pehmyt-mielisiä.

***^) 8? on vielä nytkin yksi tapa Suomalaisten mielen-
luonnossa (ett nationaldrag, karaktersdrag), ettei jou-
tavat jaarilokset ja irvistelemiset heitä mielylä. sii-
liäkin eroittaiksen hyö muista monesta, eilelväe naura
tyhjästä,
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mukaiset (608, in4 *); voatteissansa halvat ja yk-
sinkertaiset (701 —712); rullissansa siistit ja kohtul-
liset (ios5 — io58); elämissänsä kiivaat ja vähään
tyytyväiset (1080— ioB3, 923, 924); rahoissaan ja
veloissaan totuulliset ja rehelliset (713 —724); tava-
roistaan ja varoissaan, tiuriit ja seästäväiset (873—*
875, 1074—1076); vaan ei siksi saittaat eikä itarat
(116 —119^. Heijän luonto oli, että kuin kerr»n
rupesivat runsaiksi ja heittäiksivät, silloin olivat aulit
yltä-kyilän (120)5 niin ettei kahtoneet emoansa, ei-
kä seälineet ihtiänsä. Vieraillen olivat avarat ja
hyyätahtoiset —612). Pioissan.sa ja juominkis-
sansa hyö eivät pilanneet viinallen vihoo (571574),
ehkä hyö tiesivät ja varoittivat hänen vaikutuksia
(578—586), vaan nauttivat tätä viljoo töisinaankin
ehkä liiaksensa (569, 570, 593, 565), Ystävien ja
tuttavien joukossa olivatten leikki-puheliaiset ja hau-
skat, ja suloiset ja iloisat keskenänsä (533, 534,477)-

Erinoraatlain olivatten näppärät viskoamaan
toinen toisillensa leikki-puheita ja sisuus-tikkaisia

5) Tästä meijän kankeasta ja jäykästä, tahi kiivaasta
ja kovasta luonnostamme, löytyy myös meijän kieles-
sämme montaa sanaa jotka merkihtee tään-taparsia mie-
liä, jotk eivät taivuk muihen mukaan > vaan ovat
kovia ja taipumattomia; niin kuin c. m. jäykkä-nis-
ialnen (hallstarrig), U^l-Niskalnen (uppstubsig) kova-
korvainen (ohö^rsam), kylmä-kiskoinen (oförbragsam),
eripurainen (egensinnig), ltefi/inlnen Cenwls), va^ta-
hakoinen (lliotspHnstlg), suuri-syväincn (storMobig), ***"

pertty, ä^a/,«H^l, syviimikkö, /uirl^^a, m, m.
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(54^, 49^)' Että siitä suuttua, pitivnt hyö mielet-
tömäksi (543, 544); vaan että vastata heitä puoles-
tansa, miehuiliseksi (643); ja mielelliseksi että hai-
vaksi arvata koiriin ja narriin irvistelcmistä (83,
85, 33g). Valeeita ja joutavia kehuitoksia, hyö ei
ollenkaan suvaina, eli ies malttana kuulla (545 547,
559 *); ja että kiittää ihtiänsä tahi omiansa, luettiin
hullun tavaksi (435 **).

, iVe

*) Kaikki mitä tässä puhutaan meijän tavoista ja mie-
len-luonnostamme, tarkoittaa erinomattain sitä talon-
pojallista kansoo vaan tapoo myöskin ussein hcr-

, rasmichiä. Kuitenkin sanotaan Savon herroin, liioiten-
kin vanhalla rajalla, ennen tulleen jo muilta Suoma-
laisilta raj uutetuksi, heijän roll,altVei«lXesta ja va-
lehtelemisesta, jolla ne tultua rantamaillen toimit-
tivat 'm'uka' kotl-välikeitiinsä.

X) Sanotaan myös : JHullu kiltti miestänsä, mielipuoli
lialXta/l^a.- ja Huilii /cttltl /lel»!«',«la««a, lnle^/»lo/l"a^^aa«e.
Tämä on yksi kaunis tapa meissä, ettemme kiitä ihti-
amme el^a oln/amme^ eikä myös van/10/am/ne ; joka
osottaa ei ainoastaan, ettemme ole paisuvaisia eikä
ylpeileväisiä; mutta myös että meissä vielä löytyy
eitä'miehullisuutta, urhollisuutta, ja luonnollista voi-
mallisuutta, joka jo monelta puuttuu. Sillä yksi ur-
hollincn mies, ei se kehu milloinkaan uhkeuttansa (lia-
nen käytökset osottaavat tätä jo kyllä) : samaten yk-
si uihollitien kausi» —: ei sekkään tuosta pöyliisteleto
eikä isoinna käyttelete. Vasta kuin votma ja a^^ai-
iu« (joka aina luottaiksen voiman peälle) on känes-
tii kavonna, silloin vasta rupiavat tuosta puhumaan
ja pauhamaan, että sillä saattaisivat muitakin muka
uskomaan tätä vielä löytyvän heissä; ja jos eivät
muuta taija, niin hoasteloovat ies esivanhemmistansa,
jotf* eivät heijän ansiosta jäisi varsin osattomjiksi.
Sillapa on jo niin monaisten sekä luettu että laulet-
tu siitä pohjoisen, voimallisuuesta, siitä rauta-kivi-
sestä moasta, ja niistä vanhoin Jööttiläisten uhkeu-
«sta, että mahtaisivat tuosta jo kerran kyllästyä ja
ite osottoo jolaik jaloutta!
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Ne vanhat laulelivat ussein viinan tiloilla (563),

ja virsillänsä jatkovat vähät oluensa (553). Kyyry-
mäisissään hieroivat hyÖ kämmenillään runot Välillän-
sa (557); ja lukivatten isoksi viisaueksi kulkea Runo-
niekanaa virren töissä työskentellen (554» 555, 74g).
Semmoisia Runojoita löytyi aina heijän pitopai-
koissansa. Aineensa tahi virren alkunsa otlivatten
inistä peätyi (554)5 ussein "loisten pitkistä puhei-
sta, mielettömiin lausunnosta" (555). Eikä kahot-
tu mikskään, mitä hyö virtleensä panivat (556, *).

loissansa heijän oli aatos, että kutakin asiata piti
alusta nouvatlaman (830, 832); ja että ahkerUuella
ia hartatiella kaikki oli voiteltava (i034, 271,
272). Että telia hiljaisesti ja hitaisesti, lukivatten
hyvästi tehtyksi (845, 846); että kiirutella ja lÖy-
hylellä, pitivät muka yhtä hyvänä (847^-850 **) Evät-

°^) Näistä heijän Runoista käytettiin heitä ussein oikeu-
teen, ja tuhottiin muka laulajat sakoillen näistä hei-
jän runon-teoistansa. Nämät toas luulivat ettei heilien
tuosta pitänyt olla sakkoa, kuin olivat vaan vetäneet
oman nimensä virteen, jonka tähen sitä myös ussecm-
mittain tavataan siihen liitettynnä.

5) Tästä meijän hitaisuutesta ja hiljaisuutesta meitä
»yy tetäänkehtoomattomiksi (fleglttCltifla), ja pitkällisiksi
(längsamilta); ja kyllä se on tosi, elleime suinkaan
joutavasta loyhistele, emmäkä tyhjästä hätäile. Mei-
jän luonnossamme löytyy mcrkkillisella tavalla yhis-
tettynnä yksi ulkonainen jäykkäys ja yksi
sisällinen tulisuus, joka ikään kuin yhtaikoo
meissä muistuttä-a näitä kylmiä pohjan-maita kussa
asumme, ja niitä lämpöisiä iän-raantercita kusta olem-
Me lähteneet.

Otava I. A 22
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---»ikoina ja kiireellä työnajalla hyö eivät malttana
yölläkään levätä (857, 858, *); mutta sillä välillä,
koska heiliä oli hyvät jouvot eikä paljon mitään
tekemistä, niin perivät uniansa takaisin, ja vietteli-
vät aikansa kotona makoomisella (go6, **).

Muutoinkin h-ö rakastivat kotiansa (907910),
ja pitivätten omaa moatansa rauita maita parempa-
na (921, 922 ***), ja milt ei pitäneet juuri vihoo

*) Otavan ll:ssa Osassa, 6o,nella puoliskolla muist.
v*) fätäon monikintainnut jo liianpaljon ottoo tavaksensa,

koska heitä tuosta varotetaan ia nuhtellaan (907—•
910).

°l°^) Tämä heijän koti-rakkaus ei ollut mikään isänmaan-
i"aiiia«^,- sillä clikii nämät syntyyvät ja kasvaavat yk-

" sissä, ja ikään kuin yhestä juuresta, niin hyö kuiten-
kin eroittaiksen toisista eri-tarkoituksillansa. Yksi
heistä ei kasvata muuta kuin pieniä pähkineitä omal-
len suullen; mutta toinen kantaa hetelmiä, jotka kyp-
syyvät vielä tnlevinna aikoinakin, ja tuottaa meillen.
siunauksin meijän sikiellisten.

Että rakastaa sitä >-/lle«tä kansoo, tahi sitä yhteis-
tä lXämnle^lnaala, sitä eivät ennen ymmärlännä,
ja moni ehkä ei vielä nytkään sitä oikeen ymmärrä.
Sillä niin kauvan kuin olimme Ruohin vallan alla ,

niin minkä mieli ei palana omaan hyötymiseen, niin-
sen syväntä poltti se Ruohtalainen nimi, ja ne lluoh-
talaiset käytökset, Oma kansa piettiin halpana ja
jaloin poljettavana , ia nouvattaissa vieraita tapoja
heitettiin omat unoukseen. Kansan kieli ja valai-
stus jätettiin sipo sillaan seisomaan omillen kannoil-
lensa, ilman harjoittamata, sillä mitä hänestä harjoitet-
tiin, harjotcttiin vieraalla kielellä, että sillä oisivat
tekevöinään meitä muka muukalaisiksi. Meijän mieles-
tämme ja meijän muistostamme poistaiviitettiin kaik-
ki, joka oisi valistannut meitä meijän vanhoistam-
me, tahi tarkoittannut tietoa omasta tarinamuksestam-
me. Kaikkia sevoitettiin ja sotkettiin siihen Ruohta-
laiseen nimeen; niin että jos nyt tahtoisimme tiiustella
meitä ihtiämme, niin meijän täytyy vainehtia niitä
jälkiä jotka vielä ehk3 löytyisi häijen kirjoissansa ja
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niillen, jotka olivat kotonsa heittäneet (917 —919I»
Boassa olivat hyö uhkeet ja urholliset (627 —629),
tappeluksissa uljaat ja kauheet (654, 655), jakunin-
kaallensa kuuliaiset (193) ja uskolliset (189— 191)-

heijän tarinamuksfcssansa. Mutta siitäkin ovat hyi?
jo tarkasti poispyyhiltynnä; sen eistä eroittua heis-
lii, seisomme tässä varsin avopäinä, tietämättömät mistä
olemme lähteneet. Meijän tiiloo sen eistä kiitoksella
koitella heitä, jotka suurella vaivalla ovat kokeneet
lii!»» vielä kokecvat säilyttää meillen näitä muijiin muis-
lojumme, pciaslain heitä heijän kavotuksesta ja hakiin
heila vaikeutee». hos sen eistä Ruohtalaisten muinool
Riililinat yllytti meitä luopua omistamme, ja tunkiissa
meille» tapojansa vaativat meitä hylkeämään ihtiäm-
nic, »iin se olkoon heille» anteeksi, sillä hyö näytti-
vät meillen muuten hyvyytensä ja laupeutensa; eikä
kielistä niinnä aikoiniia pietty suurta lukua, joina
eivät paljon pitäneet hcnkestäkäiin. Mutta se oli tä-
mä heijä» miclitarvaus kieltämme vastaa», ja meijän
oma huolimattomuus, joka vahinkoitti meitä juurin
jiiuressanime , ja joka eroitti se» valaistun kansan
meistä pois meijän moarahvahasta. 'tämä jäi uskol-
lisesti seisomaa» omille» anturoillensa, vaa» tuo nouvat-
taissa vieraita tapoja, vieraistui pois »kostamme,
hos sen eistä Ruohtalaiset halaisivat meiia nielläk-
seusii, sillä etlii tahtoivat teliä meijän iiiteyttämme
(tildtUtdualltet) tyhjäksi, niin se »n nykyisten aikoin
valaistusta, jota meijän tuloo kiittää, etteivät voitta-
jat I'ncä syö voiteltujansa suuhunsa ,

tahi uhraa hei-
lii Jiinialoillensa nii» kuin miiiiion tekivät (ja jo-
ta viillä joskus tapahtuu), eivätkä tie licitä (niin
kuin muutlo») varsi» orjaksensn, ryöstettyä heiltä va-
pautensa, laiusa, nimensä , puheensa, moansa, valais-
tuksensa — ainoastaan henken heilien tuskin heittä-
väiiii; niiitta ctlä niitä nyt turvataan hciikeliiscllävakau-
vclla (mcd perfDlUijJ filferiJCt) a suojellaan ja varuis-
stellaan laillisella asetoksulla , annettua heilien tilai-
suutta harjoitella ooioo parasta, ]a kieltänsä että va-
laistustansa tarkoitella; lekiin lieitä -.iiiä »iinonnel-
tikiksi ,-»l,iilliii,iksi, »ii» vapaisiksi kansallisiksi (IIKIV
(>lM'fJ»U'o kuin on suinkin nialiollincu.,
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Jaloja miehiä hyö rakastivat aina, osottaissa

heilien kunniansa (284), kuitenkin eroittivat "ettei
kaikki ouk kulta kuin kiiltää" (728, 729); eikä viis-
täneet käteen turhilla kiitoksilla (95, 96, *). Hyö

*) Tämä on yksi kaunis tapa meissä, ettei liukkaalla kie-
lellä ketään kiusata tahi lepyytellä; ja se o» kunni-
aksi meillen, ettei koko meijän kielessämme löyvyk
yhtä sanoo, joka juuri merkihtee smickra, flllilil, (liu-
kastella, viekastella). Samaten ei myöskään löyvyk
meissä sitä tapaa että kaikkia joutavia kuuleshella (wara
Nyfikna), joka on varsin vasten meijän vakaista luon-
toamme (53L); senpä talien ei kieiessäramekään löyvyk
yhtä sanoo, joka merkihteis Nyfikenhet, (uteliaisuus).

Mutta koska olemme nimittänyt näitä meijän hyviä
tapojamme, niin emme myöskään saata salata niitä
kehnompia, tahi luulla ettei meissakin löyvyk vihel-
iäisyyttä. Suomalaisilla on ensinnik se paha tapa
että hyö luuloovat (205, 106) ja soi/naavat toisiansa,
(79 8(i); kuitenkin eivät tiek «itä pahuuella eikä pil-
kan vuoksi, (niin kuin on muualla nähty). Toi-
nen paha tapa löytyy meissä myös: myö otemnle Har-
voin yhtä-pitäväiset (250, 269), Tämä vika ou nähty
muissakin muuten urhollisissa kansoissa. Greekkalai-
set (vanhassa tarinam-iksessamme) ja Puolalaiset (tässä
meijän nykyisessä) hyökin ovat aina näin välillään juo»
nitlelleet ja riitauntuneet. Tämä tuloo ehkä meijän eri-
puraisuutesta. Muut kansat ovat myös totistaneet mei-
jän olevan /llVcalö-la (hHstlga, Öflftlfl»»' sNNrstllckNU) «te/i-

-jpäisiä (enwisa/ egenftimiga) jäykkä-luontoisia (but-
tra, ttumpna), Lika sitä saata salata, että meillä on
jkarkia luonto, jos «itä kerran nostetaan. Mutta jos
tällainen kiivas luonto taivutettaisiin hyviin tarkoi-
tuksiin, niin «e oisi pystyvä ja saattaisi paljon aikaan,
ja oisi tämä into hyvä soaha meistä vielä yhen mai-
nittavan kansan. Uutta niin kuin tämä luonto nyt
usseen osottaiksen meissä, nimittäin taipumattomuuel-
la joutavissa, niin se on luettava meillen nauroksi vaan
ei kunniaksi.

Kuitenkin niin kaikeista meijän virheistä meijän
yhtätyytyväisyys (lifltoibhct) ja kehtoomaltomuus (stlg«
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Ilyö selittivät aivon hyvin, ellä monestin pahapäi-
väisistä poijista oli virunut aika miehiä (291 , 657);
ja että sitä vastoin, moni joka kulki isoinna miessä,
tahi joka oli korkeista lähtenyt, oli huono retkale,
ja muita kelvotompi.

iViin kuin muutkin kansat, niin myöskin Suo-
malaiset uskovat yhtä onnea, tahi yhtä välttämätöintä
asioihen tapahtumista (653, 663 671). Tämä aatos

on aina rahvaallen ja niillen vähemmin valaistun-
neillen omainen, koska hyö kyllä näköövät sen järjes-
tyksen joka luonnossa osottaiksen, mutta eivät kui-
tenkaan ajatuksillansa käsitä sitä jaloutta ja voi-
mallisuutta, joka kaikkia moailmassa sovitteloo, hoi-
vauttaa ja hoiteloo. *) Kuitenkin hyö tästä eroitti-
vat yhtä äkkinäistä ja vastatahtoista tapausta, jota ne
tapaturmaksi kuhtuivat, ja joka toisinaan tapahtuu
ikään kuin itekseen ilman kennen puuttumatak (65),

Tällaiset olivat ne vanhat Suomalaiset luonnos-
tansa, tahi tämmöiset piti miehet heijän mielestän-
8ä olla, jos heitä Uroiksi mainittiin. Että hyö ovat

myöskin semmoiset olleet, totistaa muutkin kansat,

niil) on suurin luettavaksi , se on häijyn heistä kai-
kista, ja yksi sikiä laiskuutesta ja mielen-vataistamat-
tomuutesta; eikä sitä saata muuten hävittää, ellei pa-
remmalla toimella ja mielen valaistuksella.

5) Tämä Noil/ane<ani«en tapa swärdailde egeNjkap) ku-
liutaai» meijän uskomuksessamme, Jumalan edeskatzo-
mus (Guds försyn), tahi Jumalan HOiml" (Guds finger).
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koska ne vertoovat heijän olleen so'issa urliolliset *),

hallituksensa ja kuninkaansa uskolliset, **) toimes-»-
6ansa rehelliset ja ilman vilpistelemätä, "^) töizsän-
sä hartaat ja kiivaat, »^) ruumiiltansa kovaluontoi-
set, ja tottuneet sekä kovuuteen että köyhyyteen, »f*J«)
mielestänsä pikaiset ja ruttoluontoiset, •f*f*f< syväm-
raestä hyvätahloiset, *) vierain joukossa harva-pu-
heiset, **) vaan keskenänsä rattoisat ja iloisat, ***)

j. n. e.

Olkoon tämä sanottu lieijän miehistä, mutta mei-
jän tuloo myöskin jotaik puhua heijän vaimoväistä,
ja toimittoo mitenkä heijän , oil laita «J"). Niin kuin
muutkin itäiset kansat, niin myös Suomalaisetkin pi-
tivät vaimojansa aivan halpoina ja varsin vähästä

*) Riihs I v. p, 3, 187. 111 v. p. i33. Etlä nimittää
niitä kaikkia jotka kiittää meitä urhollisiksi, oisi että
täyttää kirjan tykkeuään; myö tyytymme sen tähen
ainoastaan tähän.

**) Ruhs, I v. p. 182, 187.
-**)!. e. II N. p, 33. 111 v. p. i33. Bot-thii Bref.

lue Mnemosyne 1821. p, 272.
+) Riihs, II D. p. 33. I 1). p, 3. 111 N. p. i33. 134.-j-f) 1. c. II O. s. 38. 111 v. p. i33. Mnemosyne 1821.

s, 269, 270.
tfi) Riihs, II D. s. 38. 111 I). s. i33.

*) Ruhs, II D. s. 38. 111 v. s. i33, i3g.
"5) 1, e. I D. s, 9. 111 1), s. i3j, Eikä alunkaan utele»

vaiset (Nyfikne) Ruhs II D. 38.
»**) 1. e. II v. s. 33, 111 N, s. »40.

■J-) Meijän Suomen vaimoväki 011 aina tullut kunnioi-
tetuksi heijän puhtautesta sekä voatteissansa että ruu-
issansa. (Riihs, 111 V. s. i3.'(. Mnemosyne 1821. s.
269). Yksi kiitettävä tapa joka juuri koroittaa heitä
meijän silmissämme. Erinomattain ovat Karjalaiset
ja Pohjalaiset tässä olleet kuuluisammat.
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ftfvosta *). Vnnhoinna aikoina heitä muissakiit kan-
soissa ei pietty parempana; ja vasta valaistuksen
vajenemisella, annettiin sillen vaimoilisellen henkel-
len sitä arvoa ja kunniata joka on hänellen tuleva.
Sillä kuin ennen pitivät heitä miehen orjuutessa, ja
kaikissa hänen käskynsä alaissa, niin kuin muka vai-
mol oisi luotnt miesten tähen, ja ei vaimot ja mie-
het toinen-toisennsa tähen niin piämme heitä nyt
meijän elämän kumppalinna ja toverinna, joihen toi-
mituksia luetaan : että suosioisuuellansa ja «uloisnuei-
iansa poisvietellä meistä meijän murheemme, että

hkistämiseiiänsä ja kuiskuttamisellansa mielyttää
meijän mieltämme koska olemme työstämme väsyn-
neet tahi «nrun-alaiset, että sillä tavoin nnnistaa
meitä meijän vaimoissamme, meijän lapsissamme ja
meijän koti-majoissamme; eli toisella sanalla: että

keventää ja huojentaa meijän huoltamme ja vajvo-
jamme, tahi että puoleksi kantaa meijän vastuk-
siamme ja myötyyksiämme. Sen eistäpä myö ku-
humme heitä myöskin meijän puolisoksemme ja
toveriksemme, sillä ilman heitä meijän elämä
ainoastaan oisi puoli, vajoo ja kolkko.

*) Tätä Suomalaisten kovuutta vaimojansa vastaan, mah-
taa ehkä moni pitää lo^isluksenna heijän ennen olleen
varsin roakoja, koska se tapa usseemmittain tahtoo Nou-
vattaa raakoja kansoja, että alentaa vaimojansa. Mut-
ta myö piämme tätä (ikään kuin heijän kylpemistä,
ja monta muuta tapaa p, 23) to'istukseksi heijän tulleen
iästäpäin, ja nouvatlaneen itäisten lapoja. Siinä vie-
lä tänä päivänäkin vaimot pietään varsin kovassa
kurisa. —



176
sliten halpana Suomalaiset muinon pitivät vai-

mojansa, nähään siitä, että pieniä poika-lasta, kuin
hänessä oli vaan väheekään Uron uhkeutta, piettiin
heitä paljoa parempana (292, 807). Hyö vertaisi-
vat naisväkeensä Vuohiksi elävistä (4og, 317, 3gB).
Harakoiksi linnuista, ja tuohisiksi astioista (3i7,
m. *), eikä näraätkään ollut ne pahimmat sanat, joi-
hen heitä verrattiin (352). Ainoastaan taion-eraän»
nät ja äitit saivat jonkuun ,ansion (tg6, 761, 625),
jota annettiin heilien heijän miehensä tahi lapsensa
tautta (316, 317); mutta piikoja ja naisia ei kahot-
tu mikskään, sillä heitä luettiin kaikista ehnoraraik-
si, (352, 1 7)? jlt tuskin että heitä ihmisiksi arvael-
tiin (3i7, m. **). Senpä tähen lukivatten vaimot pii-
kaisuuensa ikeä kaikkiin vaikiämmäksi ja onnettomak-
si (344)» Vanhemmat myöskeiiteli vät ite piikojansa
ja tyttäriänsä sillen joka heistä enin maksoi (3g5,
3g6, 353 ***), ja Lappalaiset kuuluu vielä nytkin

näin

*) Meijän täytyy liinnustoo, että ehkä niimät vertauk-
set eivät suinkaan ihaillut heitä, mutta nopccinmit-
tain alensivat ja häväisivät, niin hyö eivät kuiten-
kaan olleet varsin ilman tarkoitusta.

55) Eikä Suomalaiset olleet ne ai nokkaiset, jolka näin
vaimoissansa >>olkeisivat ihtiänsä. Muut kansat ovat
niinikkään ilkaistclleet, ja ovat juuri tahtoneet toti-
stuksilla vahvistaa näitä heijän lopsutoksia; lue e. m.
Disp. qua prohatur mulieres homines non esse. Pa-
risife 1J93. 12:0.

5«i»».) 'lästä on vielä nytkin se puheen-parsi meijän kie-
lessämme: "joko hään on nai'»ia,l-^ai,/iiLii.i^a?" Eue
muuten tästä />a«i. JussteninCAironic.. Epise, Einl, p.
70; Ruhs Finland och dep inwsnare, 1.-a Dcl. p. iti. —

©rociijt tfittcr. Tidn. ,817, p. 3^3.
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näin kaupoitella lapsiansa. Ne nuoret vaimot vai-
valliin työstä työhön (35g), ja peästyä ämmiksi, hei-
tettiin heitä kotiin pirtin-vartioiksi (297, 298 *).

Pitopaikoissa ja isoimmissa väin - kokouksissa hyö
saivat palvella ja mielen-nouvattoo miehiänsä, ja
hyvä oli jos saivatten siitten jälestäpäin syyvä ala-
peässä pöyvän niitß tähteitä jotk' olivat jäänneet jä-
lellen uroiltansa. Karhuin peijaisissa ja muissa sem-
moisissa jaloimraissa juhla-paikoissa, ei iaskettu vai-
raoja ollenkaan tiloiilen, eikä suvaittu heitä ies nä-

kyvillen; **) ja Lappalaiset pakottaavat heitä vielä
nytkin, ettei milloinkaan pisläitä heijän kotahan siitä
pienemmästä sulusta, jota kuhluvat pohjan-rei-
jäksi, ja jota ne rajuuttavat. Jos naisten elämä
kahottiin halvaksi, niin heijän kuolemansa kahot-
tiin vielä halvemmaksi. Sitä ei verrattu «en suurem-
maksi, kuin jos oisi nauha talossa katkelma (y53);
ja miehet jotka pitivät ansionsa alla että nauroo
toisillensa , heilien oli lupa nauroo naistenkuolemal-
le *") että naimiselle (4oo).

Kuin pitivät piikojansa tällä tavoin pilkan alais-
«a, niin oli arvattava että heijän viattomuus 4>),se

5) Että sen eistä heilien uskaltaa talon hallitusta, lu«t-
tiin vasten huoneen-lakia (235), ja häpiäksi olla (645)
heijän kurituksen alla.

**) />i'«nl» /iun. ll:ssa Osassa Xl.nessä kappalesta.
i»^,>) "^Vaura «>«vä/ta, naura pahalla, naura naisen />««-,.

/ema//a/^ (vertaus).
-Z-) Viattomuus, oilltli),

Otava I. 23
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vaimollinen puhtaus ja kunniallisuus ei suureksi luet-
tu (348 —350), eivätkä sakoillen panneet heitä vietel-
lä ja villitellä(345— 347). Harva tyttö uskottiin sen eis-
tä miehistä vai°sin vapa (365, 366), ja se näyttääkuin
oisivat vaimon puultehessa panneet heitä tasan vä-

liilansa (901). Niillä, jotka ne pietyiksi nimittivät,
ymmärrettiin semmoisia joilla oli lieLyt miehet, la-

hi jollien oli oma mielitietonsa. Näistä eroittivat
heitä joita ne portoiksi tahi huoriksi mainihti vat,
ja joita hyö muisla vaimoista välittivät (367, 368,
101 ).

/^osl'otNt'se«sa se oli puhemiehen asia että kuu-
lustella ja tiiustella morsianta (3g4)- Sulhainen ei

ollut ussein liänlä nähnvlkään, sitä väliämmin koke-
nut (577). Että paljon valita vaimoisia luultiin ti-
huvaksi työksi (385); ja varoitettiin erinomattain et-

tei ollenkaan jnhla-iltoinna ollut paljon karvoin kali-
tomista, koska silloin oli siviä kukin, niin häijykuin
hyväkin naisi (376 —379). Kukin piti heijän miel-
tänsä myöten naija vertaisiansa, eikä juosta sivuih-
ten omiansa (373— J75). Kaukoa-naiminen*) ja ko-
to-naiminen luettiin kumpaisetkin vhlä ouvoksi (386,
388); sen eistä piettiin noapurista naiminen onnelli-
sinna (386), ja paraiksi talon toisen tyttäriä (387),

*) Sillä se stti muka uskottava, että se joka matkan peäs-
tii haki itellcnsä vaimoa, ei soanul häntä likempäuä,
vaan oli kajot!» (afstudd) oman kylän tyttärillä.
Koto-naimisesta, lue p. 01.m.
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(koska heitä muka tunnettiin tavoistaan että käytöik-
sistään). Etlä naija nuorena pitivätten parempana
(2g5, 2g4); multa että hätäillä naiman-kaupoissan-
sa lukivatten katumukseksi (380-—38!). Kaunukkai-
siksi kahottiin hoikkaisia ja pienoisia (3i3 *), kui-
lenkin oli miesten mielet raonellaiset (3i4—3i6).
Ehkä kasvot oli piioillen parraat puhemmiehet (354),
niin heijän rikkauelkin oli heilien hyvät naittajat
(355), ehkei kaikki heistä pitäneet (3gß, 3gg).

Se näyttää kuin Suomalaiset vanhuuestakin aino-
astaan oisivat raänneet yksin-nairaiseen; ei sentantta

että se oli heilien kielty pitää usseempia akkoja,
vaan koska nämät eivät sopineet välillänsä (4oi), vaan
olivatten miehellensä sekä vaivaksi että vastauksek-
si (368); ja vielä siittenkin koska näkivät, että kalut
meressä (403), linnut ilmassa, ja kaikki luonnossa
olivatten kalien-käsken (402), niin arvaisivat tuosta,
että kaksittain oli kaikkiin paras (ig3, 4c>4)- Muu-
toin näyttää kuin ei oisi ollut kielletty luopua pa-
hasta ja kelvottomasta akasta, ja että pitivät hy-
vän eron parempana kuin pahan yhteyven (3gi).

Akkoin asia oli ainoastaan että synnyttää ja
ruokkia lapsiansa (424, 4^B, 448), — ei että heitä

*) Tämä sananparsi ei ouk suinkaan Savolaisten mieltä
myöten sopiva, sillä hyö kahtoovat ihanaisiksi suuria
kiipeliä (riskiä) tyttölöitä , jotka ovat hyvin lyön-
tekeväisiä, ja joista on hyviä työmiehiä toivoo. Hyö
halajaavat valkee-verisiä (ljuMtta, blllltda) ja pu-
nn/»i'»tal'i'a (riidbrusiga); vaan kajoovat pieni» mus-
ta-kulmaisia (brillietta). (Pieniä Run. I Osa, 11 k.)
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kasvattaa. Poikiin yläs-kasvattaminen tehtiin mie-
sten mukaan (2go); sillä akkoin joukossa heitä ei teh-
ty uroiksi (462). Lapset eivät soana kauan lasna olla
(433), heitä taivutettiin jo aikaseen työhön (433) ja to-

tutettiin pois-luopua liekkumista ja muista herkuista
(467, 468). Heitä ylöskasvatettiin kurituksessa (436—

444), jakuuliaisuutessa (44^)- Heijän vanhemmat koki-
vat kaikella tavalla soaha heitä miehiksi (460, 462);
eikä laimin lyöneet että oijaista heitä opetuksillansa ja
nenomisellansa (4?3, 4^3, 449)- Tästä tapahtui myös-
kin, että ehkä isän tavat ussein nähtiin pojissa (45H,
101), ja äijin eljet tyttärissä (4^5, 4-^6), niin taisi
kuitenkin (kunnollisen kasvattamisen kautta) huo-
nommistakin vanhemmista selvitä hyviä lapsia (Hag,
457); ja hyvistä vanhemmista (kehnon kasvattamisen
tautta) virua kelvottomia lapsia (255); joita ci eneä
opetuksillakaan saatu oijaistuksi (463 465).

Tässä lopetamme myö meijän tiiustelemisia mei-
jän esivanhemmistamme. Nyö olemme ehkä tehnyt
heitä kovin lyhykäisesti ja viheliäisesti, mutta et-

tä töas enemmin johtata näitä vanhoin elämän-lai-
toksia, oisi ehkä että liian pitkäksi venyttää tätä mei-
jän koitlelemustamme, joka jo ehkä monen silmissä
mahtaa tuntua pitkäksi. Nyö heitämmö tätä sen eis-
tä toisillen, ja tyytymme siihen, että myö olemme
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kerran jo alun tehneet — tehköön muut lopun *).

Myö olemme jo ilmin saattanut, että oisi muka ma-
hollista, näistä meijän omista vanhoistamme tutkis-
telia vanhoja aikojamme, ja tarkoittaa tietoja mei-
jän Suomalaiseen tarinamukseen kuuluvia. Myö
olemme jo näyttänyt että näissä meijän vanhoissa
sanan laskuissamme **) löytyy yksi iso viisaus sul-

*) lilyö olemme tällä koettelemuksella (p. iHS—17^)
ainoastaan tahtonna näyttää millä tavalla näitä van-
hoja sananlaskuja pitää käytelt»män jos heistä ta-
homme hakea jonkun evun valaistokseksi meijän ta-
rinamuksessamme. Ne jotka tahtoovat tätä laveammasli
ilouvattoo, niin olemme heilien hyväksi ascttanncet
yhen siselläpion (p. iji—6o), josta liyö numeroijen
osottamisella aivan huokiasti taitaavat ihtiensa joh-
tallaa.

°t"f) Mutta se ei ollut ainoastaan sananlaskuissa, jossa
meijän esivanhemmat säilyttivät meillen viisautensa,
sillä niitä löytyy kansassamme muitakin opin-puhei-
ta jotka ovat vajunneet meijän vanhoistamme, ja jois-
sa tavataan samoo tarkoitusta, nimittäin meijän mie-
len-valaistusta. Nämät ovat pitempiä puheita, jotka
ovat tehtyl ikään kuin luvun tavalla, että hyö »sillä
pysyttelisivät heitä meijän muistossamme. Näistä on
e. m, yksi joka opettaa meitä miten monta kuuta
eläimet käyvät tiinehessa, ja joka on siitä merkkitli»
nen, että se ikään kuin asettaa elävät eänt«n.s« mySten
vissiin Joukoihin tahi sukukuntiin, jonka (eänen) vaarin
ottamista meijän nykyiset luonnon-tutkisteliat ovat
tykkenäßn laimin lyöneet. Se kuuluu näin:
Kymmenen Kuuta nauhana (ymmärretään Ihminen).
Kaksiioista-kymmentä Kuuta hirnuva, (Hevoinen).
Kymmenen Kuuta amniuva, (Lehmä).
/^i«i Kuuta viukuva, (Sika),
Neljä Kuuta popottoja, (Jänis).
Kolmet VilKKoo KaaKotla/a, (Kana).
Neljä viikkoo KotKolta/a, (Hanhi).
Seihtemän kuuta mököttävä, (Vuohi).
Kuusi kuuta meäkyvä, (I^ammas),
Kuusi kuuta reäkkyvä, (liettu, lioira).
.Ve//u kuuta naukuja, (ii,is«i). (Martini Hodeg. /^i"«FU,
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jettunna*), ja että myö näihen tarkoittamisella tai-

,sea». 6c Petraci Brev. «a^t. Lingu. Finn). Mutta tä-
mä luku mahtaa olla heiltä vcärin kirjulcttu. Minä
on kuullut tämän luvun Savossa toiscppäin , nimit-
täin : -"^a^r kaks; Koira Xotm,- Neito (sika) neljä; Vit-
/a» (lammas) viisi; kymmenen Lehmoinen emeat,»,ee«.

Yksi toinen tällainen puheen-liitos joka niinikkään
muistuttaa meitä vähä yhtä ja toista, kuuluu näin:
Mikä yksi ? Minä ta^^ä.
Mikä kaksi? Kaks silmää peässä.
Mikä Xotme? Kolmet /at^oo pa'alla.
Mikä neljä? Neljä nänneä Lehmällä.
Mikä viisi? /^i« sormee käissä.
Mikä X«llHl? Kuusi /<a/i/a,«la reessä.
Mikä seihtemän ? Seihtemän tähtiä Otavassa.
Mikä kaheksan ? Kaheksan ■vannetta t)««no>«^a.
Mikä yheksän ? Yheksän reikee l/l<«lie«a.
Mikä kymmenen? Kymmenen kynttä val/>a/li'«a.

Kolmas, on yks joka on jo tehtynnä Runon tavaili».
Ha näyttää kuin oisi variteu vasta rakeltu Runon-pii-
rokscksi (till ett fd)ema för niitot). Se alkaa: o/i meil-
/ti ottV-mattl, ottX-mat/iXta matikka j. n. e. Tästä olen
minä kuullut monet crinlapaiset luvut (olikil läscar-
ter). Niin se kyllä ensimältä näyttää , kuin tämäkin
oisi ainoastansa yksi tyhjä lopsutos, mutta kuin tar-
kemmin ajatellaan, niin se osottaa meillen yhtä aina-
seuravaa järjestystä, (ferie) joka juoksoo ikään kuin
»htensä yhteen, tahi jolla ei ouk alkua eikä loppua.
3Eli s« toimittaa meillen ymmärtämystä lan/>al/c/»«iiii-
testa.

*) Moni mahtaa ehkä luulla, jos Suomalaisilla vanhuessa
oli tällainen luonnollinen viisaus ja mielen-valaistus
niin, oisiha se tok pitänyt olla jossa kussa paikassa
mainittunna, ja tullut tietyksi muilta äkkinäisiltä-
kin kansoilta. Myö vastoamme siihen mitä myö 22:nel-
la. puoliskolla (pcigtitd) jo sanoimme, ja muistuttam-
in vielä siitenkin. meijän aivotuksemme ci olleen
muijen vieraisten puheita meistä kerroitella (ehkä myö
vnstapäin tulemme tuostakin puhumaan) mutta että
meijän kielestämme ja meijän omista vanhoistamme

iusl elia meitä ihtiämme.
Vaan saisimme nuon arvolta sanoa., että Ruomalaisten-

k »n vanhat Tariutajat (Historiker) toimittivat kirjois-
sansa pohjossa päin olleen kansoin joukossa niitä jotka
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jamme joksikuksi vielä käsittää ja selittää raeijän
esivanhemmien tapoja ja opin-keinoja. —

O—nä.

elivät yhtä hiljasta ja onnellista elämätä, ja jotka
ovat tullut kuultuiksi muista heijänßehell isy y-
lestänsä. Sillä paihli sitä mitä Tacitus meistä
puhuu (joka eli <io vuolta jälkeen Vapahtajan syntymis-
tä) sanova meistä; i//i> voto auidem non opus «it/
niin näyttää kuin hään näiiiä sanoilla oisi tarkoittan-
nut sitä mitä Plinius (joka eli 60 v. jälkeen. Vap.
synt.) kirjutti Hyperboraulöistä (peri- pohjalaisista),
koska hään sano, että Riphaein (Uralin) tunturiin
tuolla puolla, aina pohjoiseen hamaan, löytyi yksi
onnellinen kana, aivan kuuluisa heijän kuin-
mituksista: Pone eos monles ultraaue aquilonem g- ens
felix (si credimus*) (juos Hyperhorceos appellavere,
annoso degit «evo, /a/»uio«l5 ee/ei^ata miracu-
lis (Hist. Nat. Lih. IV. e, XII). Se näyttää juuri
kuin Plinius oisi tällä puheella tavoittannut sitä mitä
Straho(joka eli 20 v, jälkeen Vap. synl) lausui niis-
tä Scythilöistä (Scythit Tschudit, merkihti Suoina-
lais-sukuiset kansat) jotka hään muista rajutti siitä
heijän h y vyy tes ti! nsä, josta hyö ovat tulleet muil-
ta mainituksi: De i« loquor, <?u« mo^ll>u^ citun»
tur prohissimis. Sunt enirn quiilam de vagis seu
«onla^liu^ Scythis, aui ..../ u ti t a omnihus /i o-
minihus sunt superiores, quorum et Poiitae
m emi n e^u «t. (Rer. LeoZraph. Lihr. Paris 1620. fol.
p. 3>>2). Jornandes (joka eli 500 v. jälkeen Vap.
synl.) on se ensimäinen, joiva ikään kuin kerroi tessa
samoja sanoja, selittää Suomalaisista: Finni Mitissi-
,n«, «>can2ia! cu/to,iiu» omnibus mittoi-e^ (De
Gclhis. (^iap. 3).
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Puheen-pulma fi)t

Ile olenma Kala,
Vaan peätönnä Lakka,'

Ilman niskata, Akka,
Ja ilman 7-ltu/Nt'i'l«^ isl^a.

G--nd.

*) Puneen-f»u/nla, Logogriphus (ordgiZning, charad).



Kuopiolainen,
Talvi-Vaatteissaan
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MUUTAMA SANA

USKOMUKSESTA JA VALISTUKSESTA
/Vnn^ /<ei)'«'ti vaikuttamista kansakunnissamme *J.

«LVIyö olemme jo ennen kertoineet, ettei yhtään
kansaa maha lövtvä, jok ei usko vhtä Jumalata,

*) Yhellä ajalla jolla pauhataan niin paljon va/lstu^ta»
vastaan, kuin muinon sotivat uskomusta vastaan, oisi
minusta luonotoin ettei lästä jotaik puhua. Sillä se
joka hylkee vatai^tukzen^a, tahi sallii sitä pimenty-
mään, se on myöskin hyvä luopumaan uskoniuksestan-
sa ja antoo sitä muihen pilkan alle; sillä minä uskon,
puolestani, että ne molemmat yhtä halullisesti tarkoit-
taavat ihmiskunnan yhteistä K^li^ttä ja ettei yk«
totinen uskomus ouk aateltava ilman ni/e/en va/ai-
stamiseta, eikä toas yksi totinen vatalHtuz ilman
henkellisiä Usko,nu,«ta, — Sillä ikään kuin yksi yksin-
valtainen /lenKe/Zl^r^-s keäntyy henkelliseksi hurjuutek-
«i (fanatism), tahi henkelliseksi o,7'uuteKsl, (hierarki),
niin vaipuu myöskin yksi yksintoikoinen va/aZstu^
joutaviin ajatus-juohtumiiksiin (sophismer, kabbalististitspitsfundigheter, grillfängerier), tahi turhiin sanoin-
juonittelcmuksiin (logotnakicr, orbstridcr). Valaistus
(sekä se luonnollinen että henkellinen) osottaiksen
sillä, että se kokee hakea ihmisillen selkeyttä, ymmär-
rystä ja tietoa kaikissa asioissa, jotka jollakulla taval-
Ia enentää ja lisce meijän ymmärrystämme, valaisee
meijän mieltämme, sivistää meijän tapojamme ja onnis-
taa meijän elämätämme. Sen ta^KoZttamu^ on että
tehä ihmisiä ymmärtäväisiksi, hyviksi ja onnellisiksi,
ja sen Zuonto että ihmisissä levittää rakkautta, yhtä-
läisyyttä ja tietoa, fästä hänen sulasta luonnostansa
hään ej kanna salavihoo kelienkään, sitävähämmin hään
ketään soimoo ja panettele, ei tyhmyyttä eikä turhuut-
takaan, (ehkä hyö ovat hänen pahimmat vihamiehen-
«il), vaan nopeemmillaan hään heitä seälii ja hyviksi
harjoittaa. Tästä hänen rehellisyytestä j« totuuilisinl'
<D/^/'.< I. 2's
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ehkä hyÖ nimittäävät ja kunnioitlaavat Häntä kukiin
eri-tavallansa. Usseemmat kansat luottaavat yhteen

testa, hään ei myöskään pelkeä muita joutavia oppia,
eikä muihen kavaluutta ja juonittelemista häntä vas-
taan; vaan vaeltaa sitä suoroo tietä, jota hään on
pantu vaeltamaan.

/^aZZsta/nattonlUUs taas on sen tapainen , että ko-
ska se ei itek ymmärrä mitään, niin se ei myöskään
salli muihenkuan mitään ymmärtämään. Sen valta on
perustettu pimeytcssä, jossa hään on ite yksinvaltias
ja siinä hään pimeenpeäisä luuloo ja pelkee kaikkia
joihcn kuvat ovat häntä valkoisemmat, uskova muka
heijän olevan outoja kapeita (spökm), jotka tavottaavat
häntä. Sen eistäpä hyö häntä peloiltaa ja juuri hir-
vittää ikään kuin valkoisia vaatteita, jotka yöllä pe-
loiltaa pelkuria ja kehnosti opetettuita lapsia. Tästä
tuloo että valaisemattomuus ei ainoastaan pelkää, mutta
myöskin vihoo/a vainoo kaikkia niitä opin-aineita, jotka
tuottais hänellen valkeutta, sillä ne silloin häviltäis hä-
nen oman luontonsa, paljastais hänen tyhmyyttä, ja
pesisivät häntä valkoiseksi. Tästä tuloo että valais-
tuksen lävittäminen moailmassa on aina käynyt niin
hitaisesti ja voatinut monta vuos-satoja vaeltamiseksi,
sillä valaisemattomuus on aina sotina urhollisesti hän-
tä vastaan; ja sitä hyvyyttä mitä muutamat oli valais-
tuksellansa jo maailmassa malkaan saanneet, sitä ovat
inonta olleet hävittämässä ja maahan sotkemassa. Sil-
lä tavalla on aina hyvyys ja pahuus, valaistus ja va-
laisemattomuus, valkeus ja pimeys olleet vastatuksin, ja
ovat aina näin olevat.

R.uin ZfZltZn u,«Ko ensin onneksi koko ihmiskunnan
levitettiin maailmahan, että sillä soaha sen vanhan
pakanallisen pimeyven hänestä häviämään, niin nähtiin
kyllä mitenkä hyö silloin jo pelmuisivat tätä vasten.
Pitkelliset vihat ja vainot rasitti ne ensimmäiset kas-
letut, ja monta tuhatta heistä lapettiin ja surmattiin
heijän saarnansa ja uskonsa tähen, jota hyö kaikki
kärsivät tyynellä syvämmellä, heijän uskomuksen
uskollisuutensa kautta.

Samalla tavalla on myös se luonnollinen, mielen-
vnZaZstus, tahi lietomuksiin harjoittaminen ja levit-
läminen maailmassa, tullut valaisemattomukselta vas-
tuutetuksi ja vainotetuksi, sillä sekin oli siitä luon-
nosta, että se tarkoitti hävittää tätä hänen lyhmyyt»
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/uma/aan, ja selittäävät hänen olemisellansa (tilU
warelse) kaikki ne monet tapaukset, kussa luon-

tänsä ja pimeyttänsä. Senkin harjoittajat täytyi sen
eistä myöskin monestin vuotattaa verensä oppinsa ja
opetuksensa ' suhteen ; ja hyö kärsivät tätä kärsivälli-
syytellä lotuuen rakkautensa tautta.

Koska kesk-ajan niielen-sokeuvesta ihmiset taas
rupesivat mieltymään, niin nähtiin heissä vielä kau-
van sekä se henkellinen että luonnollinen valaistus
vaipununna siihen ymmärtämättömyyteen, joka on
valistamattomuksen omainen. Hyö olivat jo kumpaiset-
kin soanet hänen luontonsa, että peläläk ja vaZnota
muita uskovaisia ja opin-johtattajoita. Silloin muka
kuin papit ja ne henkelliset toimittajat juhlallisesti
heijän uskon kunniaksi elävinä poltivat niitä f>ettu,»Z-
-/OZKSZ (kättare) mainittavia eri-uskoisia; silloin Tuo»
maritkin ja lain-toimittajat poahtaisivat ja tulcsa pais-
tattivat niitä taikurilaiksi (trollkarlar) kuhuttavia
villitettyjä ihmis-poloisia. Vasta monen ajan peästä,
ja miehen monen ansiolla, oli tietomukset taas tullut
niin paljon harjoitetuiksi, valaistus niin paljon levite-
tyksi, ja uskomukset niin jälleen pullistetuiksi, ettei
hyö eneä tuomihtineet kuolemaan ja kavotukseen niitä,
joihen aatokset ja uskomukset olivat toiscppäin. Mut-
ta nykyisinnä aikoinna ovat ihmiset toas ruvenneet
kuhisemaan ja sohisemaan. Hyö ovat nyt vuorostansa
ruvenneet pelkeärnään v irsin tätä valaistusta, joka teki
heitä onnellisimmaksi ja ymmärläisimmiksi, ja ovat
peältänect tietomuksen ja valaistuksen olevan kansa-
kunnissamme varsin vaarallisen ja vahinkollisen.
Hyö ovat sen eistä nyt ruvenneet julkisesti poltarnaan
niitä kirjoja kussa näitä opetuksia heilien johtatettiin,
sanoten heijän olevan manatuita ja kirotuita pahuu-
ven sikiöitä — ikään kuin muinon kalttaisivat pieniä
viattomia lapsia, joita syyteltiin yhteyttä pilanneen
perkelen kanssa. Etteivätten ne ouk valkeutesta läh-
teneet jotka tätä saarnaavat, nähään kyllä, mutta
hyö ovat pimeyvestänsä nyt taas uskaltanneet lähteä
valkeuen kanssa sotaan. Näin on nyt toas valaisemat-
tomuus ruvenna ihmisiä vallottamaan ja tekemäänheitä orjiksi pimeyven pauloin. Mutta se on aino-
astaan yksi yhteen-liitetty vallatoin joukko (sekt) joka
näitä juonia harjoittaa ja levittää omaksi mielen-nou-
teeksi (lNtretZe)i ja se oii jo myöskin havaittu, että hai-
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ncizz» yksi luonnoloin voima osottaiksen. *) Toiset
taas jotka kyllä selittäävät että liiovuissa mouestin
löytyy yksi heissä vaikuttavainen käsittämätöin henki
tahi voima (joka crinnäisissä olennoissa osottaiksen eri-
tavalla) vaan eivät kuitenkaan havaihtc että se on

tuleva yhestä yhteisestä ikuisesta alku-voimallisuu-
rcsta (cn flciuenfam urfprungelti) Urkraft) — hyö
«ovat pitänneet näitä luonnossa löytyviä voimia, tvk-
kenään erinimisinä ja iteksecn olevina voimallisina
ja henkellisinä olentoina ilman että heijän olemi-
«elia tarkoittoo yhtä yhteistä ja yksinäistä alku-voi-
mallisuutta, joka heissä vaikuttaa ja osottaa voiman-
«a. Hyö ovat sen eistä soaneet monta tällaista hen-
kellisiä olentoa, tahi monia Jumalilta/ cli oikeem-
mittain, Jumalalansa säveiltyksi moneen olentoon.
lällä tavalla on Päivä, /luil^ Ukkoinen, Tuli, m.

Lm. soaneet kukiin palvelioitansa, ja tullut Jumnloinna
pietyiksi. lähi oikeemmitlain ehkä sanoa, niin hyö
ovat rukoilleet Jumalalansa näihen kuviin alla. Bil<

Hiukset, niissä valtakunnissa joissa niiiii» suvaiiitaan,
ovat jo ojleet, laiii heti tulleet, rauhattomilla rasi-
tetuiksi.

.*) Ne ymmärtäväisemmät pitäävät humalan kaiken luon-
nollisenkin voiman ensimmäisenä alkuna. Tahi ne
ymmärtämättömät äkkäävät ainoastaan yhtä selittä-
mätöintä voimallisuutta (jumalatansa) kussa »e luonnol-
linen järjestys moailmassa (ferien, tebiail «f be stapa-
l)e tingen) on heijän silmissä ikään kuin katkaistu;
-itä vastoin ne ymmärtäväiset selittäävät tätä voiman
jaloutta ja viisautta (.lumalata) ite tässä järjestyksesiS
ja joka junialaiiiuassa hänen pannoissa ja liitoksissa.
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lä ne ymmärtäväiset oivaltaavat kyllä, ettei aurinko
ouk Jumala, vaan etlä Jumala auriukossa osottaa
voimansa; ainoastaan ne ymmärtämättömät, jotk ei-
vät ouk hyvät ajatuksiansa niin paljon karkaisemaan
tahi tarkoittamaan, että älyväisivät kullakin asialla
olevan perustuksen — hyö ehkä seisahtaavat ajattuk-
sillausa tähän, ja pitäävät päiväsäk Jumalana.

Koska ihmiset ovat luonnollisia, tahi koska
heillä on vähemp ymmärrystä ja henkellisyyttä kuin
luonnollista älyä, (sillä heijän aistimet ovat aina

olleet tarkemmat kuin lieijän mielensä), niin ovat

myöskin aina tahtoneet mielusasti käsittää Jumala-
tansa muulla kuin ymraärryksellänsä; tahi hyö ovat

tallen hänen henkellensä myöskin tahtoneet yhtä-
ruumista, jotta ne sillä saisivat häntä jollakulla luon-
nollisella tavalla nähtäväksi. Ia kuin eivät löytän-
neet sitä missään, niin ovat hyö ite tehneet hänellen
ihmisen muotoisen kuvan. *) Näitä kuvia ovat hyö
kussakin uskomuksessa löytänneet tarpeellisiksi, ellä

niillä ikään kuin johtallaa kansan luonnollista ym-
inärrystä henkellisyytecn, ja että niillä ranka mui-
stuttoo ja vakuuttoo yksintoikoisia, kunnioittamaan
ja kumartamaan heijän Jumaiatansa. Näissä nänen

*) liitä ihraiset aiiia kuvaillcevat Jumillansa oman
muotoisensa, on meijän micilesiiiiiiiiie yksi luiiirkiiliiieil
tapaus, joka ikään kuin si.ioapäin toimittaa, että hyö
lnkoovat h.iiitä kaltaisekseen, lkäi.ii kuin Jumala
loi heitä omllk«i kuvaksonza,
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kuvissa kunnioittaavat häntä nyt ne yksinkertaiset,
niin kuin ne viisaat ja valaistut ylistäävät häntä luo-
misessa ja luonnon erinnäisissä- luotuissa. *)

Meijänkin uskomuksessamme kunnioitamme Ju-
malatamme kolmella nimellä, ja sanomme, että se
kolmella tavalla meillen ilmoittaa ihtiänsä; nimittäin,
i) kuin Euoja ja kaiken luonnon holhooja (Jumala
Jsä), 2) niin kuin ihmiskunnan onnistaja ja lunastaja
(Jumala Poika), ja 3) niia kuin meijän mielen-valai-
sia, ja uskonvahvistaja ja henken-herältäjä (Jumala

I''//l«-/^en^l') kuitenkin ei ouk kolmee Jumalata,
vaan kolmet henkee yhessä Jumaluutessa; tahi hyö
toimittaavat meillen yhtä olentoa, joka osoittaiksen
meillen, kuin ikuinen /^«au^ ikuinen Rakkaus, ja
ikuinen /^^/5. **)

Nyö eirae ouk suinkaan piirittänyt Jumalatara-
rae luonnollisissa kuvissa, tahi raoaliisella tavalla

*) Oppineet ovat olleet kovin kiivaat ja mielettömät,
kuin ovat uskoneet yksintoikoisien rukoilleen ainoas-
taan paljaita kuvia, ja sen tautta kuhtuneet heitä
ZuonottomZK^Z Jumalanpalvelioiksi (onaturliga Ollbs«
dyrkare, afgubabyrkare), samaten ovat myös ne vähem-
min valaistut puolestansa, olleet pikaisia ja ymmällä'
mällömiä, kuin ovat peättänneet. Oppineitten, jotka
luomisessa käsittäävät Jumalalansa, pitänneen kaiken
luonnon Jumalana , ja sen eistä (siinä tarkoituksessa)
nimittäneet heitä Jumalanpalvelioiksi (tlfl*
tnrliga Gubsbyrkare, natnrbyrkare, pantheister). Ne
valaistut ja viisaat vaeltavat keskeltä sitä väliä, ja
eroiltaavat ne sisimäiset ymmärtämykset heijän ulko-
naisista piirokslsta, sitä henkellisiä (ibeella, iMbeliga)
maallisista aineista (materiella, sinliga).

**) Tahi kaikkein henkellislen (alla förnuftiga warelstts)
luoja, rakasta/a ja pyhittäjä.
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tehnyt häntä meijän silmillemme nähtäväksi;*) mutta
myö oommo kuitenkin antana Jumalalle luonnol-
lisia nimiä, **) että sillä muka selittäisimme häntä
yksinkertaisillen ; ehkä myö näillä nimillä oommo
tehnyt häntä kovin luonnolliseksi (ftnlig) ja käsittä-
raättöraäksi vmmärryksellemme (obegriplig för för-
nuftet — det menskliga. "*) 6ii!ä näiiien nimillen
Jumaluutessamme ej saata antaa samoja merkityksiä,
ymmärtämyksiä, ja torkoittarauksia , kuin heilien an-
nelaan, koska puhe on moallisista.

Ne raonet errinnäiset Uskomukset moailmassa,
ovat ainoastaan erilläisiä piiroksia, joilla ihmiset ta-

paileevat Jumalatansa , ja osottaa hännellen heijän

*) Paitsi Jumalan Poika, joka on ilmoittana ihtensä
meillen luonollisclla tavalla — häniä olemme kuvael-
lut hänen ihmisen haamussansa.

**) 2. m. i,ei'«o«a (henki), Isä ja />oZKa (yhtaikoo). '
-^^) 8e on aivan luonnollinen (naturligt) , ettemme mil-

lonkaan taija tulta varsin tuntemaan Jumalaamme,
ja oisi muka hävittömästi vaaiia, että myö ihmisen
ymmärryksettä käsittäisimme Jumalan henkellistä luon-
toa, tahi hänen ymmärrystä. Eihään myö siitten
oltaiskaan ihmisiä jos .saattaisimme tuojamme näin pe-
ripohjin tutkistella. Mutta tästä ei seuraa etteime hä-
nestä pie tarkoittoo meijän ymmärrystämme; senpaL
tautta se on meillen antanut ymmärryksen v«»loa, että
myö sillä mahtaisimme selittää hänen viisautta, hänen
jaloutta, hänen tahtonsa ja olentonsa, niin paljon
kuin suinkiin on mahollista; vaan ei että pyrkiä sinne
jonn ei meijän ymmärrys ylty. Ikään kuin se on kuu-
rollen mahotoin että soiton soilumisesta (klaitg , saM-
ljllb) tulla tietäväksi, tahi että selittää sokeellcn päi-
vän valoa, niin se on myöskin mahotoin että ilman
henkellistä ymmärrystä (ymmärrystä henkellisistä) kä-
sittää Jumalan viisautta jo jaloutta. Ja tähän voai-
taan luonnottomia ymmärtämyksiä (SftuerftttttltgCl &£*

grepp), vaan ei luonnollisia nimiä.
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uskonsa ja palveluksensa. Näistä piiroksista saat-
taa toiset olla paremmat, toiset pahemmat. Monet
heistä oVat ehkä ouvot ja turhat, monet myöskin
viisaat ja avulliset. *) sitä myöten kuin kukiin kansa
on vaeltanut valistuksen tiellä, silämyöten ovat hyö
jfcyöskin vuoroltansa heittäneet ja poishyljänneet ne
entiset eksyttäväiset uskot ja opit, ja ottaneet toisia
heilien soveliampia ja kunnollisempia, tahi tarpeensa
myöten puhislaniieet, oijasseet ja tarkoittaneet tätä
vanhoo entisiä. **)

Ne erinnäiset ymmärtämykset raeijän Jumalaa
uskomuksessa, joita moni pitää heijän juurin kalli-
hinna ja sisellisinnä osana —- nekin ovat ussein ui»
konaisia piiroksia, joilla myö ymraärlämyksessärarae ko-
emme tarkoittoo ja käsittää tätä Jumalista olentoa,
ja jotka ei kiellä toisia, toisilla ymmärtämyksillä, häntä
käsittämästä.

Mikä

°t°) Ne uskomukset kuhiimme viisaat ja avulliset jotka
onnistaavat koko ihmiskunnan, jotka harjoittaavat
hyvyyttä ja rakkautta moailmassa, ja lähestyttää
meitä iiieijän Luojaamme. Mutta ouvoiksi ja tur-
hiksi kuhumme niitä, jotka poistaavat meistä näitä
tarkoillaimiksia, tahi eksyttelöövät meitä heijän kä-
sittämisestä.

*X Myö iöyvännne näissä muutoksissa, että ulkonaisUus
ja turhuus on tullut heitetyksi, ja iZIeZ/Z,^"»^ ja Zn?/i"
kellisyys turkoitetuksi. Talii toisinpäin , ne ulko-
«aZ.»el salvokset /a piirokset ovat. iiosläiii! lauenneet
ja poiii-vaipuncet, ja sen sisällisen ymmärryksen
va^ai»' , ynne sen »itinen peällcn lurilcltn u:li.oi!-»>«i,«-
il.», tullut vakuiitttiiksi >,i perusteluksi.
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Mikä on siitten se sisimäinen henkellinen ja elä-

väinen osa meijän uskomuksestamme — ellei se ouk nä-

mät pcä-ymmärtämyksct meijän uskomuksessamme?
Se on jokaisen ihmisen oma sisimäinen usko hänen
henkellinen mielenvalaistus , hänen Jumalallisuus, py-
hyys ja vaanhurskaus , joka osoittaiksen ei sanoissa
eikä puheissa, mutta hänen käytöksissänsä ja tavois-
sansa, hänen teoissa ja töissä, eli koko hänen tään-

aikuisessa (tiMUtcliga) elämässä. Uskomus on ulko-
puoleltansa ainoastaan «e piiros kussa tämä meijän
syvämmellinen usko toimittaaksen. Mutta koska se
ulkonainen uskomus ei ainoastans ensin sytytä ja
herätä tätä meijän sisällistä henkellisyyttä, vaan
yksin-kertaisissa syvämmissä ottaapi kokonaan hä-
nen siansa, ja sillä tavalla on myöskin sisälliseksi
luettava — niin se ei eneä ouk ainoastansa yksi
tyhjä piiros meijän henkellisyyelle, mutta yhtaikoo
myöskin tämä meissä virvottavaincn sisällinen, hen-
kellinen ja eläväinen usko.

Että toivoo, että kaikki ihmiset moailmassa
seuraisi yhtä uskoa, tahi nouattaisi yhtä ulkonaista
Jumalan-palvelusta, oisi yksi lakia (from) mutt»
yksi lapsellinen toivo, ikään kuin se että ne puhui-
sivat yhtä kieltä, tahi pukeis! ihtiänsä yksiin voat-
tein pariin. Sillä jos kohta se olisi mahollinen j»
saattaisi tapahtua että kaikki ihmiset tulisivat e. m.
ristityiksi, niin ne kyllä ehkä tavoitaisi kaikki yhtä

Ol'^l^ I. 25
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yhtäläistä ulkonaista Jumalan-palvelusta, tahi usko-*
muksen piilosta, mutta lieissä löytyisi ehkä vielä
siilienkin moni pakana, ei nimelliseksi — vaan syväin»
melliseksi. Mutta että toivoa, jotta kaikki ihmiset
tulisi mielessänsä valaistunneeksi

, syvämmissänsä hen-
lisiksi, ja elämissänsä onnellisiksi, se on yksi Ju-

malallinen toivo, jota ei ainoastaan ne monet halli-
tokset ja Valtiat, ne monet uskomukset ja viisauen
opit ovat tavoittavoinaan , mutta jota myöskin joka
ihmisen pitäis puolestansa harjoittoo ja kaikesta
voimasta ahkeroittaa. *)

*) Tämä on se korkein tarkoittamus kaikessa meijän
elämässämme, nimittäin että lellii meitä täyvätlisem-
miksi ja ymmärlävämmiksi. Tämän tarkoittamuksen
tantta, joka tarkoittaa että valaista ja onnistaa sitä
yhteistä ihmiskuntoo , on jo niin monet lullanneet
hyviä ihmisiä vuottaneet verensä ja henkensä heittä-
neet, kärsinneet veäryyttä , vaivoja ja rasitoksia, ja
knitenkin yhtä rakkaat osottanneet hyvyyttä vihamie-
hillensakin. Tämän tarkoituksen tantta — että harjoit-
too hyvyyttä ja rakkanlta ihmisissä, että levittää
moailmassa valaistusta ja totista onnellisuutta — pi-
täis vielä ihmiskunnan hyväksi, monta tuhatta viat-
tonta uhratlaman, ja ihliänsä uhrata —■ pitäis
ihmisten vielä elämiin ramita-momiista aikaa ja ihmis-
ikeä — pitäis vielä ihmisten monin kerroin lankia-
nian cpä-uskoon ,

turhiin menoin, suuriin syntiin, ja
nouattanian isoja villityksiä. Miksi? — Siksi, että
heijän joukko on vielä isompi, jotka harjoittaavat
pahuutta, ja jotka omaksi voitoksensa eltiskclcvät eitä
ihmisissä levittää pimeyttä ja mielen-sokeutla, tehän
tätä huikentelevaisuuetlansa ja mieteltemättömyälläusä,
tahi saastaisuueilansa ja saittaisuuoll.insa, eläin sillä
turmioksi itelien että muitten. Eikös myö luelak
joka päivä, mitenkä kussakin kansakunnassa, liioiten-
kin Europa»» luoteisimmissa valtakunnissa, pimeys ja
valistus ovat olleet vastatuksin, ja kuinka hyö «ielä
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Kuin toas tarkoittamme näitä erinnäisiä Ilsko-
muksia, niin löyvämme myö, että ne jotka eivät
kovin harjoita näitä ulkonaisia piiroksia, vaan an-
taavat sillen luonnollisellen ymmärryksellén myöskin
vallan, että ynnä sen henkellisen uskon kanssa, ja
ikään kuin hänen rinnalla tiiusleila ja Vaikuttoo
ovat aina olleet ihmisillen onnellisemmat. Näistä on

erinomattain se Lutherin-iHvanFeliuraillinen,
se vas-

taanpeälälly ja se uuistettu ne enin taipuvaiset.
Sillä hyö salliivat kunkin pitämään oraan uskonsa

henkellisissä asioissa, ainoastaan hyö eivät levitä tätä

muillen , tahi julkisesti rupia soarnaamaav , vasten sitä
laillista esivallalta jo hyväksi kahottua Jumalanpal-
velusta. Nyö eivät polje eikä, soimaa muita, usko-
vaisia, vaan saarnaavat rakkautta ja hyvyyttä kaik-
kia vastaan, ja kärsivällisyyttä myöskin vihamiehi-
ärame kohtaan. Sillä näihen uskomuksien luonto
on, että harjoittoo rakkautta ja hyvyyttä moailmassa,
ynnä henkellistä yhtäläisyyttä ; **) josta siilien myös

ovat taas ruvenneet ihmisiä innoittelemaan. 8e on
tämä henkellinen mieten-orjuus ja vapaus (josta siit-
len myös seuraa ZaZZZZ«e« orjuus ja vapaus; lästä
toas seuraa iiaZteen ja painon orjuus ja vapaus) jotka
kussakin hallituksessa ovat jo väk-karttua vetänneet,
ja jotka nyt toas Erankriikin, Spanjan ja Portugalin
maissa ovat tukka-nuotaisillaan.

f) Vastaan-peätetty uskomus, den protestantista Religionen;
ii«liltett«, den reformerta.

°»'") M«äZäl^«l, lemnlikhet. Tästä henkellisestä yhtä-
läisyytestä seuraa siitten myöskin laillinen yhtäläi-
syys. Josta on arvattava että kansoihen laillinen va-
ipaiin ja yhtäläisyys on viimeinkin perustettu heijän
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seuraa yksi laillinen yhtäläisyys. 'lästä tuloo että

asujammet niissä valtakunnissa kussa näitä uskomuk-

uskomukse/isa peälle; sillä minkälaiset heijän aatokset
ovat henhellisissä asZoZssa, sellaiset ovat myöskin
moaZZZsZss». Kussa uskomus on yksinvaltainen (bespo-
tist), siinä on myöskin yksinvaltainen hallitus; ja
kussa toas löytyy yksinvaltainen hallitus, siinä löytyy-
pi ussein yksinvaltaisuus (bespottfttl)/ ja kussa tämä
löylyyii, siinä ej kansallinen valaistus menesty; sillä
valaistus aina tuopi myötensä ymmärtämystä yhtä-
läisyytestä ja vafiautesla. Eikä muut kansat ook
«ikeen arvaneet ja ansaineet vapauttansa, kuin valai-
stuneet; sillä valaisemattomissa tämä heijän vallolli-
suus vällecn muuttaisiin vallattomuuteksi. Soannoon-
han seneistä kahtoa jos Portugalin valtakunnassa yksi
asetoksen-alainen hallitus (ronstitlttionell Statsför-
fattning) jääpi pysyväiseksi, ellei tämä he jän poavi-
lainen uskomus tule monessa paikassa oijaistuksi ja
vapaallisemmaksi; sillä meijän tietyviksi ei ouk vielä
poavilaisissa maissa yksi asetoksen-alainen hallitus
mänestynyi. Sitä vastoin kussa kansassa löytyy yksi
rauhallinen ja vapaallincn uskomus, siinä myöskin
aina tavataan yksi kansallinen ja yhtäläinen asetus eli
hallitus. Ja ellei sitä tavatak nimestään niin sitä
kuitenkin tavataan luonostaan; niin kuin e. m. Dan-
markissa, kussa Hallitus on kyttä nimeltään yksin-
valtainen, mutta kuitenkin luonostaan aivan vapai-
nen ja kansallinen. li.oska pohjos-^merikassa ci
löyvyk minkäänlaista peä-uskomusta (StClts-SKeligiON/.
IjllfmitbrCligtDN) vaan kaikki uskot ovat yhtäläiset ja
yhestä arvosta, niin seuraa myöskin siitä, ettei siinä
milloinkaan taija löytyä yhtä ,>ea-i<aZeZasta (SHoilflrf,
yksi-valtias) , sitä vähemmin yhtä yksin-valtiasta
(bespot), niin kauan kuin asian laita on muka tällai-
lien; vaan että kaikki asujammet täytyy olla yhtä-
läiset /a vaasia ravaat. Se oisi muuten mahotoin
asettaa tässä yhtä omoo hallitusta ilman tällaista
ehota, ja tulevaiset ajat soanoovat tolistoo jos täm-
möinen outo ja merkillinen Hallitus on hyvä jäämään
seisalleen, Sillä muissa maissa yhtäläinen usko-
mus on ollut se ensimäinen peä-tarkoittamus, vaan
tässä yhtäläinen hyötytys. Munalla ovat pcrustiinneet
hallituksensa ja lakinsa henkellisyyen peälle, mutta
tässä ainoastaan laillisuuen peälle (pä IflflUfrnfittfltjet)-
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sia harjoitetaan, ovat ne onnellisemmat ja enin va-
laistut, niin kuin e. m. Englannissa, pohjos Frank-r
riikissa, Saksan maalla, Schveitsissa , Ruotissa,
Norissa, Danmarkissa ja Suomessa.

Sitä vastoin ne uskomukset jotka ainoastansa
harjoittaavat ulkonaisia la/?o/«^ ja jotka usseeraitlain
heittää vät ne «isälliset «illään, niin kuin e. m. Poa-
vin uskomus, *) jossa luetaan rikokseksi kuunnella
muita Jumalanpalveluksia, auttaa rauila uskovaisia,
tutkistella ja perustella näitä heijän uskomuksen
toteita; jossa luonnollinen ymmärrys suljetaan näihin
ulkonaisiin menoin, jossa mielen valaisemus luetaan
ihmisillen vaaralliseksi ja vahinkolliseksi , (sillä se ka-
jottaa pimeyttä ja mielen sokeutta) ja sen eistä alas-
poljetaan Jarnoahan sotketaan;**) jossa ruokitaan ja

*) Tästä seuraapi myös että kaikissa Poavilaisissa mais-
sa, kussa valaistus paihli uskomuksensa on ilmistynnä,
siinä ovat hyö toisiaan vastaan ponnistavaisia; sillä
heijän uskomus (joka tarkoittaa henkellistä orjuut-
ta) ei salli tätä mZeZenvaZaZstusta (joka tarkoittaa
henkellistä vapautta). Sen eistä ovat hallitukset heis-
sä kalien riitauntunehen käsissä. Sillä jos pilaavat
uskomuksensa puolta, niin heijän täytyy vastuuttelta
ja ikään kuin alaspainaa valaistusta, vapausta ja tie-
tomusta; jos tahtoovat toas näitä suojella, niin heijän
täytyy helpoittoo sitä henkellistä orjuutta, josta papit
taas paheksiivat. Sitä vastoin muissa ristityissä
maissa, kussa ei löyvyk tällaista oi/aZZZsta uskomus-
ta, siinä »n sekä mZeZe«- että ZlenKeZZZuen -l/aZaZstus
yhäppäin taipuvaiset, siinä käyvät hyö käsityksin,
ja onnistaavat yhteistä kaiisoo. Ei siinä hallitus eikä
uskomus pelkeä tietomusta, vapausta ja mielen valais-
tusta, mutta nopeemmin hyö heitä harjoittaavat.

**) Näistä uskon-nouatlajoista on crinomattain ne Je-
suiittilöiksi mainittavat heukelliset velhot, ne enin
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syötetään yksi iso joukko pappia laiskuutessa ja mie-
len-valaistaraattorauutessa, jotka juonillansa euem-
min harjoittaavat maallisia asioita, kuin henkellisiä,
niin kuin nyt liioitenkin nähään Spaniassa ja Frank-
riikissa — siinä ompi myös kansa aina varsin va-
laistamatoin, roaka ja onnetoin.

Missä laas hallitus ja uskomus on niin yhteen-
juurtunneet etteikummaistakaan heistä eroitetak ilman
toiseta, tahi missä niiiien raoallisilien toimitoksillen
aina annetaan henkellistäkin tarkoittamusta ,

niin
kuin e. m. Muhametin tahi Islamin opissa, kussa
muita uskovaisia tuskin luetaan ihmisiksi, vaan maal-

rauhattomat. Ehkä näitä ei löyvyk meijän maissa.,
niin löytyy kuitenkin niitä jotka ovat julenneet sanoa
valistuksen olevan meillen juuri vahinkollisen (N!ne-
MosyNe 1820. Nio 100, ioi), kuitenkin hyö ovat
varsin harvat, eikä heitä ouk ykskään malttana kuu-
leskella. Se kunnioitettava Toimitus jonka huolessa
meijän Suomalaiset Opin-laitokset äskettäin ovat ol-
leet uskotut , on heijän nöyrymmässä koettelemukses-
sa (förslag) Keisarin armollisimmaksi suostum.ukseksi
suonneet, että Suomessa piti asetettaman H lukistoa
(Gymnasier), l3 -koulua (Trivial-Scholor), l3isom-
paa koulua Tyttölöiliiu neuoittelemiseksi, ja ilman
näitä yksi_ alutos-koulu (pebagogi , elementarstola) Bell-
Lancasterin tavan jälkeen kussakin kaupunnissa; ja
samalla opetus-tavalla, 200 pitäjän-koulua kussakin
hippakunnassa , eli yhleseeu Ipo pitäjän^koulua. Ja
vielä siittenkin että kuhunkin lukistoon ja peäkou-
luun piti pantaman yksi Suomen kielen opettaja,
jotta saattaisimme tätä vähittäin harjoitetuksi ja
parempaan kuntoon. Se on meijän onneksemme ja
kunniaksemme, että tällaiset asetokset ovat' tulleet
toimeen; ja että kansan paras on tullut annetuksi
haltuun tällaisten miesten, joita ei myö eikä meijän
lapsemme taija tästä täyvellisesti kyllä kostella.
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lisissäkin asioissa alenetaan koiriksi; kussa lue-
taan rikoksi muuta oppia, kuin raita heilien heijän
uskomus opettaa, ja joka on sen tapainen, että hään
miekalla vaan ei mielenvalaistuksella vahvistaa vai-
taansa, niin kuin e. ra. Turkin ja Villiturkin *)

maissa — siinä ovat ihmiset ja heijän mielet, yhtai-
koo sekä henkellisessä että raoallisessa orjuutessa.

Sentähen nähään, että ne viisahimmat hallituk-
set eivät ouk milloinkaan sevoitlaneet henkellisiä
toimituksia moallisihin eli moallisia henkellisihin ,

vaan tykkenään heijän moallisista asioista pois-eroit-
taneet ne henkelliset toimilokset, ja sallineet kansan
henkellisyyttä, yhellen erinnäisellen holhotuksellen ,

asetettu pappiloista ja Jumalisen sanan toimittajoista,
joihen asia on että valvoa kansan henkellisyyttä ja
pitää tuosta huolta; kuitenkin niin «tta hyö kaikis-
sa ovat hallituksen lain-alaiset ja hänen käskyn»
kuuliaat. **)

Ne monet erinäiset vapavaltaiset hallitukset ***)

pohjozpeässä Araerikkaa, ****) joista nyt ympärin

->-) Viiiiturkit, barbarester, Marockaner.
**) Mitä on sanottu kansan henkellisyylestä, on myös-

kin sanottava kansan vaZZstuKsesta joka on luonnos-
tansa henkellinen. Sillekin on annettu omat holho-
tukset, joihin ei muut maalliset menot puutut.

i»ck«) /^,g,^^^^ Hallitus, Fri-Stat; Yhteen-liitetyt
va/ia-vaZtaZset HalUtokset, förenta Staterna i Norra
Amerika.

-*+**) Nämät yhteen-liitetyt vapavaltaiset Hallitukset
ovat pituueltansa Zj3o Ruohtalaista peninkuormoa , ja
leveyeltänsä 260 penink. eli hyö ovat 1,7,190 peitto-
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raoailmata mainitaan, ja joihen äkkinäisessä toista-
misessa ja vointumisessa ei yksikään kansa taija ver-

taita, osottaa meillen kyllä mitä yks laillinen vapaus
(en lagbunden frihet) aikaan soattaa; kussa ei eroi-
tus kielissä ja uskomuksissa vaikuta mitään moalli-
sissa asioissa, *) ja kussa alamaisten parasta ja valta-

kun-

peninkulmaa (qißflbratlttil) , josta moasta Indialaisil-
la vielä on fttta osoo; tahi hyö ovat yhteisesti 7kertaa isommat kuin koko Ruohti (joka on 3,871 peitto-
penink.) ja Nori (2,828 p. pen,) yteiseen (6,699 p. pen.).

*) Nämät yhtecn-liitetyt Hallitukset pohjos-Amerikassa
ovat moailmassa ne ainuat Ristilliset kansakunnat
(samhällen) jotka ei nouvata vhtä vissiä peä-usko-
musta, ei Ristillistäkään, mutta jotka juuri kieltää
ja cpuusteloo, ettei milloinkaan sellainen valta-uskomus
pie heissä löytyä (Swea VII. N, p. i65 ; IX. N. p. 17:
XH. p. i3). Ne vanhimmat Hallitukset pitivät kui-
tenkin Ristilliset uskomukset parainna, erinomattain
sen vasla-peäletyn; mutta näinnä aikoina kahtoovat tätä
asiaa niin vähästä arvostaettä Louisianan perustus-
laissa ei uskomuksesta ollenkaan mainitak IIX. H. p.
18), ja Columhiankin perustus- laki. joka alkaa näil-
lä sanoilla: "Jumalan nimeen'; niin ei puhutak sen
kopöisen-koommi tästä heijän Jumalasta (XH. p, 102).
Mississippin ja Tennesseen perustus- laki voatii aino-
astaan ikäin kuin ehonna (ett wilkor) peästäksensä Lail-
liseen virkaan (ett ttvtlt eNlbcte), että pitäis muka usko-
man Jumalan /o>t)^lian, ja rankaistuksen että kosta-
misen peiiistii tämäii elämisen. New-Englannin pe-
rustus-laki suostuu siihen, että jos jokuu uskomus ei
«alli tunnustajoitansa tekemään valaa, tahi vannomaan
sen Jumalan nimeen jota tunnuslaavat, (jos muka
tuntoovat ketään) niin on kyllä kuin h^ö ainoastaan
tekSovät vahvistuksen (fötfÄfrClNr afsirlNatwN) kussa ei
Jumalala mainitak. Tällainen on m^ös se vala jota
Hallitus-liitoksen isoin hoivauttaja (högsta stpreSMaiO
tekööpi (IXH. p. 19). Tuomarit tahi lain-tutkiat, ja
peä-kokouksen että lain-ascttamuksen osalliset (KoN^
grehens och Lagstiftningens medlemmar) teköövät aino-
astaan vannan lupauksen ett» i/ol"ma«ansa piteä til»
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kunnan vakausta perustetaan keskinäisen velvolli-
«unen ja vapauen peälle — ei ulkonaisella usko-

toksen llei"ustus-ZaKZa (IX H. p. i!o , 66), sillä kansa-
kunnan (tahi lain ja hallituksen) tarkoitus on heijän
mielestänsä, niin kuin myös Liitoksen asetuksessa
luetaan: "että vahvistaa (turvata) oikeutta /a sisällistä
t^yiien^^itä (t. vakautta), että /«'tää huolta yhteises-
tä varuistamuksesta (l. varjelemuksesta) , ia eis-auttaa
yhteistä parasta /a hyötytystä (hyvyyttä). (IX H. p.
12, ijo).

s«n «istäpä se on peä-kokoukselle kovasti kiellät-
ty julistamasta yhtä lakia, kussa yksi uskomus koroi-
tettaisiin peä-uskomukseksi, tahi jotta toinen uskomus
tulisi millään tavalla estetyksi hänen julkisesta toi
mituksesta, ja ettei yhelläkään ouk oikeutta pakottaa
toista vastaan-luontonsa kuuleskelmaan yhtä Jumalan-
palvelusta, joka ej ouk hänen uskoansa tahi mieltänsä
myöten sopiva.

Tästä henkellisestä vapautesta ja yhtäläisyytestä,
niin peä-kokous valihtee päiväksi mieltensä myöte»
yhen papin > milloin yhestä milloin toisesta uskomuk-
sesta, soarnamaan tahi pitämään heilien ilta-rukouk-
sensa (IX H. p, 56). Tästä tapahtui kerran Virginias-
sa, nimittäin vuonna 1817, että koska papit aina
nouvattaavat yhtä vissiä uskomusta, niin suurin osa
Ala-huoneesta (plnraliteten i Unberhusel) ei suvainna
itellcen mitään pappia soarnomaan, kosta lukivatten
sitä vasten lakia, että ainoastaan nouvattaa yhtä
uskomusta; josta myös jäivät sinä päivänä ilman
rukouksctak (IX H, p, 56; X H, p, l\-x). Tästä heijän
henkellisestä että laillisesta yhtäläisyytestä tapahtui
myöskin kerran, nimittäin vuonna iBi3, eitä yksi
Juudalainen (Illbe) nimellä Naräoel, Noaeh lehtiin
New-Yorkissa High Sheriffiksi eli ylimäisiksi peälys-
mieheksi (IX H. p. 18; XH. p. Z,5). Tästä heijän hen-
kellisestä vapautesta on selittävä, että ainoastaan New-
Yorkin kaupunnissa löytyi v, 1824, i50,000 henkee.y^
kirkkoa i6:nesta erinnäiseslä uskomuksesta, ja kaikel-
laisista kielellisistä. Jos tämmöinen Zl«nKeZZZue« va/iauspohjos Amerikassa vierastuisi (stulle tltarta) uskomus-

yhtätyytyväisyyteksi, tahi (joka oisi vielä pahemmin)
usKo«-!»aZZattomuuteKs« ja varsin usKottomattomuuteKsZ,
niin kuin moni jo varoo, silloin myöskin seuraisi
tapoin pahennamus, ja koko Hallituksen kavotus.
Otava I. 26
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Hiuksella,*) eikä (välillensä) miekkoin terillä; kussa
tarkoitetaan yhteistä hyvyyttä ja yhteistä henkel-
lisyyttä, ei ainoastaan yhtäläistä Jumalan-palvelusta
ja puheen-lausumista. **)

*) Meijän aatos ei ouk suinkaan, ettei uskomusta ollen-
kaan tarvitilk, tahi että se on muka ylitä, olkoonpa
tuo minkälainen Inhaan. i>lyö tuulemine sitä vastaan,
että se on l»aiL'sZa tai'/ieeZZZ/le«iii,n valtakunnissa
kuin yksinäisissäkin ihmisissä. Billii kussa ei löyvyk
uskomusta, siinä ei myöskään löyvyk äe«KeZZZsl^ttä,
koska hcnkcllisyycu (eiikä sisiiilinen luonnostansa) täy-
tyy itmauntua jonkuun ulkonaisen piiroksen alla,
tahi jollakulla tavalla tulla ihmisilleni t imitetuksi.
Tämii. tapahtuu niissä erinnäisissä uskomuksissa. Nyö
luulemme seneistä, että uskomus on kansakunnissam-
M« kaikkiin lal^<^«ZZZsZ»> mutta että iiänen ulkonaiset
piirokset eivät ouk yksinään hyvät kiiniltää ja yhislää
Hiiiita ihmisiä kuin valaisf.amattomia, jotka pilaavat
näitä juuri («enkelisinä ; ja että sitä vastoin henkelli-
sl^s (uskuuluksiin. iienkellinen , sisimmäinen luonto
ilniautimiia meijän syvämmessäinme) yiiistiiä kaikkia
ja kaikkia kielellisiä. Ben eistä ihmiset ennenaikana
(inielcii-valaiscMaltomuutessansa) pitivät sotoo ja vi-
hoo keskenäiisä, j^l tiippnival luisiansa ainoastaan
uskom.iiks.cn ulkonaisesta puvusta ja piirokscsta; mut-
la nyt eläävät liyö (mielen-valaistuksellansa) rauhassa
ja ystävyytcssä mullienkin uskollisten kanssa, jottei-
vät pue uskouiuliseils.-i samoihin piiroksiin, kuin hyö.

s^) Tämä näihen vapavallaisl.cn Hallitusten yhteinen
liitos ja halli tus-uiciio on rakctlu son perustuksen
peälle, ettii kaikki ihmiset syntyyvät vapauteen, ja
että kaikki vapaiit ihmiset ovat yiitiiliiiset ja samas-
la arvosta, koska ovat luonnolta soaneet samat oikcuvct
(Swc»l XH. p. ii); sen eistä ei yhtään heistä, ei
syntymisellänsä eikä muuiia ulkonaisella kunnial-
tansil eli kauneueHunsa, pietiik muita yli,äisempänä.
l^i>u.sil asettaa seuei.stä itek lakinsa, ja ulos-valilitee
toimi.tus»iili<ii.sliensä kautta (geNOM silla OMbNb) isom-
Miit. virkamiehet, sekä lailliset että sotataisei (i'it)tlll
och Mliltäriffa) ja piteii liritä veikapeiinnä laillisesti
Viistoamaan virau-käy llämiscstänsä. Niinlät soavat
siitten vallin niilä alaisempia virkamiehiä. Samalla
ti»»,all,ii kausi» yksinään valihlcc ja p:ilkihtce pap-
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Ei ouk mikään 'moa moailmassa, niin lyhyvel-
Iä ajalla koroittannut ihtiänsä rinnalien muihen

piansa ilman Hallituksen siihen puuturiiatak (IX, 11.
p, 17, 76, XH. p, 91). Sitä vastoin eivät papitkaan
sOa puolessansa puuttua hallitus- tuimituksiin (IX, H.
p, 72, 3<)). Nhkä tämä liene syy että moni on
heistä tullut sieltä takaisin , valittain hcijäu 'tyyty-
mättömyyttänsä.

Tällainen on kunkiin vapavallan yksinäinen hal-
litus, mutta yhteisesti heitä halliletaan peii-kokouk-
seita, joka on heijän yhteinen pcä-hallitus.., jja johon
hyö kukiin liiiiettelööviit piiolistajoitansa (rcpreseN"
tänter), Peä-kokous on jaettu kahteen eoZnlZtusKuutaaa
(departementen) tahi kahteen huoneseen (twenne hit.ä).;
joista yks kuliutaaii lain-asettamuksen kunta (Uigjtifs
tande magten, corpSeii) tahi ala-huone _ (underhuset)
jonka velvollisuus on että asettaa ja oijaisti» hallituk-
sen lakia; toinen, lain-loiniittamukseii kunta (tag^i«
pande magten, corpsen) tahi yiä-huone (öfwerihnset)
jonka asia on että oikein käyttää ja toimittaa lakinsa,
ja jonka käsiin seneistä laillinen valta on uskottu.
Heijän peämics kuhiltaan praesitlentiksi (esi-istuja)
joka on vapa-vallan yliuiinäinon virkamies, ja joilka
käsissä 011 toZ,«Zt«s-vaZia ftåSUlStÖe magten). Kansa
valihttce häntä aina /jicn vuuen peästä uuestaan, niin
myöskin molemman huonein osalliset, nimittäin Ala
huoneen aina ailicn vuuen peästä, ja Ylä-hiionecn (»ien
vuuen peästä.

Viiiiien vapavaltaisten hallitusten tavalla ovat
näinnä vuosinna ne muutkin Amerikan valtakunnat
croittaneet ihliänsä Spanjan ja Frankriikin vallasta, ja
asettaneet ihtiänsä tällaisiin vapavaltaisihm hallituk-
siin kuin nämät yhtecn-liitctyt pohjaiset ; ainoastaan sii-
ilä hyö erkaneevat näistä, että pitäävät pöavin uskon
peä-uskomukscksensa. Sillä tavalla on nyt pian koko
Amerika asetettu vapavaltaisiin valtakuntiin. Uimil-
täin (pohjos Amerikassa) Mexico joka tehtiin yapaval-
laksi v. 1821, ja kussa löytyy 6,600,000 henkee; ne
v/lteen-ZZZtel/r-t vapavaltaiset ZlaZZZluZliset Amerikan na-
vaZZa (i central Amerika) jotka lehtiin vapaaksi V. itiÄi
ja joissa löytyy i,300,000 henkee; ja (etelä-V^merikas-
sa) Columbia joka tehtiin vapiivaltaiseksi v. iBn,
kussa löytyy 3,i45,ö00 henkee; Perii jota vapautet-
tiin v, 1818, kussa löytyy i,300,000 henkee; FoZZvZa
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kansoihen, niin kuin nämät yhteenhitetyt vapaval-
taiset hallitokset pohjospeässä Amerikkaa. *). Sillä

joka peäsi vapaaksi v. 1824, kussa löytyy 600,000
henkee ; Ne yhteen - liitetyt i/»l>ali»/taZset maakunnat
Platan Kölnin ympärillä, jotka vapautettiin v. »8le»,
ia joissa löytyy 2,100,000 henkee; />ai»aFUa^ joka te-
.iin omin valtaiseksi v, 1809, ja kussa löytyy 600,000

henkee; Chili tuli vapavallaksi v, 1818, siinä löytyy
1,000,000 henkee ja Ilayti (>ft, Domingo) yksi Vestin-
siian soaren-raoa joka v. 1794 tuli vapaaksi ja joka on
yks vapa-valta negrilöistä ja mulattitoista (tahi musti-
sta ja turpasuisista.) joita luetaan 1,000,000.

*) Vuonna i584 llnt" Kuninkatar (Drottning) Elisahetk
Englannissa, luvan "VValier Hahizhille että omistaa
kaikkia niitä maita pohjos Amerikassa, kussa ej muut
ristityt ollut vielä majojansa asettaneet. Mutta
koko tämä hänen toimitus kävi tyhjään, samaten
myös v. 11,87, ja 1390. Vasta v. >6»>3 seisahtuivat
Englannilaiset näissä maissa ; v. 1609 laitettiin heilien
peäiysmies; v, 1618 kajottivat sieltä pois Hollanni-
laisia, ja v, 1625 muutti sinnä paljon väkee Englan-
nista Kuninkaan (iarle I:sen ymmärtämättömän käy-
töksen tautta.

Vuonna 1773 s, ai. p, Joulu-kuussa puhkeisivat kapi-
nat Bostonin kaupunnissa, Sinä 5. p, Joulu-kuussa
v. 1774 kokontuivat kustakin niistä i.3.1,e51ä isoim-
mista moakunnista valitut miehet pcäkokoukseen
(ttll etl COttfltejj) Philadelphian kaupunkiin, kussa ne
pcätti»'ät että lienken-aseilla pitää puoltansa. V. 1775,
s. 19 p, Huhli-kiuissa tulivat. Englannin sota-joukol-
ta kohtatuiksi. Sinäi.p. Touko-kuussa tekivät yhtei-
sen liiton (ett förbund, en imioil) välillänsä, ja ut-
tivat s. 18 p. Heinäkuussa Wasliingtonnia pcämie-
tieksensä; s. 23 p. Elo-kuussa kuulutti Englannin
Auninkas heitä uppiniskaisiksi ja metelin-nostajoik-
si. Vuonna 1778 niin t?rankriiki ja Spania vakuutti
heijän vapautta, ja v, 1783, täytyi ite linFlannikin
siihen suostua. Ne i3 ensimäiset hallitukset olivat:
Virginia, HfassaeZiusetts^ Mai^Zana', Rhode-Island ,

Connecticut, Nord- >?a^oZZ,la, t?a^oZZaa^ /Veiv-
Hampshire, /^e«s)^Zi«a,lZa , New-York, New-Jersey, De-
Za?«a,'e ja Georgia. Siitten on vielä syntynyt 11
uutta, nimittäin: <X,vno,?t, Kentucky, Tennessee, Ohio,
Louisiana, Indiana, Mississippi, /ZZZaols, Alabama,
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siinä missä 60 vuotta siitten ei oll»t muuta kuin
paljasta syvämmaata, jossa Xarhut ja mehän pevot
ronkuisivat toisiaan ruuaksensa, ja jonka korvissa
tuskin nähtiin jälkiä meijän sukullisten, siinä on nyt
ilmistynyt kolmatta kymmentä hallitusta ja valta-
kuntoo ja monta satoo kaupunkia ja kylee. *) Re

HlaZne, ja Hsissoui-Z. Ilman näitä luetaan tähän vielä
7 maan-kappaleita (distrikter, territorier), nimittäin:
Florida, Michigan, Arkansas, <?oZu,«iZa^ Missouri,
O^e^an tahi Länsi-maa (westta territ.) ja Luve-maa
(Nordwestra territ.).

*) Että mahtaisimme selittää miten paljo kansa on näis-
sä maissa läsäyntynyt, niin mainitaan että Baltimoo-
ressa, kussa ennen nostelemusta (föle revoltltiouen)
tahi 5o vuotta siitten ainoastaan löytyi 5,000 henkee,
siinä löytyy nyt 62,700, New-Orleanissa jossa vielä
v. 1783 muutamat sala-kauppiaat (smyghandlare, lliren-
drägare) ainoastansa asuskelivat, siinä löytyypi nyt
27,000 henkee; ja New-Yorkissa jossa samana vuonna
luettiin 26,000 henkee, luetaan nyt i50,000. Ne jotka
vuotesta 1790 vuoteen iBis muuttivat tähän, oli yliten
123,000 henkee, tahi nuon 5,000 vuosittain. Siitä päi-

västä ne ovat aina lisenlyneet, niin että yhellä vuuel-
la (v. 1817) muutti tähän 22,240 henkee, josta suurin osa
oli Englannista (VIII. H. p. 114), kussa ne henkelliset
riitaukset pakotti monet tuhannet muuttamaan ma-
jansa niihin maihin, kussa laillista että henkellistä
vupautla piettiin arvossa. Jos luettaisiin kaikkia nii-
lä, jotka ovat muista maista vajuneet näihin vapa-
valtaisiin Hallituksiin, ynnä niitä mustia orjia, joita
Afrikasta tähän kuletettiin, niin se näyttäisi kyllä
uskottomaksi. Puolen verran heistä sanotaan jälleen
muuttaneen tästä muuvanne, ja niistä jotka asuuvat
rannoilla olevissa hallitoksissa , pois-muuttaavat vielä
nytkin vuosittain 60,000 niihin kaukaisempiin maa-
kuntiin, kussa löytyy heilien enemmin tiloo ja va-
pautta. Siitä kansan-luvusta kuin tehtiin vuonna
1820, niin löyettiin että koko yhteinen vakikunta oli
jo silloin 10,123,477 lienkee, joista 7,883,835 oli vai-
koisia tahi Europasta lähteneitä; 238,029 vapaallisia
painetulta (mustia ja vasken-karvaisia); 1,544,971
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suuret salot ovat jo aikojaan muuttainnaan pelto- ja
puisto-mäiksi,*) ne "fttlrret sélät ja Veet kantaavat
nyt kaupan- kaluja "'ja aluksia joka rnoailman kol-
kasta. **) Tähän on jo viisaus vajoriut muista

orjia; ja 456,642 Intialaisia eli tään-moan sukuisia.
Näistä valkoisista oli 7,060,000 Englannilaisia , ja 823,835
muita kielellisiä, yksinkin Suomalaisia. Mainittuna
vuonna oli kansatus (befolkningen) niissä crinnäisissä
hallituksissa, niin kuin seuraa, nimittäin: Mainessa
298,566; New - Hampshiressa 241,1,68; Vcrmon.tissa
235,764: Massachusettissa 522,4/5; Rhode-Islandissa
B^,^79i Connecticutissa 275,598;New-Yorkissa 1,377,662;
New- Jersey issä 277,675; Pennsylvaniassa i,04<),458:
:Dela*waressa 72,749; Marylandissa 4"7>^"> Virginiassa,
i,065,366; Nord-Carolinassa 638,889; Syd-Carolinassa
503,i9i; Georgiassa 356,489; Floridassa 18,000; Ala-
bamassa 162,901; Mississippissä 95,448; Louisianassa
157,507; TennessCessä 7>Bi3; Kéntucky-ssa 504,307;
Ohiossa 584,520; Indianassa i54>064: Ulinoissa 63,917;
Michiganissa 17,967; Luuve maassa 19,109; Missouris-
sa 67,086; Arkansassa 28,980; Missourin maakappalcs-
sa 200,000; Oreganissa 120,000; diolumhiassa 33 o3g.
Näistä hallituksista niin New-Hampshiressa, Vermon
tissa,New-Jerseyissä,Pennsylvaniassa, DelavvaresLsa, Vir-
giniassa, Rentuckyssa ja Columbiassa, ei mahak eneä
löytyä yhtään Inilialaista, mutta niissä toisissa heitä
vielä löytyy, muutamissa enemmin, muutamissa vä-
hemmin. Ainoastaan I^uoleen, Missourin, ja Origa-
riin maankappalcissa ei löyvyk muita, kuin paljaista
Indialaista, paitti muutama linna joka on näihen
vieraisten käsissä.

*) Pelto- /a ,luZsto-maat, sHdesfslt och trZbgärbar.
°t"t) Näihen hallituksiin sisään-tulot oli kahen vuuen

eistä (v. 1823—1825) yhteisesti 76,986,657 Dollars, ja
heijän pois-kauppaus (export-handel) 25,337,107 voi-
lars, (yksi dollars on likimmittäin samassa arvos-
sa kilin 1 Riksi hopeassa). New-Yorkissa löytyi
v. 1824, 14 rahastoa (hankar) kussa peäsumma (ka°
pitalet) oli 17,000,000 Dollars; 10 meri-varjotus kun-
toa (Sjö-Atzeknrans-Gällstaper) joihen peä-summa oli
4,650,000 Dollars 24 tuli-varjotus kuntoa (hraNdför«
fSfriltg^foeieteteO joihen peä-summa luettiin 9,850,000
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maista,, kussa häntä tyhmästi käytettiin,*) tässä

Dollars. Sinä vuonna löytyi 65 laivoo, jotka kantovat
i5,83i tynnäriä. Vuonna 1824, niin oli yhteinen so-
taväki 30,000 miestä, nimittäin 20,619 miestä pestät-
tyä väkeä (tinie-troppar) ja 9,38i moan-väkeä (plovince-
troppar) joihen kostaminen teki vuuessa 9,922,782 Dol-
lars. Ilman heitä ni'n oli samana vuonna i,053,387
miestä nosto-väkeä (miliser, betväring) (Neue Allgemeine
Geograohische tittö Statistische Ephemeriben XVI B. p.
4i3, 414, nt. nt.).

t) Miiä näihen yhtcen-liitetyihen Hallituksiin opin-
keinoista ja Ltictomuksien asettamuksista (ivetteNskapti^
ga stiftelser) oisi sanottavoo, niin oisi mahotoin voatia
että näissä näin äsken syntyneissä valtakunnissa ,

kussa ulkonaiset soat että sisäiliset riiat ja kapinat
•ovat tähän asti heitä rasittaneet, kussa niin monen
miljonan ihmisten, kaikkein kielellisten ja kaikkein
uskollisten, yksinäinen että yhteinen paras on ollut
sovitettavana ja haettavana, että tässä maholtomassa
kansoin kuhinassa, kaikki oisi muka jo sillä jalalla,
k,iin tavataan vanhoissa valtakunnissa. Viisauen har-
joittaminen ja Uskomuksen holhottaminen on täytynyt
pysähtyä ja jäähä muita myöhemmäksi, erinoniattain
koska henkellisyyttä ja kansallista valaistusta ei kaivat-
lu, vaan löytyi jo itestään kansassa levilettynnä , sillä
hyö toivat heitä kukiin myötcnsä mistä tulivat. 8e 011
uskottava, että kuin soavat aikoa tuonempana, niin
eivät suinkaan laimin lyö näitäkin harjoitella. Hyö
ovlit jo asettaneet Akademioita ja muita Opetus-
kouluja nuorillcn; ja ettei valaistus ouk heistä hä-
viämäiXi, mutta nopeemmin heissä leviämässä, nähään
siitä, että kuin ennen vapauttansa ei annettu heilien
muuta kuin 2 aviisia (tievustuksia, tieto-sanomia) niin
annettiin kohta vapaaksi tultuansa 39, joista 33 oli
Englannin kielellä ja 6 Franskan kielellä. Siiltcn
ovat hyö vuosittain enentyneet Vuonna 1810 annet-
tiin i5B lasanvattilista tievustusta, (repllblikansta ttb-
NiNgar) erinnäisillä kielillä, '67 yhteen-valtaista (fedC
ralistista) ja 49 mitettömöö sanomoo, (lieittfClla tidn!u«
gflr) eli yhtesecn 364 tictosanomoa. Vuonna 1823 pai-
nettiin yhteen- luettu 538 tievustusta, ja nykyisin
sanotaan heijän vuuessa olevan 640, (X. H. p. 89).
Moni on kyllä pilana tätä tiion liian levittämistä
kansakunnissamme (jota liioitenkin tieto-sanomien
kautta harjoitetaan) haUituksillcn vaaralliseksi, koska
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on taijöt ja tiévot toisiansa tavaineet, ja tässä

on

sillä hallituksen menot tuloo kaikillcn tietyiksi, niin hy-
vimmat kuin huonommatkin. Niinpä pitivät ennenkin
Jumalisen sanan levittemiscu vahinkolliseksi Poavil-
len ja hänen Piispoillensa, koska uskomuksen harjoit-
tamisella usein kuorittiin heijän tyhmyyttä ja vilpeyt-
tä. Yksi uskomus joka on toimituksessansa julkinen,
eli kussa ej pietäk mitään salassa, ja yksi hallitus joka
on käytöksissänsä julkinen, eli kussa ci mitään peite-
täk, ovat kumpaisetkin yhtä kunnioitettavat ja rak-
kaat. Samaten yks kansa joka uskaltaa puhua ja kuul-
la puhuttavaksi totuutta ilman vilpistelemätä, sekä
maallisissa että benkellisissä, sekiin osottaa sillä
mielenvalaistusta, ja totistaa että elätään valais-
tuilla ajoilla. Sillä totuus on aina ylistettävänä mis-
sä sitä vaan löytyy. Ennen asettivat hänellen
temppelilöitä, ja rukoilivat häntä Jumalana, nykyisin
on hään ite assettanut temppetinsä rehellisten syvim-
missä — kumiioitakamme häntä siinä, kussa löyväm-
me hänen asuskelevan Että totui<e« harjoittaminen.
on tarpeellinen valtakunnan vakauveksi, on jo vanhat
havanneet. Tämän käsittämiseksi ovat ne jalommat
valtiat ennen vanhuutessa pueneet ihtiänsä yksinker-
taisiin talonpoikaisiin voatteihin, että sillä tavalla
muihen joukossa kuulla tuntemattomina mitä kansa
heistä, heijän hallituksesta ja virkamiehistä puhui,
ottain siitä vaaria ja opetuksiansa; Sitä vastoin ne
kehnommat suljivat ihtensä vaimoväin joukkoon ja
turvaiksivat palvelioihinsa , jotka kantaiu konttia ja
valleita rehellisten kansallisten peälle, sillä kuiskut-
teli heijän herransa korvia, ja heijän mieletlelemisella
toimitteli valtakunnan hallitusta. Nykyisin eivät
valtiat larrihte käyvä totuutta kuuntelemassa muiben
oven takoo, niissä valtakunnissa kussa on jokaisellen
lupa annettu peästä heijän puheillen, ja kussa löytyy
puheen ja painon vapaus. Siinä soavat hyö oppia tun-
temaan alamaisten aatoksia ja virkamiestensä vikoja ja
ansioita, näistä heijän tieto-sanomista. Sen eistä ovat
ne viisahimmat ja vataistummal valtiat näinnä aikoin-
na juuri suojellut ja kalliksi arvannut tämän painon-
vapauven, eikä siitä pölähtänyt eikä närkistynyt jos
jolonkullon heistäkin jota kuta oisi mainittunna ; Sitä
vastoin ne heikommat, jotk eivät uskala antoo käytöksi-
änsä tulla mullien ilmiksi, tahi jotka pelkeävät tul-
laksensa moitituiksi, hyö ovat varsin assttanect lä-
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«n jo moni uusi ja iso ilmoitus *) tehty voitoksi
ihmisillen.

Kuin itäänpäin kahomme niin neäraraö siinäkin
yhen aivan ison ja jalon hallituksen , joka vähemmällä
ajalla kuin 120 aastaikoa, kohotti ihtiänsä yhestä
vallattomasta (ostadgadt, oregleradt) valtakunnasta,
kaikkein muiten yliten, ja joka nyt jo syläillöö
pohjan ja etelän moakaaret. **) Kuin Zaari Pietari
perusti Venäjän valtakunnan , niin hään arvaisi saman
asian, ettei yhtäläinen uskomus ja lausuminen, mut-

ta yhteinen paras (yhteinen laki, velvollisuus ja
oikeus) perusti valtakunnan vakautta. liään kuhtui
luoksensa kaikkia kielellisiä ja kaikellaisia uskovai-
sia, ja antoi heilien samat oikeuvet ja vapauvet,
kuin oli jo vanhuuesta annettu omilleen. ***) Taitu-

män painon vapauven kahleissa ja vahvoissa rauoissa,
salpataksensa muka sillä alamaistensa korvia totuutta
kuulemasta; mutta hyö ei taija sitä siittenkään salata,
sillä asiat tuloo kuitenkin tietyiksi; vaan hyö salpaa-
vat sillä ainoastaan omat korvansa kuulemasta totuut-
ta alamaisiltansa. Kuitenkin halajavat hyö sitä kuu-
leskella! Ja koskeivät uskala kuunnella sitä julkisesti,
niin kuunteloovat saloapäin. Hyö ovat täksi tarpe-
heksi asettaneet yhtä sala-kuria (hemlig polis) joka
juoksuttaa heilien muihen puheita, usein ehkä vcärin.
kuultuja ja pahoin selitetyjä, usein ehkä toisinpäin
keänällyjä, ja moncstin ehkä kuulustajoihen orailla
lisättynnä.

">) Ilmoitus, Upptickt.
**) Moa-kaari, hemisftr. (Otava. 11. Osa, 5o p)
***) Tämä kokemus, että vapaus antaapi i»oZ«l«tl (ehkä

voima siitten vuorostansa täytyy hallita vapautta,
ikään kuin hyvä lapsi vanhempansa) on nähty jo
vanhuuesta. Sillä tavalla luomikin ensin perustettiin,
Otava I. 27
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ria ja tieturia , *) ' oppineita ja . viisaita haki hään
juuri halun-mielin, ja antoi heilien suuret-summa-

tot rahat, ja lahjoitti heitä hyvyy veliänsä, ainoastaan
heitä soahaksensa.

Piaramin kusta maan-loukkaasta kiiruhti miehiä
sinne yliisauttamaan ja vahvistamaan tätä vielä aivan
roakoa kansakuntaa , erinomattain Saksan ja Frank-
riikin raaista. Se on heijän kautta kuin valistus on

tähän valtakuntaan sisään-tuotettu jalevitetty, ja joihen
kautta se on tiioissa ja taijoissa koroittanut ihtiänsä
muihen kansoin tasallen. Se oli hyö jotka kuletti
ja opetti heijän sotajoukkoja aseltaita tappeluhun,
ja sotakeinoja käyskentallä. Jos hään oisi kaikissa
ainoastansa nouvattanut Greekkaan-uskoisia ja Venä-
jätä puhuvaisia, niin minnek liään oisi .joutunut
ajvotuksillansa ? Venäläiset oisivat silloin ehkä vielä
tänä päivänäkin samalla kannallansa kuin olivat 100

vuotta siitten, tahi ennen häntä; eli hyÖ olisivat
varsin roa'at ja valaistamattomat. Se oli tämä
heijän roakaus, joka pakotti häntä käyttämään roa-

koja keinoja heitä kesyyttellä, ja kohtata kovuutta
kovalla. Mutta ajat ja kansat ovat siitten jo paljon
muuttuneet, ja sitä myöten myöskin tämä kovuus
muuttainnaan helleyleen. Hänen perilliset ovat nou-

että kaikellaiset kielelliset ja mielelliset saivat siinä
vapautensa, josta siitten syntyi se kansa joka mones-
sa vuos-saassa hoitteli koko maailmata.

>) Tieturi, wetenstapsman; Taituri, konstnär.
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vattaneet Samat viisaat hallitus-menot *) ja seura-
neet hänen askelia. Eikös tässä valtakunnassa löy-
vyk toista satoo erinnäistä kieltä ja kansoo? pian
kaikellaisia uskoisia — yksinkin pakanoita. Eikös
tässä Mahometilaisia ja Poavilaisia pietäk samassa
arvossa kuin Greekkalaisia ja Lutherilaisia? Kulien-
kin heistä uskalletaan isoiraraia virkoja ja toimituksia,
sekä henkellisissä että moallisissa, ainoastaan hyö
ovat lain alaisia jakuuliaisia. Kaikki ne monet kansat,
niin pienoiset kuin suuremmatkin ovat soanneet pi-
tää oraat kielensä ja uskonsa, oraat vanhat tavansa

ja käytöksensä, ja monet heistä myöskin oman hal-
lituksensa ja lainsa. Hyö ovat toinen toisesek kanssa
yhistetyt ja välillänsä vahvistetut yhteisellä velvolli-
suutella ja liitoksella, ja yhteisellä valtialla.

Tästä tulee että täraä iso valtakunta ei ouk
ainoastaan seisonut jo kauvan, ja näillä viimeisillä-
kin ajoilla jäänyt seisalleen kuin kaikki muut olivat
kumoon koatumassa, vaan lisäyy vielä päivä päivältä,
ja ouvoksi raonen silmässä ei painu sillä isouteUansa.
Tästä heijän uskomus-rauhallisuuesta '*) tulee, että
tässä laveassa valtakunnassa, kussa löytyy niin monta
eri-uskoista, ei kuitenkaan ouk kuultu sellaisia henkel-
lisiä mainittavia riitauksia , kuin muualla on kuultu

*) -P- Hallitus-meno, Regerings BtgHrb.
**) Uskomus-rauhallisuus , (tolerans, religions förbrag-

ffllNOet). Rauhallinen, (tolerant); ratihatoin, (into»
lerant).
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e. ra. Irlahnissa ja Englannissa; tästä tulee, ettei
tähän asti ouk tässä moassa löytynyt niin monta
metelin ja kapinan nostajaa , niin monta moan-pettu-
ria ja uskottomaa kuin muualla, ja kuin oisi ehkä
ollut, jos kaikkia tunkettaisiin yhteen piirokseen.

Vaan onkohan nämät kansat siksi niin onnelliset ja
niin valaistut kuin muutkin kansat Europassa? —

Niillä on kyllä ollut tätä henkellistä vapautta, vaan
ei tätä laillista. Meijän viimen vainaja Kejsarimrae
keksi kyllä tätä lieijän puutosta, ja ajvotti tätä

auttoaksensa. Hään piti mielessänsä teheksensä ala-
maisiansa ei ainoastaan voimallisiksi mutta myöskin
onnellisiksi (olkoon tämä hänen suurin kuniansa).
Hään hävitti jo paljon pimeyttä valaistuksen levit-
täraisellä, ja helpotti maan-orjuutta vapauvellansa ja
helleyveliänsä; ja rayö oommo toivossamme että tämä

meijän nykyinen Keisarimme pitäis täyttämän ja lo-
pettämän hänen Veli vainajan aivotuksia. Hään on
jo meillen osottanut, ellei tämäkään ouk mikää
turha toivo; hään on jo antanut käskyn, että yksi
yhteinen Lakikirja pitäis toimiteltaman koko Venäjän
moalle, että sillä vakuuttoo alamaisiansa laillisella oikeu-
vella ja vahvistuksella, ja hään on jo ite ottanut tämän

asian armollisimpaan huolehensa. Hään on jo peäslänyt
Virolaiset vapauteen, ja toimittanut Suomalaisillen
tilaisuutta harjoittamaan valaistuksensa ja onneansa.

t3—nä.



Ylä-Torneolaiset.
Kesä-vaatteissaan





RUNON-RUIKUTÖS

KOSKA TULI F^^v^ ETTA /V^/^«V ARMOLLISIN
KEISARI OLI KUOLUT TARANKOSSA *)

S. ITSENÄ PAIVANA' JOULU'

KUUSSA VUONNA *&5.

I^^e /'ats»» patriae, yiil'»/ en«'m civilius Mo*
Husllaet l« «oHlic» carmine Fa«/»>e ie^l.

U vidius.

Jäseneini /a^i«i)^-liäi>
Suonet kuivistuu kokohon*
Ajatukset, aivotukset
Juoksoavat hujan /lel/tlN^
»se«o<lva!t /o H<?H««i'«/
H/i en t«i/a! taivollani,
Enkä kynällä kykene
Panna n»i't» paperilleni
Murhet muistoksi monellen.
Pankoon tiilten milllt paremmat _,

Tehköön 2il',vet -liilFa/ilMtNtll ~

*) Tarunko (Taganrog) l>n ykä kaupunki musla-jacrea
rannoilla.
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Surusta suru-runoja.
Joita laulais lapsillemme.
Jälkeisillemme /äleltä«
Muistutuksi tämän Nlu^en^

>l/e"6i's« 7711e/l'-/ia^amtne/
Tokk' ma /lunon Tuikuttelen,

«sitomen kielellä selitän
Mäen 7^-ti/l^o^ tapahtui.
Hie/^en mustan »l!it^«/ltlHFll
Aivan Assovin lähellä.
Siin oil kaupunk* kaunis kyllä,
I^a/ot rannalle raketut,
Johon valtias vaelsi.
Meijän kelpo Keisarimme
Tullessansa tuon kujillen,
H^/än j?ää^än päästyänsä
Heili meillen /ää-/l/-nä«et .■>

"H^vä^ti nyt hyvät lapset,
■"Minun veljetkin veikkaiset.'
"^ä/ttö)?ä nlll/ien nyt tuloopi,
"Maita /ntilttt matkustella;

"^?/N/?ä »l^ö to«l'anlNle
''"'/^ie/a tai'ii»ll«ai ta-l>at»a«.

Sanoittu näitä H«no/a
Muutti Haa» nllt^nee^ta majansa
Tuonek taivaiseen l<it/o/wn^
Tuonne ikuiseen ilohon.



215

Saatuva tämän ««»oman

/i«»«at /caMi kauhistuivat ,

Fel^lllil-tiat «äi/iLä/lt/nneel.
Koska kuulit kuolehenna

i^enä/än -liailian -liliiltltn^
Aleksander a^mott«en
N enee oiev»n elossa.

Voi met)'än MiNln^llH kulta,

Meijän kelpo Keisarimme,
Miksi nukuit NilN nuorra,

Läksit niin no/?een lepohan!
Oisi «ni/en -liie/ä oiiut
Aikaa eiätä enemmin/

(Ihmisiltä /o lä^t
»Hlilnataan Sinun ni'»lel>).

Hondat kaikki huolistuuvat ,
kuoret kaikki voihkuavat,

Kuin et tuie tuonelasta,
Palaja manalan maasta,

Tuosta kylmästä kylästä,
Xuoi/on Klt^/an kartanosta.

Niinpä kansasta katoisi,
Väsyi Nlel/än <nä/17/emnle^
Joka iilv/eii Venäjät,

Fito/ente/i Suomalaiset ,
Viron ratikankin rahvaat
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Vapautti ja Vtl^Olttl.
Joka oli orinellisést,
Laupiasti lahjoitettu
Nillä mi'e/i'-me^Ki'/ö'l//ä^
Joita /la»-2>oi'n kyll' tavataan.
Valtioissa Varsin harva.
Olit aina a^mo/Zinen^
Armollinen, avullinen*
Alammaisillen avara
Nöyrä Kö//lälnKt'n Kotll^aL/
Varjeluksi vaivaisillen*
Onneheksi orpoisillen
Turvaksi monen tuhannen.

Vaikka lsl'nltn hallitessa
»so"t «ot l?m«l/lvät^
Jotta valta jo 11<l/li'«^
Peläistyvät I'l'el«^i«tl^
Viimen KuitenK -voiton kanssa
Etsä tatttonel tapeta,
Surmata omoo sukua.
Sill e/ Sua suostutellut

«sot»-/'ltonet juoksutellut
Miellytellyt tätä, miestä.

Vaikka kohta iitiitllkunnan
Loajemmaksi sa levitit*

/cl
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Ja pian joka puolelta
H^///ä iliolie» i«ä«i'i^
Niin sa kuilenk Kuu/««astl^
Mieluisasti ««n kuin miesi
/lilu^MN moailmaan rakensit,
Valtakuntihin vä/iV/ä
Sovitit i^-VaN suosion.

Kukapa /c«/»in«K« panisi,
Ottais «tä ouvoksehsa.
Ett on murheet muistossamme,
H/ie/lKal^vMt mi'e/esHä»u?le,
»sltUHH<lNl»le suru-sanojai
Että Hänen katehessa
H^Xne/eitci kylvältihin,
/t/tlt-«/mi» tuttikin,
Hänen hauvan ympärillä.

Savossa nämät sanomat

Teki miehet mielettömiks,
/^«Ket Klll'^l ievottomt'^^
Uuvenmaankin 7N«/0l«ll
/l^u«'//nä//ä /länäi
Toinen toisell tol/ni'ttel<l/?t
M/tä Kult/i^ult H/iänä^
Kirkko-tietä Käxvä^än^ä.

Karjalaiset kammoistuval,
Hämäläiset Hämmäistyvät*

Otava I. »8
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Pohjolaisetkin poloiset
l?atllln «äi^i/l/eN pahöllleri J
/^o^/ca /latt?ia,?^el haraisit
Hei/ä« -lt^aan /iil/llt"na«^a ,

Aleksander armoi/i^etl
i!?l tiitiiä o/evän eio^^a.

Häntä kaikki kaipoavat,
Sum-sutillansa «t/'tlll-liat

lsit/<?lje«« lsilomenmoai,^<l
,

Po/<il'.'«^« Puolanmoassa /

Koko /^-enä/än väestö

/ck'^i /ätä /seenlä.
Kolmet Kiitteli»? kymmentä
Miljuonia ihmisiä •

Ovat orvot jo oHa,^ta»t« ,

Tulleet -lia^iN Va»oMi^,s^
Kuin Oti kuollut /il kotonut
H<'i/än kuuluissa /lltnin^a?^
Hei/ä/l Hetvai herttainensa
Aleksander armollinen.

Vanhat kanain asukkaat,
Lapset ikuiset iä^ä^
Jotka käyvät käiväröiviit
Aurinkon ia/»-m<t«t//a^
Päivän-nouson mantereilla ,

H/öit"tl mahtaavat niai,^»a

Kujerella huikiasti,
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/'a!"t»-s«ulans« sukia ,

Kuulehessa ett on kuollut
Heijän Kltu/u«a Kuninkas,
Hel/äit' He/'/'!? herlainensa ,

Aleksander <I/"M0//iNti/i.

Mutta mitiis Nla mainihten.,'
H/l'läH tyhjään yrittelen
kimittää niitä NiMlä
Jotka häntä murhehliivat.
Hn«'nni'K koko Mtt'o^a^>
Aa?Ml vanhat Valtakunnat ,

H/<ilan-t>ii>ei^en vi'lä/ät
/'a/iekFii tämä/l asian.
Hllä /oiitlt» /ouko^lamm" '

Tämä ml'«l merkillinen ,

Tämä ilt/ainen uroista
Jätti /^ellä /ä/e//en^ä.

H/utltl kuitenk' kaikki nä«li'i
Ej ouk ykskään joukoss' /ok«
Hl^il niin Kitin Suomalaiset ,

MiZZ^ on «i^v-täiiln surua,,
Hltomenna^in nilo/iÄlta ,

Koska heiltäkin katoisi,
Toivo a/nttll aleni.
Oltiin ä^en äl/lttömmät,
Varsin vanhintoo na/oo^
Nyt nl/ö /äl'mm<H'n /älel^l
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Iteksem' «/man «ätä.
Me/ta teköo huolet huonoks,
Mit^eet muita mustemmaksi,'

Ohho, onnettoin ojamme/

Varsin vaikia eZämä^
Koska m/ö poloiset pojat
OZemme llltl^ orvon-lapset,
Kovaltonnelta Koetut.

HuK« me/ZZ' nyt turvan tuopi,
Z»uK» /-tlu/ia//tl ravihtoo?
/l?uK<l uutta! u^KaZZust«
Panoopi mei/än povehen ?

H^tämenä «^l/ttää^?i
Tyytyväistä, tx/i>entöä?
tinnen viriän odottaa?

O/Koon «e mel/än omeunen^
il^e/i -lililna/lin valittu,
Nikolausi nl'ml'ne«^
Joka «uo/?i melZZen Huo2ill»^
Ennen ent«en eZämän/
Siitt o« meZZZä -lileZä mieZl'^
Toivo vleZä to«en kerran
Peästää onne«ee« olentoon,
Ennen entiseen elämään,

l3 —Nt/.



AGNES LOUISE GODENHJELM. *)

V AN AU S. **)

/ vuo/X kuin ne/nä Kaunis kuin keväinen kukka,
Kasvoit Sie /Lot-ia äo/^ena / lsuome«a suloinen juur.
/^<in« Tyttö! taivaat «' tai'nn« oZZa lsl'nu« «Zman.
>sen eestä ottl'^«t /l/ö moa^t«Kl'n oman^» pois.

6—»ti.

*) Se tyytymys siveyteen ja hyvyyteen joka ilw«unlui
kokonaan liimiin Nuorukaisen olennossa, i» jolla
Ililiili raiclytteli j» «uuzinilleli kaikkia ympärillänsä ,

nu vakuuttanut iiiinu», ellii hään suosiolla i» leppcel-
lii «ilmiillii on vastaan-ottava niiilii pieniä lieiniin-
hcikkaleita, joita nlinii tiiinen muistoksi olen uskal-
tannut nzellilil IlÄnen hauvallensa.

Neito >i/F,l»?^ i^nuZ^e 6c>^e/IZI/eZnl oli «vnlvnvl V.
180.3 Gröndalin hovissa,Mäntyharjun pitäjässä Savossa,
ja kuoli 19 vuuen vanhana, yhestä vevi-pili«ee«l2 liiilieni
rinnassansa (6t6jlbotb) joka lopetti Iliilleil päivänsä
sinä s:enä iliiiviinii Marras-kuussa v. 1822 Tyllilän
moisiossa samassa pitäjässä, suureksi suruksi ja mie-
likarvaksi kaikillen jotka tunsivat lliincn kauneutta.
Siveyttä, ja /nZtiZe/l-t^-^/le/ltZi.

**) F«,!»IUH, (epigram), 'liiinil ja ne jälkimäiset 5«l-

-naukset ovat ne iliu-enziiiilliiizel koettelemukset., että
dreekkilllHizlen tavalla. Suomeksi kirjuttaa väitä
somia ajatuksia.
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/7^Zi/6 WILHELM HASSELBLATT. *)

SAN AU ,s.

Xstiivä! vieraissa maissa «l/li tutuksi tuZtl/n^ ja
kohta

Rakkaus l'at^L«,« /a y stä-v^v-^v- H- yksinään /äi.
H"uo/onla iiMoi »s'un "intals mult' /len/cei'« /leili'/
Tuonelan turviin yhtyyvät ystävät taas!

G—ndl
+) Oppiva furiiil Opistossa (Stlldefandeit w!d Ä6o

Ullivetsitet) t/Z.X. Z^ZZ^Zm Hasselblalt , syntynyt Sor-
tavalan kaupunnissa Karjalassa, luii kesällä vuonna
i8?,5 veljensä kanssa Tukhulmiin, jalkaansa poikki-
lcikkuuttamaan, koska yksi liha-keäpä (whit-swelling)
oli polven kohulla tärvänyt koko jalan. Otettua
meiltä jää-hyväisel, pois-sahatliin häneltä reisi
polven ylä-puolclta, suapuvilta ollessaini. Ilman pite-
lcmätä . ilman järähtiimätii

,
ja varsin ilman minkään-

laisctak kujeiLokse!:» kaiiteii liääii ite vilpillömäsli tätä
ruumiinsa raatelemista, ja ouvoksi kaikkein tässä-
olevaisten kannatteli kärsimistänsii, ei lapsen tyhmey-
eltä, mutta Uron kenellä. perästä tämän toimi-
tuksen iiiiiiil ei väikistyilnii siilien tavalliseen jälki-
tautiin, mulli» viriXtyi päivä-päivältä, niin että
kaikki — yksin leäkärilkiu pitivät häntä kohta tor-
veksi tulevana. Mutta pari viikon peästä niin hänen
korjajan vaiotlamat.toiniiuella valmistettiin tapatin—-
maukseii kaulia (gCNOIIt eN olllcköhändelse) kuolema
häncllen uuvcsla, josta ei eneä ollut pelastusta. Hään
kuoli s, 23 p, Loka-kuussa Kuninkaallisessa Seraphimin
poto-huoncessa (Lasaretissa), ja iniuvattiin s. 26 p.
samassa kuussa Klaran kirkolta, Kjinellä vuuellansa.
— Siihen katkistuivat kaiket meijän hyvät liitok-
semme! Hään oli muka luvanut eitä terveeks tultuansa,
tulla mun luoksciii Upsalahan, että siinä yliessä työs-
kentellii Siioineii kielen liiirjoitJaniise^sa. Suomalaiset,
jokainen ineislä jok on kilessämme rakasse 01» rakas
mielessämme, vuotakaamme ylicn veljellisen kyynelen
ti luvalla tämäli nuoren Karjaleisen !
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i>H7^L/i REINHOLD von TÖRNE.-)
VAN AU S.

Cjurutkee is«omeHia kaikki! yks mei/än ystävä vailla
Törne on m»«a./aa,n mätl«^t^-t'i'«a.?/a -lii'/^i'lé»ln m/e^/
«Vit oi'uil s /a /^li^auH moa«s« — ei tavatak yhessä

aina ,

Häne«ä /cixt/ivät kaikk', Totuus ja Rakkaus
mv-ÖF.

G — nd.

*) Oppiva Upsalan Opistossa /^e/ir /leZn/ioZli i/on Torne
oli syntynyt Puason hovissa, Heinolan pitäjässä Savos-
«a s. ibinä p, Touko-kuussa vuomia iBo3. Hänen
isänsä oli muinoneii Savon Jalkaväin-Rykmentin Ma-
jori Johan Reinholdt l»o« Törne, ja hänen äitinsä //e/-
-vig Fo^>ZlZa von Essen. Jos luettaisiin hänen vanho-
jansa (hans anor) niin hään isänsä puolesta oli su-
vussa sen kuuluisan Suomalaisen sankarin Carl Arni-
-I'eltin kanssa, joka ikusti ihtensä (förewigabe sig) Kyrön
tappeluksessa, ja joka oli hanan Isäu-äijin-isä.

'lumen nuorra ollessa kuoli häneltä vanhemmat,
josta hänen täytyi ite pitää liuolta ihcstään. Hään
tuli v, IV2: Upsalan Akademiaan tLietomuksia harjoit-
taaksensa, ja tässä juurtuvat hänessä ne taivut (he
anlag) jotka oisivat aikoa myöten soattaneet hänestä
mielien, jolion ei ollut moni verrattava. Mutta ehkä
hään ei en»elli',nä siilien lailliseen ikään, niin hään
olikuitenkiii elänyt kyllä, että rakkautensa lautta totuu-
teen ja hyvyyteen, tulla meiltä mainituksi ja kaivatuksi.
Kesällä vuonna 182a keäntyi liään keuhko-tautiin ,jus—-
ia hään peäsi Tukhulmissa s. 12:11a p. Tammikuussa v.
1827. Häntä kanneltiin ysiäviltänsä Johannin kirkol-
le, jossa lepo-kammio uii hänellen aseteltu, ja ju-
hon häntä pantiin s. is.'nä p. samassa kuussa, '.i^inel-
lä viiuellansa. Suomen-niemi, jokainen nuorukai-
nen joll un syväminen-lämpeyttä ja isämmaan-rak-
kautta, ja jota näin ennen aikanansa lasketetaan
hautaan, un yksi toivo joka katoa, yksi nuori lähti
joka sammuu sinun taivaall.iis — Ole muiheessais ja
istuta yksi kaipo-kukkainen hänen muistiksensa!



TÄMÄN MOAILMAN KATOVAISUUTESTA.

v lltl»5l vuosista kuluuvat
Päivät l)äi'iil'ii?tä katoovat,
Eikä /ätäk /äZeZeenHä
./osta tunnit tunnettaisiin,
Ajan Zuvut luettaisiin,
Märkittäisiin ajan meäi"ät.
Joka n/t tl/elt /tlioo/il.,
Kohta /aetaan el/tlssli>'
Joka li/t iät Zu^coo/ii^
lf?o/itti /leetlltln iä^ä.
>si/Z^ e/ Zo/v/K m/tään mo««tl^
Eikä talvaaZZtl tavata^
Jok e/ ouk läZtä F^öt/^
>^/an muulo^eZt^ Mlt^ettu.
Ihmisetkin , eZälmetKin ,

liitUt-lmmelt^Lln , pienoisetkin ,

Kaikk' ue raukat raukenoovat,
/^u^l>tull2)at /cu^Liltl /co/1111.
il/^ot lluiiuuvllt it^oZZZa^
Veysyyvät i^/ZllN iiäZlZZä/

Miehet
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Miehet keskellä Keo//«
Niin Kuin KuKKa«el KuK«tli«^
Neijot neänl^^, pojat paahtuu,
/^avHet lahonna iaka^luu.
Ei Heä/t tuonelan toukka^
Armahta manalan mato/
Kansat koatuuvut Ku/no^on^
»sltl»Ut HltN^llt^UN supistuu,
Katoovat KaiKKl tomuksi.
Kaikki lu^l^K« tuloovat.

Niinpä kulkeevat is?unl'nk<la!l
Maihen vanhimmat vaeltaa.
Tuohon tuonelan talohon
Msenet parahat palaavat.
Sinne tlUlKli^en tuhannet,
Sa'an-satoja sa/noo2'«t»

/a//«et^ harmaapäiset,
Nuorukaiset, naurosuiset ,
HiluTc^ ne Ha«-l)««Ha, homehtuu,
Mlluttitit tniliill^a! muvaksi.
Niin Klti» turpeessa turilas.
T^oitMa: tilNl/ne^e» to/nu^n^
Mikä missä, kuka kussa,
Mt^uu/Lil nummen «/a,

M'l'n on^ ni'/» on ihmis /'uKK^
Kapeen-karvan K«nn»tl«m«/

Ol^f^ I. 2g
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At sinä ilekkääii liiäK
Mikin iuitäisi iizvelaa/e^
Mi/ein Kaisot Kannettaneen^,
Mihin viskataan vitakset.

Mi'tä,s siitten pöyhistelcit ,

Olet ill/ll ylen H^Z/ilä ?

lflZZäKöön siiliin iUme/Zälii? ~.

Vainko raukka rahallaisi
i^uu/et sie tnutta paremmaks ,

Z)i..:e.r lajisia oievais.
Vähäsiäpä sinä- -«elManen .
Kovin t!«n^aa^l" rupeisit.
/^Ultl/laan. Veä^ät päiviin pe.iihiin
Jollon KalMi katoapi,
Mitäs /ää/n siilt' /ä/e//en ?

l^.;Z <i"oato t'aate/t»-t>a^
Yksi hauska /illUtiallil?^»^
anneltu maan m»vol//e»^
»s^-ö/»i/lil/<-n .^i/lä-iiä^z-i'.'
Jotka Z//i«t liikuttaavat
Jotka iiiv/el suorittaavat ,

Kaihot kaikki Ka/uvaavlll ,
trv-ö-iiät »f/vä/ntilen suuhunsa.

Tok on yksi /L>«uttumataK^
Toukan Ka/n/iiaan iluKKooma/aK >

Ajan luvussa iti/ane/l,-
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"°^7e/li/ t/ö el täkänlätöln/^
Mitäs o/et tlivoltanitt

Valmistannut , -nalkulltlnut^
Hyväksi tahi pakaksi,
sukukunnan Kunniaksi
Onneksi oman oZenlo/s^
Sit' ei saellelak salata,
/'ei'tok«'//tl peitätellä.

Ootkos e/eil/t e/loksi>
Muillen muka lurvahaksi
Muihen l/imi>te» iloksi?
Ootkos tenn/l /c' '«tel
Kelvollista, Kl:n"o/ZlHttl ,
>/oK» muita muistuttaisi
Jäisi met-Kl/nl /äZeztäi> ,

«si'nu» olleen otoZZisen^
Avullisen, tllmoZZ«en^
Aikaan soattaneen /ol«l'/c v
Niin et katoo kuolemassa,
Etkä to^Ku luoneZ«^«^
MaZttl »lllNtiZan ma/a««.

<isiZZoi'n «unataa/l sinua,
Moassa -tneZä mainiteZZaan ,

Taivaassa ilnu» taiuo/tll^.
G—nd.
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RUNOJA.

S AN A N-V A I H ETU S.*)

V länämö' ne/n f^em/ieZettäX
Kantelemme Kä«'n Kä/tämme^
/^ui'n muinon yks ut/as Ukko,
/Ku/nen ilon- /sänlä.

G—nd.

°>) Sanan-vaihetus Orbbyte, (anagramma}.



KEÄNNÖKSIÄ

II 0 N Ix K V K 8 K 8 T '..

tVo/l ut voluimus,
Sed ut valuimus.

Jo on kolmalta tuhatta aastaikoa siitten kuin Ho-
me^us moailmassa eli, vaan ei ouk ykskään vielä
ollut hyvä, etlä runoillansa tulla luetuksi hänen
vertaiseksi. Myö taijamme ilman epäilemätä sanoa,
että juuri harva kirja on omalla kielellänsä tullut
niin paljon luetuksi kuin hänen, ja että suurin osa
Oppineista ovat harjoittaneet tätä (^reekkaan kieltä
ainoastansa häntä lukeeksensa. Europassa ei sunkaan
mahak löytyä yhtään kansoo jok ei ou koetellut
kielellänsä käsittää tämän vanhan Kunojan lausumisia;
Ainoastaan Suomalaiset ja Lappalaiset, hyö ovat

tässä niin kuin monessa muussakin asiassa, olleet
muita jäiempänä. Minkätähen siilien Homerus on

kaikilta näin luettava? mahtaa joku ehkä meistä
kysyä, eihään se opeta meitä jumalala tuntemaan,
eikä viritä muutakaan viisautta. Ei vaan! mutta

se opettaa meitä tuntemaan ihmisiä, ei sellaisia kuin
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hyö useemmittain ovat, kelvottomia jakunnottomia;
mutta niin kuin heijän olla pitäis, täynnä hyviä
tapoja; tahi jaloja ja voimakkaisia , sekä töissänsä
että käytöksissänsä. Ja vielä siittenkin niin hään
kuvailee heitä niin luonnollisella tavalla , niin tötuuel-
la ja elävällä valolla, ettei myö hänessä niissäkään
löyväk virheitä tahi, puutoksia. Kolmet tuhatta
aastaikoa ei ouk olleet hyvät aikaan soaha jotakuta
häntä parempata; ja se on ihmiteltävä, että ihmiset
jo niillä ajoilla olivat niin valaistunneet ja oppiansa
harjoittaneet, että heijän kirjutokset vielä nytkin on
meillen esimerkkinä.

Home/-IIH eli nuon 900 aastaikoa ennen Kristuksen
syntymistä. Missä paikassa hään oli syntynyt on
tietämätöin sillä seihtemät kuuluisat kaupunki! kis-
koittelivat keskenänsä soahaksensa tätä kunniata. *)

Myö tunnerarae hänestä ainoastaan, että hään oli
yksi Greekkalainen Kuno-niekka joka sokeana kulki
ympärin laulellen laulujansa kansan ja kuninkaihen
kuulla. Hänen isänsä sanotaan olleen Mäon^ ja
hänen äitinsä A«'t/iel's , joka oisi pilänä synnyttää
häntä MeZe» virran rannalla, lsnl//"nan kaupunkin
tienoilla. Kuitenkin on puheet hänestä niin monel-
laiset, ettei heihin 00 peällenluotettavoo. Moni on
näillä ajoilla myös epäillyt semmoisen miehen ollen-

*} Nämät olivat Smyrna, Kolophon, Chios, Argos, Athcn,
HlOlioH ja Salamis.
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kaan löytyneen, ehkä laulut hänen nimellä ovat
tulleet kuultuiksi ja koottuiksi. Suurin osa näistä
hänen runomuksista ovat jo kavonneet ja joutuneet
hukkaan; ainoastansa II ia cli, Odyssea ja hänen
Hymnit ovat vielä jälellä. Nykyisemmät tiiustajat
ovat luulleet löytäneese ettei nämätkään kaikki ouk
yhen miehen tekemiä, eikä myös yhenkään ajan;
jota hyö sekä kielästä että muista asioista ovat ar-

vaneet. Hyö ovat sen eistä aprikoineet, että Ho-
merus ainoastaan on koonnut ja yheksi voitto-ru-
noksi*) sovittanut muita entuisia ja vanhan- aikuisia
Runoja.

Koska myö olemme koitellaksemme ottanut

että suomentaayhtä sipaletta 1 1i a «l i nkuuenesta Rap-
s ocliasta, niin tahomme myöskin selittää raita Ho-
merus tässä hänen kirjassansa lausuu. Hään laulaapi
yhestä pitkällisestä ja aivan kuuluisasta soasta, joka
aloitettiin yhen akan tautta, ja lopetettiin kuole-
malla raonen miehen, ja monen kaupunkin ja halli-
tuksen hävittämisellä. Tämä Troijan sottl on siilä
merkillinen, että se saattaapi tietyn ajanluvun tari-
namuksessa. Se teki senaikuisten kansoin joukossa
suuren muutoksen, sillä muutaman heistä se hävitti,
muutaman kohotti; siitäpähän sai moni uus hallitus
alkunsa. Tämä asia joka on vanhoin salausten ja
satuin kanssa «evoitettu, on lyhykkäisesti tämmöinen.

*) Foitto-runo segersäng, hjcltedikt, epos.
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/'e/e/s (joka oli Achileyn isä) oli kuninkaan
JEakon poika JEginasta, ja T^ells (hänen vaimonsa)
oli Nereon tytär, ja /'^t/an ja Scyron hallihtia.
Kuin heijän häitä juotiin, niin tapahtui yks asia,
joka on tullut moneltakin lauletuksi, ja mainitaan
moailmassa matkaan soattaneen suurimmia tapauksia.

Näillä ajoilla Jumalat ei ottaneet pahaksi tulla
ihmisten pitopaikkoihin. Hyö olivat myöskin näissä
häissä soapuvilla, heijän muka anturallansa. Vaan
koska Eris joka oli riitoin suojatar,*) ei ollut sin-
ne kuhuttu, niin pistipä se hänen vihaksensa, ja
vainoataksensa tätä, riitautti hään ne korkein-sukuiset
vieraat keskenänsä, niin ettei heillä sunkaan ollut
näistä häistä pitkiä piloja. Tätä teki hään sillä ta-

valla, ellä hään viskaisi lieijän joukkoon omenan
jonka peälle oli kirjotettu: "sIZZe» KaunllmmaZZen
Zmo«eZZen". **) Tuostapa vasta nousi tora kil-
voitellessansa keskenänsä kuka heistä oli muka kau-
niin, ja kelien omena oli annettava; Junolle,
Minervalle, vain /^enuKseZZe. Kuin eivät muuten

tainneet tätä sopia niin ottivat Parin (kuninkaan
s"l'amon poika) riitan ratkasiaksi, koska hään oli
kuuluisa kaikista, hänen vakaisuutensa suhteen.

Hään

5) Fuo/ata,', styddarinna , SJJatronejja.
55) Emoinen t. Jumalatar, GtldtNNa. Vanhanaikuisia

vaimoja, joita vanhat pitivät Jumaloinaan.
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Haan peätti että omena piti annettaman Venulisel-
len, koska hään piti häntä ihanaisinna. Kostoaksensa
tätä, lupaisi Venus hänellen sen kaikkiin «oreimman
neijon A-clutijöisten tyttärilöistä. Voan Paris ej miel-
tynytkään piikoihiin! Hään sai nahaksensa sen kau-
neutensa suhteen kuuluisan Helenan, Menelauksen
puolison, ja ihastui siihen. Silloin kuin hänen mies
oli männyt Ar^taan ukko vainajansa perimään, niin
Paris sillä välillä lennätti Spariltaan, ja siinä Venuk-
sen avulla keänytti hään Helenan mielen, niin että

hään miehensä hyljättyä seuraisi /'«rin kanssa
Troijaan, ottain ainoastaan mvötensä muutamia
piika-orjia , ja omia hetuleitansa ja pähkineitänsii
(ttipper och juveler).

Vaan Tyndarus , Helenan isinlimä ja Sparthan
Muinonen kuninkas, oli jo sitä ennen vannottanut

kaikki Greekan Ruhtinaiset, kuin muka kävivät
hänen tyttärensä kosiomassa, että heijen piti kaikki
yksinmielisesi! suojelman ja varjeleman sitä heijän
joukostansa, jollen hään oli antava tämän hänen pii-
kansa. Kuin kaikki olivat männeet siilien lupauk-
seen, niin hään otti MensiauKsen vävyksensä, ja
antoi hänellen sekä tytön että hallituksen. Kimite-
tyt tästä lupauksesta, ja muutonkin ystävyytestei
Menelausta kohtaan valmistelcitivat nyt kaikki
Greekan sankarit rankaisemaan tällaista koiruutta.

O?^/^ I. 3o
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Se on tästä heijän soan-piosta, kuin Home-

rus lausuupi II iad issansa *); tässäkin Rapso-
diassa.**) Vhestä soasta, joka oli julma käytök-
sestään, vaan merkkillinen niihen monen Uroisten
ja SankaVeiten suhteen, jotka molemmin puolin tässä

toisiansa kohtaisivat, ja joihen vahkeistä Homerus ai-
van suloisella ja mielen-huvittavalla tavalla runoilee.
Vaikka hään itekkin oli Greekkalainen, niin hään
kuitenkin kertoopi nämät asiat niin totuullisesti ja
vilpittömästi, ettei hään niissäkään paikassa ylistä
omiansa kiitoksellansa, eikä taas alenna vihollisiansa
moittimisellaan. Hään anlaapi lauluissansa heijän
sotia ja tapella keskenänsä, ikään kuin meijän silmin-
nähen, ja sallii kullenkiin lukiallensa ite mieltänsä
myöten heitä kunnioittoo ja ylisteä.

Se episodi,***) jota myö tässä olemme koi-
tellaksemme ottanut että suomentoo, on hyvä kyllä

5) ZZZaäZ, kulliltaan sitä kirjoa, jo",sa Homeius lausuupi
Hion kaupunkin kymmenvuotisesta piirittämisestä ,

ja
hänen viimeisestä hävittämisestä.

**") -/la^^ol/Zci cli /^okou,!. Honieiuiksen laulut ovat
jaetut vissiin kokouksiin ; joissa kussakin puhu-
laa» erinomaisia merkillisiä tapauksia. Iliailissa
niin hyvin kuin t)<l^ss<iassakin löytyypi 2/j tällaisia
crinnäisiä versyn-kootuksia, joista kutiin sisällänsil
pitää auon viiesta saasta — aina yheksään sataan
väisyyn.

**"*) Episodi eZZ Poikennos, on tiireekan kielestä sepitetty
sana, jolla ymmärretään sellaista pui, elia, joka ej o
pi.iasiaa» piiulluvi», mutia ainoastaus siilien kuuluva
niin li.uii> yks erinäinen, hänestä k)Ilä lähtevä, vaan
ileksecn kuitenkin luettava, pakina^ joki,pa näin eiil-
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totistatnaan mitä hänestä olemme sanoneet. Myö
olemme variten vasten valinneet tätä paikkoa. joka
on yksi niistä soreimmista, että sillä moa-miehillem-
rae näyttäisimme luontoa Kunnon m/e/ien^ ja /leZ-
Zän vul'mo/l «yväntä.

Hektor, «oassa yksi jalo ja uljas sankari, vaan
kotonansa hellä-syvämmineu isä ja rakas puoliso, kii»
nihti ennen tappelua kotiinsa jää-hyväisiä heittämään
vaimollensa ja pojallensa. Mutta vaimo — joka sil-
iä ajalla pienen lapsensa kanssa oli nousnut korkei-
sen torniin, eltä sieltä kurkistellen raiekkoin ja mies-
ten keskelle käsittää oman Uronsa — ei ollutkaan
kotona. Kuultua tätä, kiiätteli Hektor tappeluhun.
Mutta vaimo, koska hään ci ollut tavanut miestänsä
muihen joukkossa, läskiin tornista moahaan; ja tul-
tua kaupunnin porttiin, tapaisi hään siinä miehensä,
jouvuttaissaan sotaan. ltkein likisteli syläili ja ru-

koili hään häntä olemaan pois tappelemasta, osottain
hänelle oraan lapsensa ja vaimonsa onnettomuutta,
jos häntä tapettaisiin. Liikutellaksensa hänen syvän-
tä, muistutteli hään häntä mitenkä hänen appensa
ja lankot olivat jo tulleet vihamiehiltänsä surmatuiksi,
niin että hään (joka oli yksinään jälellä) nyt oli hä-

läns, on piä-asiaan sovitettava, koska se jolla kulia
tavalla on hänestä puhuva. Niiii ovat tässäkin, Hek-
torin ja hänen vaimonsa keskinäiset lausumiset,
ei suinkaan sotaan koskevia, vaan omaan elämänkci-
noon, kuitenkin heitä siihen liitetään, koska ne ovat
suasta raainihtcvia.
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nen ainua toivo ja turva. Kuultua näitä, Hektori ei
tainnut lykätä hänen puheita tyhjiksi; mutta mui-
stutti häntä, että oli hänellä muutakin suurempala
velvollisuutta valvoaksensa; että kalpa oli hänellen
muka kallis, ja hänen virkansa, joka vaati häntä
uhramaan ihtiänsä isämmaan suojellokseksi. Silla,
vaikka hään kyllä arvaisi että isä ja äiti ynnä kaik-
ki hänen veljeikset piti tulla sur i aluiksi, ja koko
hallitus hävitetyksi, niin ei tämä kaikki tehnyt
häntä niin levottomaksi ja murheen-alaiseksi, kuin
koska hään mielellensä juohutti vaimonsa ja lapsen-
«a tulevaista onnettomuutta. Piilmttaissa tästä antaa-
pi Homerus isän-rakkauen poisvaikentua hänen sy-
välimiestä velvollisuuteen suojelemaan omiansa. Pan-
tua lakkinsa pois peästänsä otti Hektor pojan sy-
liinsä, antoi hänellen suuta ja siunauksensa, rukoil-
len Jumalata hänen eistänsä, niin kuin yhen san-

karin tulee rukoilla. Kuullessa hänen toivotuksensa,
soahaksensa muka pojastansa Uron, joka oisi iseensä

tihkiampi, ei äitikään muuta tainnut kuin itkee ja
nauraa. Tehtyä tätä, pani Hektor poikansa jälleen
äitinsä syliin, hyväili käillään vaimoansa, ja lohtut-
ti häntä sillä sanalla, ettei yksikään ouk hyvä vasten

Jumalan tahtoa «oaha häntä vahinkoittaneeksi. Hääri
käski häntä seneistä keäntäimään kotiinsa, ja rauhassa
omia töitänsä toimittamaan, j:i heitlce muka mie-
hillen pitämään soasta murheen. Puhuttua näin, pani
Hektor jälleen rauta-lakin peähänsa, ja äiti riepu
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kulki murheissansa koliin, kahellessaan taaksensa yhte-
nään, niin kuin hään oisi muka arvanut, tämän ole-
van viimeisen kerran kuin hään puhutteli miestänsä.
Tällainen on se tapaus jota Homerus runoopi näissä
hänen i33:nissä värsyssä, ja joista nähään että ihmi-
sillä jo niillä ajoilla oli samat luonnot j» mielet kuin
meijän ajoilla.

Mitä toas näihin keännöksiin tuloo, niin on

mainittava, että myö olemme niin paljon kuin suin-
kin on mahollinen tavoittaneet perustus-kielen hen-
kellistä luontoa; mutta myö olemme vielä siittenkii;

enemmin pitänncet huolta tästä meijän omasta kie-
lestämme, ettei tuo tulisi murretuksi eikä sorratuk-
si. Sillä kosk emmö ole tehnvt lätä keännöstä
GreekkalaisiJlen luettavaksi, vaan Suomalaisillen niin
olemme myös, enemmin harjoittaneet mitä voaitaan
meijän kieleen, kuin mitä heihin kuuluu. Jospa
sen lautta jossa kussa löytyisi yhtä sanoa, joka ei
oisi toimitettu varsin kannallensa (cfter ol'det), niin
se on kuitenkin loisella sopivalla sanailu Suomek-
si tarkoitettu. Jos muutenkin meijän keännöksessä
oisi paljon vikoja ja virheitä, niin muistakaatte veik-
koset, että se on ensimmäinen koetus aivan äkkinäi-
sellä ja vaikealla tiellä, kussa ei löyvyk yhtä polkua-
kaan astuaksein. Mitä värsyin mittaamiseen *) tuloo,

5) Mittaaminen, metrisi: indelning; miltamus, Mctrtf,
läran om meter; mittaus, meter.
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niin on ollut meillen suureksi vastukseksi, että Greek-
kalaiset ja Ruomalaiset enemitten tarkoittivat kieles-
sänsä nlittan^la^ mutta myö Karaistulta *). Sil-
lä ilman mittaamatak heijän värsyt eivät maksa
mitään, eikä meijän toas sanat, ilman karkaise-
matak. **) Se on «en ei«tä mahotoin, että Suomen
kielellä sovitella saman-luontoisia versyjä kuin Lati-
nan ja Greekan kielellä; tahi jos kohta sitä saatet-

laisiin, niin eivät kuitenkaan kuuluk millenkään.
Meijän on täytynnä seneistä sovittoo innot ***) (meijän
sanoissa), siinä kussa Greekkalaiset panivat //ai-
not, ****) (heijän puheessa). Tällä tavoin olemme
harjoittaneet että näihen versyin meärättelemisessä
aina tarkoittoo intoa enemmin kuin painoa/ ja ko-
ska painot kuus-nivelisissä värsyissä, »J") on alussa
kuhunkin nivelen, vaan into (meijän kielessä) alussa
kuhunkin sanan

, niin olemme löylänyt sopimatto-
maksi, että Greekkalaisten ja Ruomalaisten tavalla

>*) H7ara«t«s, rytm;

**) N. m. /l-»«li>^-«^ pataan, näissä on into e>lBimmäiBeB-
-sä polvessa , mutta paino toisessa. Painon sais ottoo
heisfrä pois, ja heitä ymmärretään kuitenkin; vaan jo«
into otetaan, niin neitä ei ymmärek ykskään.

***) Into, en kort, starp accent, (acutus).
»iiii,^^ Paino, en läng accent tttait afptration(gravis)-
°j°) Kuus-niveliset värsyt, hepametrar, kuhiltaan ne vär-

syt, kussa löytyy kuus niveltä. Yks niveli, IverZleb,
läkt (pe*), kuhutaan ne erinnäiset meäiät^t osat väl-
syssä. Kussakin nivelessä 10/t^ taas vissiä polvia, ny?

ter (t takten), stafwelser Ci orbet), jotka ovat yksinäisiä
puheen tahi soiton eäniä.
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asettaa ieiKK»ilK,set *) sanoin keskellen vaan olemme
heitä sovittanut heijän välillen niin paljon kuin suin-
kin on ollut mahollinen. **) ainoastaan vieraat ni-
met,***) äkkinäiset sanat, ja omat yhteenliitetyt
puheet,**") ovat liitoksessansa suvainneet tämmöisen
kahteenpanemisen. Viispolviset isanat(fentsiafwiga Orb)
ovat ehkä ne ainuat jotka Suomenkielessä ovat parait-
tain kahteen-leikattavia , nimittäin sillä tavalla että

ne kolmet ensimmäiset polvet teköövät ensimmäises-
«a nivelessä yhen dactyluksen, *J>) ja ne toiset mo-
lemmat yhen H/ioneieukHen , '^°f) tämä on liioitenkin
soveltuva jos näissä polvi««a on pituutta jo «ntuuesta,
niin kuin e. m. iirholli-suuteis (v. 44^)> Vastapäin
kuin tämä tuloo paremmin harjoitetuksi, ja meijän
kielemme enemmin ehkä taivutetuksi, niin kuuluisi
rneijänkin ehkä korvissa otolliseksi että lovistoo »J-^-f)
kuus-nivelisiä värsyjä sanoin-leikkuuttamisella. Mutta

°») Leikkaus, cufttf, taktstress, wersctfmätntng.
**) Kuitenkin olemme myö koitteeksi leikanna yhen

Värsyn sanoin-jakaamisella, nimittäin: Vaan ile heili
KeVlOl«a- j -neet jayi- s -t^tiä/y-t | oma/iat | mielet.

***) Semmoisia löyvät v. 3^i, 379, 3i>7 , 4'5» 436, 457-
-****) B<>mmoisia tavataan v. 36g, 398, 42°> 424> /j3^

442, 454, 455, iijLi, 498.
■j") /lacl)«t«H, kuhutaan yk«i kolm-polvinen niveli, kus-

sa ensimäinen polvi «n pitkä, vaan toiset molemmat
lyhyvet, e. in. /uo^««//a^ -l^ö«««,'t.

-^) F/IONI/el«> kuhutan yksi kaks-polvinen niveli, kussa

molemmat polvet, ovat pitkät, e. m. «loa/laa/^ juoksoo.
-l/1"i') Lovistan, standera, efter metrikens reglor pro*

noncera.
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koska se nyt kuuluu meistä ouvollen, niin olemme
sitä tahallamme välttäneet. Mitä muuta tulisi ehkä
sanottavaksi, niin koska tiait/ii,?st värsyt ovat. ne

kauniimmat ja täyvällisimmät, niin olemme harjoit-
taneet heitä soahaksemme ; ja ainoastaan jollon kullon
niin kuin sanan vaihokseksi ottanut i^ioncieiioita *)

Mutta varsin vieraita nimiä olemme löytänyt tar-

peelliseksi että lovislaa viivyttämisellä, tahi teliä
heistä ,snoncieiioita jotta Suomalaiset heitä parem-
min käsittäisivät. Kahet värsyt ovat iiian-ta^leiai-
set (hypercatalecticus retiit,lli«n^) (v. 386 ja 4?6); jakaks
alkaa a»a/i«.'sioiia^ **) (v. 413 ,44 Muutoin olemme
välttänneet että Ruohtalaisten tavalla sepittää äkki-
näisiä, monin-liitetyitä pitkiä sanoja, ja toisin puo-
lin olemme myös kavahtanut ettei liiaksi katkaista
ja lyhentee puhettamme. *'*)

♦)K.oiton vuoksi olemme heittänyt 4 H/io«<iea«ta yhcssä vär-

syssä: e. m. />«/i«ttil l Hektor j maalta | ra«ta j
lakinsa s otti.

55) Anapaestos , kuhutaan yks kolm-polvinen niveli,
kussa ne molemmat ensimmäiset polvet ovat lyliyvel.

ja se viimeinen pitkä, e. m. kuninkaan, kirjuttaa.
555) Ainoastaan 4<)3 versyssä löytyy iieijä näin katkai-

stulta sanoja, vaan hyö ovat kielessämme jo kaikki
tavalliset. — li.oska Suomen kielessä ci pielilk l,«Z«osta
niin suurta lukua kuin innosta, sillä se tapahtuu
ussein että samat polvet, toisinaan painetaan, toisi-
naan puhutaan painama niiu kuin myös vanhim-
missakin Runoissa ussein lyhyviä pitkistetääii, ussein

taas pitkiä lyhenetään, niin ou meijänkin toisinaan
täytynyt asettaa pitkiä polvia lyhyvien paikoillcn.,
niin kuin tässäkin, kussa z>«t)«,«?et ja «i«ni)«,l)«t ovat
yhtä muka lovistettavat. Sellaisia sanoja havailitet
»iyö« V. 380, 3gi 475, 476, 494- m ™-



HEKTORIN JJ JNDROMJCHIN
JAA-HYVAISET.

VKS EPISODI 110MERUKSEN ILIADIN VI:STA
RAPSODIASTA, VARSI'ST A 36 —5<?2.

Jiuhuttu: Kt'l>it/iil /10« 5e raut'lakin-loistava
Hektor. —

370. Kohtapa Hliilen /»an lctMin kultaisen kotinsa
luokse.

Vaan /l«» <?/ Kotonll /<?^/l/l An6romaehev<l/i-
-lun vaimon,'

Si/iii /län ia^^en^a, kans, KaN5 /c«tltni«ll /iametun
o/^an^

T^o^nlN «»«ta/ta He«oi^> ja haikiast itki /a huokais.
Hektor, Kuin hän e/' huoneessa löynyt tuot' iii/nt-

toint* 2i«lMoo^

375. Aavi hän K^nn/K^een ast, st'l'n seisoi, ja nii-

oilta K/^-t'.'

''^H»?ult/Ko/i<lH^ Tyttäret hoi! puhukaa totuutta
mulien:

"M'^l'n on talosta iu/Vltt^ An<iromaehe va/l'tt«
vaimo?

o?-^^ I. 3,
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" /^'t^ö/ian /iä/) .'/l'» /nonn^ tahik kauniisti hame-
lUiN natoin,

"Vaan /te /tän männyt Atheneijaan, kussa ne
g muutkin

380. "Troijan i/lanat T^ttä-el /<i^>/tlää suuttuneen

Luojan" ?

/^H.ltaln' i^äne//e ii'//ol'n^ se no/»» /a jou-
ln-iia neitH/.'

"'Hektor, 60,«/Laösa kiivaasti käsket tnun puhumaan
totta ,

iLI /i»<«',l ou/i. kälysten /nonna^ et'»^^ kauniisti /lanle-
litl» natoin,

"Eik Ziään o Atheneijaann?ä»,l/t^ kussa muutkin
365. ''Troijan ihanat Tyttäret , mielyttää suuttuneen

»l^no/an/
"Mltta /iän Hion torniin on «oit^itt^ koska /tän

kuuli, ett

"Troi jäiset nälä,«ä oli, jaDanait vottlon^ll/Lino/Za.
"Sillä /iän muuriinpäin /iio/»,f<!7ia^ juosten /o

jouvuttiin«nne^
"Ikään kuin /<«,/«/ /a myötensä nil/a//a kan-

nattl /a,f<<l''.

3qo. Neitopa «li»,' /a Hektor /tän pian pois /luo-
nee^ta läksi,

»kantoa, tn/tna t/eta^ kauniita katuja myöten.
Skaijan «ortttln piiistyä kaupunkin kauhihan

tautia
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(3"ästä/iä kulki ,^e t/e^ /okck Keto///en Kä^ttä^iä oli)

Juosten Hen vastahan tuli, He t-iKKaelHti naltettll

iiaiNlO,

31)5. Andrömache, /oka o/t Hen ylpiän Netion t/tät'.
Eetios , Hään joka asui Pläkoisten jynkällämäillä,
Hypoplakoisten Thehesse, liilikeisten piämies ;

2^-^^^^" länlä/l o// nainut, se Kn^«-i'/t-Hu//et-
tu Hektor.

>senä Hen -naHtaan n^l iil/l'^ /a /n/ölenH oil /^ll-
KaNH» myöskin,

t^oo. /^lntllln H//iHHanH pojan, litet" «ivan tlltoz-en

/a ylenen^

Ainua Hektorin poika , KanntH kuin taivaan täHlt'/

/onk«sitl^/ektot> Skamandrioks nl/n/tt^ v«an tnuit<

Astyanaks;

>si'//ä/lä Hektori Hään — Hään Huo/e/l Hion yksin.
>3änetä^ KaHto/ Hän poikansa peälle, /a hil-

jasti na«»oiv

405. Mutta Androraaehe lle^ Hän -lile-eHHä seisoi itki,
Tarttui «en Käteen kiin, ja Häne//e unHnl'/- Hano/,-

"Mokoma mies, «un urhollisuuteis sun HautaHan
-lite^e —

"Lausuvoo lastais eit «ä/i,, eik' /n/nntl vaivaista
vaimoo ,

"^ok<l/i<l KoHi« on leskekseis /ää/iä^ «'//' Vaneit
H«n tanvaa/

4 io. "^«t^Kl nekäyp «nun peälleis. — Ehk' o/i'« /nu/-
-/enk/n p«"em/i^
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"Että sinulta hyljätty, liatM- nlu«H«n/ sill

NlUUltl

"Turvaa Nl!l//« el ouk^ kuin Hinä oot H/ana/tla«
männyt,

"^ltln nlUi-Heet nlUHtat/ sill' el o «lu/i «eä ei'K'
ältlkään Ku/taa.

"H//ä He iilinla Aehilleys Hän /ninunkin iHälNl'
la^yo/^

4i5. "H^oHktl Hän Häv/tli Kilikeisten Ku/talHla kotoo,
"Thehen, tio^tt/tanH korkein, /a Eetion hakkaisi

NloaH«n.
Kuitenk' Hän Häntä el i-oate/Zul^ (Ht//ä Hän kun-

nioit' Häntä)/
"Vaan Hän/io/ttlHenruumiin, /a somasti /a/telut

«Heet.

"^tauva//" Hän mukkulan teki, /onK ympärin
, lHtuttval" puita,

420. "Vuoressa «Hitvat ncijot I&giåmkantajan »11/at.
"i»sel'Hlenlät veZ/e/ni «l/ö'^ jotka olivat KotonH

. silloin,
"^illik^l' ne yhtenä »äl-llänä muuttivat Vl/ana/an

nloaHitn/
"Kaikki Hän ta^/L>ol'^ se jaloistaan Ketterä /^/,««

Aehilleys,
, "Koav«in KouK-Hot-KK«iiHten KeHke/t"^ /a valkia-vil-

/aiHten /tl/n/iatn.
4i5. "Mutta nlun äitl^ kuin hallihtiPläkoislen synkiii

maita.
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"Koska hän Häntä' /a K«/u/a /nu/ta oil, sualiksi

HUtlNttt ,

"ÄaäNL Häntä vapaaksi antolX, vaan olti^i» mai-
nion maksun;

"Kuitenkin nuolet Dianan nl/ö'H"HäntäK/n Koiona!
lappoi.

"Hektor, Hl'e^K,fl'nänH o/et tnun isäin, a/nua äiti,
430. "Olet mun ve//el'ni /n/ö'H^ ja olet tnun tove/l

kultain.
"O/e n/t armahtavainen, /a/ää^oäH n/t to^n/Htn

tännä/. .

"Hä HUN poikoisi o^vokHl tt'e , e/K ZeHkekHl vai'nlolH.
''»sl'//ä/iä/ouKKotHl kokoo /il'Kunannläl'//e^ sill' Hl/nä

"^all^unKln Ha/^oauH o«^ /a -//lien piästävät
muurit.

433. "Kolmust' /o Kol'tle/l'l't täHH»^ ne kohta tänn lu/e-
-vat Urot,

"^l/o/enlNlal Ajacet, /a He Kuu/ulHa Idomine'us,
"Ja ne nlo/e«lNlat Atreidit,jaTydean uhkiapoika;
" Lienekkö Heitä Hl/tt' neuvo/nlet-)«kHl t/etävä Noita,
"^aan lie heit' KeHo/ttaneel /a yllyttäneet o/naat

nll'e/e<".

44ö- Ääne//e VtlHtatH /a Hanol,, He rautlakinloislava
Hektor:

"Tämäkin Ka/KKI huolen »lu// teKöö/?/^ vaimo
inutt enenlv'

"H/a /ie/Kään Troijan miehii, ja HaNieHenKanlavliL
tia/nlot'^



246
'VoHtna kuin pelkuri painuisin poisi lappelluk-

HeHlll .-

"^uonto/nkaan tätä e/ Huva/Hie^ Hl'//ätnä l/"okHi
a/na

445. "iH»/n^/aTroijan enHitN/nälHlHHä ne/eH/HHäKä/nläänx
"Suahaksein Kuu/tukHl lHälNl Kuu/uiHeln nl/nen

/a onla/n.
"Mutta H/v/nma tuotakin l/l/än /a /nl'e/eHHäi'n

a"v«an^
"Attä ZäHeHt^/ /Liälvä^ Ku/n pyhäkin Ilios vat)»etu^
"Priamos lle^ /el Priamon Ke/Hl/n Kä/tett/ KanHa/

450. "AultenK en Hu^e n//n Ko/v/n luot' Troijaisten
ln/evela Hu-inaa^

"^l Hekaben, e/Kä nl/oHkään Kuninkaan Pria-
mon omoo,

"HlKä in-xö« nlinun ve^elHten^ /otka K///' iNo-

neet /ei uhkeet,
"MllelHan valuuvelt ovat, vihamiestensa <l//ei^
"MlnKu/ntnei Hlnuel HU^en^ KoHk' joku velHk-v/ö-

-tett/ Dane
455. "Viep' «nun ltkevän i)olH^ /el /o/iettelel vel/ieiUH-

nätvälH /

"Ja Ku/nHtl Argossa elHuvel^ kankaista io/He//en
Kuvota

"Ja kuinsa vettäkin Keinneli Hyperejast tahi Mes-
sejast,

"Tahtoais vasten; tok pakko Kovel Hun tuohoon-
kin K»Hkee.
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"<sanov<l Kemein on joku, kuin hän H/nun itke-
vän näkee.'

460. "Tämä on Hektorin vainio, jok' HO«HH' o// K»l-
KlHttl /u/»lin

"Troijaisten Hevo/HvälHt , jotk' ta/i/ie/l Hion
ympäir.

"^VeiiN^/oKlt /eIUHIIUNiKe/>an .-/el NlU^HeiHl muut-

tuu^il uuvekH^
"salvaten tä//alHtee in/eHtä^ ett o//eltleHte,iH

vlaHtä.

"Peittäköön minua Kuo/luee/n ue«//ei«l viskattu
nllt/tel^

465. "Ennen Ku/n kuulen Hun Huutoe'^ kosk' H/nua van-

Kina vii/ään"/
Pu/eutlu näiN^ n/in /Lio/an 0/5 ottanut^ pai-

Htava Hektor.
11/utt» /a/)«l)oa Hv-/lHi'n Ho,eaHt v/ötet/n o//an
/^länHilN parkuin, »eZ/äte/i KaHVO/'el rakkaimman

iHän,

Peläten nalHlavelel vaskee, /ei /ouHlHta H/^nlUl-
Hta HuiHkuu^

4?o. ./onka Hän /'elut/elk/n Hel^/aHla KauHeeHtl riippu-
van näkl'/

— Nytpä luo NelU/ol isäkin ,'elka^/a äitikin rukka.
isi'eveHt n/t ZaKK/nHel lL>/äHtänHä nuotti He »a/-

Hteivel Hektor,
Pantua muahan Hen kirkkaasti Ke'l/läv»e« v«H-

Ken. ja Hl/tlen
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>^,110l Hän ta/?He//en suuta, /ei H/t/aHll H//iHHä'ä»

souvatt' ,
475. Rukoillen Zeusta,/» Jumaloit in«l'tk/n^ Hän ru-

iie/H /el puhui.-
"Jupiter /el t/ö' muutkin Jumalat, suvaitkoo

Httä/ ett

Poikaini kuuluisaks tu//H Ku/n lteKKln Troijaisten
joukoss' /

"Väkeväks vol/iaakHl nl^öH^ /el Hion vo/inelk-
kaaks Uroks!

"Eltä sanottaiskerran, uHK/a,»/i' on Hän Ku/n «änHi'
480. "Tultua lam?e/ukHeHtel^ tuokoon hän ve^/len ei-

neen
"Viha-miestänsä vo/tettuuv iloitkoon Nl/e/eHtään

ä/t//

Niin Hää» puhui;/<l /10/KelNHa pani taas H///H/«
ä/tl-

/lukan - joka Hen otti'^/a /la/nol poveensa velHten

ltkein nau^elVei. M/eH teen n näki., /el Hlä/lttl
Häntä ,

485. Hyväili Kä///änHä Häntää /a Häne//en /neHul ja
/aUHu/ .-

"Kultaini, e/ä H/e HU»e «tien e/Htä/n n/l» va»-

H/n /el paljon,

"Alo/an tee/eloa vasten, e/ minua liikutak yks-
Kaän.

"Eihään
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"Eihään löyvy sit' miest"', /ok»! omansa onnensa
-nä/ltä»^

"^/e hän pelkur" vai luima^ Kuin Ke^an onmoai/-
maan tullut.

4go. "Hlännä siitt' kultainen Kot«s^ ja omat askareis
/a/tak^

"Kaiteis kuin iV<i^ltänä« m/p^Kln^ /a sinun
/LilHo/eliii? käske

"Toimittaa totella tv-ön5H/ sill soast' on miehillen
murhe;

"Kaikista, /lloilenk' mu//'^ /olk^ Iliöss' synty-

■ • . neet ov«l.

Puhuttu: Hektor, moasla, rautalakkinsa otti
4g5. Jouhilla pujotun: Kotl'lNl<l kulki N^/t -DlliMoKiN

/>ilKK<l^
Katteli mon««ten taakseen, /'« vuotatti Kx//?et'«'t'

K/N.
H^o^i« hän HllttenKlN tuti «l/ö's kohteli kultaista

,
.. Kotoa

Ml'«t'-tnu,'^a/an Hektorin; iö^vi^iä «'»lä^ä monl»,

Piikoa, /olkapakaikki hän surullisiksi myös soatti.
500. /i/ävän vielä, omasit Kotoja ilkiiiät /läntä >

HN /l/ö piättivät KaiKKl., ettei hän HlXl^tai eneä
Palaisi takaisin, piästyä Kä^«t^ /'« kynsist'

Achaijoin.

Otava I. 3,
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. MUISTUTUKSIA ja SELITYKSIÄ.

v. 369. PuKutlu,' Niissä eillimäisissä versyissä
(joista tässä 011 kysymys) kerroitaan, että He'ktor oli
veljensä Piirin luonna, kiiruhtamassa häntä sotaa».
Sillä ajalla kuin hään tällään valmisteliin, sanoi Hek-
tor pikimältäns juoksevansa kotiinsa, taloansa kahto-
nlääu jn jäähyväisiä ottamaan vaimoltansa ja po-
jollansa, silla se oli hänellen aivan tietämötöin, jos
liään tästä tappeluksesta eneä .palautuis jälleen. —

Raittiakin-loistava' (IfUtMlhlihlhlV.tcj ; i^aulaiaKKi
e. Rautakypärä (hjcllll). Tällaisia pitivät ne van-
hanaikaiset, heijän peiiiisii pei Ilona tahi varjona.
lVleijän esivaiihemmal tiellivät niitä vauvasta, jos-
ta hyö myös uiiijän kielellä ovat ZiaulaiaKKiioiKmi
tullut kuhutiiksi; vaan Greekkalaiset valmistivat
heitä vaskesta eli kuparista. - //»"Klor oli Kunin-
kili!!, Piiäinon poika, yks kaulii,! sola-sankari; ja
kaikista Troijan sota-uroista se uijin ja tuimin, jois-
ta [loineriis lauleloopi. Hää» kuhtuu häntä aina
xc^i»s«/oXcz- (Rantalakilla ioimt»?!.^) jolla sanalla hään
ymmärtää yksi iö/KK/^'iiiä Kii/Keniiiä loistava rauta-
iakiiia. va/uimlellu motia,- yks (Greekkalainen sanan-
parsi, joka ej meikihte mitään muuta, kuin että
liään oli ftljds /a /aio^ tahi jalosti moti^ia. *)

v. 371. Andrömaehe oli Kuninkaan Eetion ty-
tär, ja Hectorin vaimo, kaikista Homeruksen nai-
sista, parräain ja sivein. Iliimeros antaap! hänellen
se» liiku,, (opitut) /Vst»?c.'<!^.i-'!^s (K^)«näm/iiiimZiiusi..
valkoinen), joka puhe meijän -kielellämme parhiiit-
tain tulkitaan sillä sanalla: vaiitlu. '

+) llomeiiiksen Riiolitalaiset kiänläjät, ovat Rnoliksi
toimittaneet tiimiin siinan , pulnclla: biiiillbllstwilltilNi-
de (I'raner ja z»^.^z^,^„). tiil.i: ini'd si»iftdr»i»de b»si'^p»l IjjfllllCU Zis'nZZe»,l



251

v. 372. /ieenH kauniisti Ha/netun o//»,.1^ lahi Kan?
pulskisli »uelun /i/l/a». sillä tässä on jiulie seniitiöi-
sesta piika-orjasta joka oli lapsen-kahtoja, t. kor-
ja ja. Hainellu t. pitkällä hameella vaalettu; sillä
Greekkalaisten vaimoväki pil i yhtä aivan pitkee
hameeh-laijaa, jota ne kuhtuivat 7TS7IÅOS , ja. jolla,
hyö kokonansa peittivät ihtensä.

V. 373. /VelHtll (altan, balkoll, fmer-fitoin-
frailfeil); sillä Andrömaohe nousi ylimmäiseen tornin
nokkaan, että hään sieltä sotaväin joukossa oisi mie-
hensä nähnyt. 8i!lä hääri tahtoi kuolemankin het-
kellä ej olla kaukana hänestä, ja jos ej iiiuuten,
niin ies silmillänsä seurata häntä, josko hääri koatui
tahi voitti? — v. 374. kotona e. "huoneessa".

v. 375. lseiHo/ e. "seisahti"; — P/e/oe/la merk.
palvellus-piijoiltan.sa.

v. 376. Hoi! Tässä kolmanessa, nivelässä ei niek
olla muuta, kuin tämä yksi sana, jonka perästä yksi
P/^i-H/Kon^) pituinen huokaus (pails) on piettävä,
koska tällä sanalla matkitetaan yhtä huutamista tahi
hojottamista.

v. 377. MH/n on ta/oHta lu//ul^ merk. '.'mihin-
käs läst' 011 männyt".

v. 378. Liekköhään l. "lienekkohään". -Luomi,
(katkaistu — /ie,'a/ioco/ien) t. "luonna". — Käly plural.
Kävyt, dimin. Kä/i«/Het jaKä/)«kHel^ kulmiaan veijeis-
ten vaimot keskenänsä (Swägersfor, bcrigcniMii att
berflé manner <iro fcröbcr) -^ Nato plur. Natot, ovat
sisar' ja hänen veljensä vaimo (Sivagerskor, derigk:
nom att endera af dem är gift med den andras
brober).

v. 37g. Athcneija, oli Athe'nen tahi I^linervan
temppeli; eli yks hänellen pyhitetty tylväkkö (pui-
stikko paikka) jossa hänellen uhrattiin ja lahjoitettiin.
Nuoria soreita neitoja, jotka olivat miehistä vapaat

*) Pyrrhichius, merkilitce yhtä kakspolvista niveltä,
kussa molemmat polvet ovat lyhyvet.
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toimittivat tässä hänen palveluksensa; yks näiiien
joukossa oli «e kaunis ja hyvänäköinen Kassändra,
josta meijän vastapäin tulop puhua.

v. 380. /Hanat l/ltä^et, Homerus kuhtuu , heitä
év7T?\CKXfJtOI , joka merkihtee H/ukH-/Hanal t. /Hana-
hiuksiset, ff&nlOffiga, joill oli koreet kähärät. Vaan
koska ei meijän maassa pietäk hiuksista niin suurta
lukua, kuin eteläisemmissä maissa, tyttölöihen kaunis-
tukseksi; niin luulemme myö, ettei hyö meihin
suutiik, jos heitämme heijän karvat kauniit kahta-
raatak, kuin myö vaan muuten kiitämme heijän
kauneuttansa. — suuttuneen /uo/an,- Tässä ymmär-
retään ite Pallasta Athe'ne eli Minervaa, joka oli vii-
sauen, ja myöskin soan Suojatar, ja jonka nyt
luultiin olevan suutuksissa Troijaisten piälle, koska
hään salli että heitä näin alustettiin. — v. 381. Neitsy
(futé=iltngfrit) oli Greekkalaisissa yks aivan kunniassa
pietty palkollinen joka oli talon kahtoja, ja piikois-
ten emäntä. — v. L>B2. koskassa t. "koskas sie"; kii-
vaHl/ t. "kovasti." — v. 385. M/e/)«ltää t. "lepyttää",
nimittäin uhramisella ja rukouksilla.

v. 386. ///on t. Troija, oli yksi aivan suuri,
voimakas ja ihtensä-hallihteva kaupunki vähässä Aasi-
assa, joka oli soanut nimensä Tröesta, hänen ensim-
maisesta kuninkaastansa. Hänen poikansa ja jälkeen
hallihteva oli /Zo.^ jonka muistoksi, tämä kaupunki
on myöskin /Z/oK,?/ tullut kuhuttu. — Tämä värsy
on Z/i'an-lä/le/ä/nen (hypcrcatalecticus), ja yhteen-
lovistettava (eoneatenatus) seuravaisen kanssa, sillä
tavalla, että se viimeinen sana elt^ jatketaan yhteen
alimmaisen versyn kanssa.

v. 387. Dämiitj in. Greekkalaiset ; Hyö ovat näin
tulleet nimitetyiksi Danaon^ Argoisten muinon enti-
sen peä-ruhtinan jäiestä.

v. 38g. Hurja, ursinnig, utom ftg.
v. 3gi. /lalu/a ra. kaupunkin raiteita.
v. 3g2. l5Ka//'a kuhuttiin yksi kaupunkin portti-

loista eli tulliloista, jonka tienoilla Kuninkas Lao-
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nii-don oli hauvatta, joka oli ollut Ih/ktorin 'Ukko'
vainoo. —. /vaununkin kauhian Kautlel,- Troija kultu-
taan näin, koska se oli kauhian suuri. Muutoin oisi
ehkä soveliampi sanoa "kaupunkin kauniimman kautta".

v. 3g4- Andrömache , oli itestänsä aivan varakas,
sillä se olr sen rikkaan Eetion tytär, josta myös köli-
takin puhutaan. Muutoin ovat sanat tässäjälkeen-
eilimmäiset (hysteron proteron), sillä se oisi pitänä
olla, että sen rikkaasti naitettu vaimo Andrömache
tuli juosten sen vastaan. *)

v. 3g5. Eetios , Kilikeisten kuninkas, oli Helto-
iin appi — hänen islumensa oli Thehessä, niin
kuin kohta suahaan kuulla.

v. 3g6. P/«KoiHle,i jynkällä neä///ä. Plukos eli
P/»eK/oH oli yksi suuri vaara-raoa tahi vuoreinen
maa-kappale Kilikian maassa, Lykian moa-rajoilla
Aasiassa, jonka alammaisempia maita kuhuttiin Hy-
no/?/äKoH tahi Ala-pläkos. Nämät loitlo-moat olivat
aivan viljakkaisia ja hyviä syönnemaita. Eetios joka
oli kaikkein näihen valtias, piti istumensa Thehen
kaupunnissa, joka oil pyvätty /s^-/?o/LiZäKo/Hlen vai-
niolla. — Jynkä e, jylhäkkö, puistikko, mehtänen,
(stogrik)

v. 3g7. Tämä Thebcn kaupunki Aasiassa, kuhut-
tiin jo Pliniuksen ja Aristotileksen aikana Andro-
ne/lteon^ ja sanottiin hänen ensimmäisen perustajan
olleen Herkules. — Kilikéistan e. niin kuin Huo-
malaiset kirjuttivat heitä t^/Z/ce/Hlen. Niin kuhuttiin
ne asukkaat, jotka asuivat Kilikian maan iärellä
vähässä Aasiassa ja joista myös yks osa kuului
Eetion ala. Heijän suurin piäkaupunki oli /a^HOH
(Apostoli Paavalin syntymä-paikka). Hyökin olivat sil-
loin niin kuin nämät muutkin vähä-Aasialaisten kan-

*) Se on varsin mahotoin että meijän kielellä käsittää
muihen vieiain kansoin naiiiomiiksia ja Opin-keinoja,
ellei me väliä taivutak meijän kieltämme heijän mu-
kai,,! tilhi help»»»'iak ne ineijän vanhat piirokset iXiill ovat
mvös liuohtalaislen ia illiiilieiikiiikansoin tiiytyllyt teliä.
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sat, pienissä valtakunnissa ihtensä-hallihtevia; vaan
joutuivat viimeisellä kaikki Persan vallan ala, josta
hyö siitten ovat vuorotellen tulleet — ensin Greek-
kalaisten, siitten taas Ruomalaisten, ja nyt viimein
Turkkilaisten alamaisiksi. Heijän moakunta kuhutaan
nykyisin Karamania, siitä Turkin sankarista Ka-
-eitnan/Hlei , joka ensin kukisti ja taivutti heitä Turk-
kilaisten ala.

v. 3gß. /^u/?a»//l'-Hu//ettu e. "vaskelta varjeltu",
varuistettu. fle'ktoria kuhutaan niin, koska ej ai-
noastaan hänen rautalakkinsa mutta myös hänen
rautapaitansa (pantzar) oli kuparista tietetyt. Niin
myös oli hänen kilvensä ja keihäänsä, kuin että
rayös kaikki hänen sotakalunsa, sekä miehen että he-
voisen, vaskella vaihetta; josta hään muihen joukos-
sa loisti ja hohtaisi kuin aurinko. Muutoin ovat
sanat, tässä, niin kuin monessa muussakin paikassa,
panta (Greekkalaisten tavalla) jälkeeneilimmäisiks,
johon värsyn mittaus on meitäkin vuatinut.

v. 4t>2. He'ktor kuhtui ite poikoansa Skamdn-
tir/okHi. Muutamat ovat luulleet, etlä hään otti
hänelle nimen, isKä,nanH'o» virrasta, joka Idan
vuoresta, Troijan kautta laskeiksen mereen. Muu-
toin löytyi myöskin Troijan «uapuvilla, yksi pieni
kaupunki, kuhuttu »KLelNiane/tvel. Vaan Troijalaiset
taas puolestansa nimittivät tätä hänen poikoansa
Astyänaksi , joka sana lieijän kielellä merkihti: Hel/ein
Herransa /a Varjeliansa; osottain sillä sen rak-
kauventoivon ja mielisuosion kuin Hektor ja An-
drömaehe oli heihän syvämmiin saattanut.

v. 4°3- Tässäpä nyt Homerus selittää minkän
eistä panivat pojan Astyänaksi. Sillä ehkä kyllä
Hektor ei ollut lieijän kuninkaansa, niin se oli kui-
tenkin hään joka heitä yksin oli hyvä suojelemaan.

v. 4°7- H/oKonlei /n/eH e. "kumma mies". An-
drömache kuhtui miestänsä näin, koska hänen ihtesäk-
kiin täytyi kunnioittoo ja ylistää hänen Urhollisuut-
tansa isämmuatansa varjellessa; joka yhellä puolella
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oli vaimonkin mielestä kiitettävä; vaan toisin puo-
lin, oli toas hänen huolimattomuutensa ihtiänsä ja
omaisiansa vasten, hänen muka mielestä moitittava.
— »sun Haulelan v/en/ e. "surman suli tuottaa". Sillä
vaimo näki jo eiltäpäin, että Hektorin urhollisulis
piti viimeinkin suattaman häntä kuoleman pauloin.

V. 4°S- /auHuvetXjollrande. ■ lsi'ä//ä (hafwa med-
lidande öf.ver nägon, warkunna ftg). Tällä sanalla
on tässä paikassa kahellainen merkitys, nimittäin
ensin, että olla raukkailleva ja surkutteleva; ja sitten,
että olla armahteleva ja lohtuttava. — Vaivainen t.
"onnettoin".

v. 'v' /ia/Kk/ ne Keitti Htnun piäilleis. Greekka-
laiset kyllä tiesivät, että jos hyö kerran saisivat
He'ktorin henkettömäksi, niin heillä ei eneä oisi vai-
kia Troijaan peästäksensä, sillapa hyö häntä aina
keihäillänsä tavoittelivat.

v. ej"» Vaipua NluelHeln (fjunka t stoftet) eli
"kuolla".

v. 4' 3» Tällä värsyllä on jo ensimmäisessä nive-
lässä yks L//nel^erHloH, jonka myös sillä tavalla saisi
muuttaneeksi, ellä Ku/n^ joka on hänessä ensimmäinen
polvi, pantaisiin loppuun eillimäisen värsyn, josta se
toas tulisi liian-täyteläiseksi. — Äiti Ku/ta,' Homerok-
sellu on 7toTvtx ptt]T"/lf, joka oisi "kunnioitettava
äiti", joka puheenparsi on raeijän sanoin kanssa yhtä
muka.pitävä.

v. 4i4- Aehilleys, Myrmidöneisten Kuninkaan
PeZeon poika, oli kaikista Achaijoisten sota-uroista,
se suurin ja jaloin. Homerus kehuupi häntä erino-
mattain väkeväksi, urholliseksi ja jaloiltaan ketteräksi.
Koska hään on Homeruksen peä-sankari, niin
tahoimrae myö tässä lyhykäisesti kerroita hänen
elämäkertansa. /'Hel/H hänen äitinsä, joka ei oisi
suvainut että tämä hänen poikansa, piti niin kuin
ne muut suurimmat soturit sota-tiellä katoamaan,
pisti häntä nuorena Stygin virtaan, tahi kasteli häntä
Tuonelan kovassa koskessa, että sillä lumoja hänen
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-l-uumiista kuolemata vasten, ja vasten vihollisten
nuolia ja keihäitä. Häntä -koulutettiin ensin Ghiron
luonna, ja siitten Phoeniksen luonna; rautta sillä
"Välillä ilmistyi Troijan sola, joka soatto häntä pois
opin tieltä. Silki koska yksi ennustaja nimellä Pi-o-
te/L^,, oli äitille ilmoittanut, että ehkä hänen poi-
kansa piti tässä.-, soassa tuleman muita kuuluisam-
maksi, urhollisuutensa suhteen; niin piti hään kui-
tenkin tässä talla tapetuksi. ><iti joka oisi mieles-
länsä. suvainnut pojallensa , yhen pitkän,, jos kohta
kuulumattomankin iän, kuin suuren kunnian ja
lyhyvcn iän, vei häntä salaissa Kuninkaan kome-
Hn luokse »>kyron sugrelia, jossa häntä vaimoväin
voattcissa. piilotettiin Kuninkaan tyttärien ja vaimo-
väin seassa. Tässä annettiin hänelle toinen nimi,

»ja., .kuhuttiin muka P/tt-Ha/cHi.. , etlä sillä tehäkseen
häntä vielä siittenkiri tuntemattomaksi. Vaan Aehilleys
oli yksi ihanainen ja hiipiä nuorukainen , jos häntä
sen eistä tyttölöihen joukossa piettiin tyttönä, niin
-tahvat hyö sillä väJiJlä, kuitenkin tuntemaan hänen
Mielien luontoa. Silla Dcidamia joka oli vanhin
Kuninkaan tyttäristä — tuli äkkiä kn'—" -nlliseksi.
Gieekkalaiset, jotka tietäjän Kidehän puheei kautta
o.hvat, kuulleet humaloillansa, ellei heijän ilman
Achilleysla ollut Troijaan pyrkimistä, ehtivät häntä
joka pnikasla. t^el/HHe/H joka vihtoin sai täslä hänen
piilopaikastansa tietäkseen, kiiruhti kohta sinne häntä
hakemaan. Tämä oli hänelle aivan vaikia," siitä, ettei
hään tietänä mitenkä hään muista vaimoväistä piti

' - ... . .
... y

osata eroittoo tämän tytöksi peitetyn pojan.
Vaan sanotaan "ettei se eksy joka kysyy, eikä' katu
joka katsoo," Hään läksi «nne niin kuiri kauppias,
ja otti kansansa monellaisia kauppa-kaluja, jotka
hään levitti sekä Kuninkaalle että hänen tyttärille ja
naisväille, ja keski heijän kunkiih mieltänsä myöten
ottamaan mitä hyö kahtoivat paraaksi. Näihin
kaluin joukossa, oli hään myös viekastelleksensa

pan-
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pannut yhen miekan, yhen kilven ja yhen rautata-
kin. Aehilleys kuin hään sai näitä näliäksensä, niin
hään samassa neiliin mieltyi, ja tällä lavalla ilmoitti
luontoansa aivan tieläniätlöinästi. Odysseys joka
asian arvaisi, rupeis kohta poikoa houkuttelemaan
kansansa. Solaan tultua oli hään kaikista sotioista
tuimin ja iirhollisin, hään oli jo ilman monta muuta
tappanut Hektorin apen ja lankot, ja tehnyt vihol-
lisillensä monta muuta rauhattomuutta. Mutta koska
v^amemnon oli ottanut häneltä Brisein, yhen Phrygi-
läisen tytön, jota Aehilleys soatuansa hyväili, suutui
hciän häneen niin, että hään kiänsiin soasta pois,
eikä ykskään eneä ollut hyvä soodia häntä tappe-
lukseen. Mutta koska hään sai kuultakseen, että-Pa-
iroklos hänen paras ystävänsä, oli tappeluksessa tul-
lut Hektorilta muthatuksi, palaisi hään takaisin
sotaan, eikä lakkanut teurastamasta, ennen kui»
hään säi He'ktorink!n henkettömäksi» Vaan koska
hään Troijan hävitessä oli männyt Apollo-Tyni-
brein temppeliin, toivottain soahaksensa Po/^-K^enan^
Pridmon oman tyttären, avioksensa, tuli haankin
Vihloin vuorostansa surmatuksi Par/K^e/ta^ He'ktorin
veljeltä, joka keihällänsä osaisi hänen kantapeähän,
josta hänelle oli kuolema sallittu; koska Phetis oli
pistäissänsä häntä Stygin virtaan, pitänyt häntä kiini
kanläpäislä, ja sillä tavalla jättänyt näitä Stygin véil-
lä kaslamatak , j» kuolemata vasten lumoamatak.

v. 4i6. Thébe, ti/ta/nH korkein; on yks puheen-
parsi, joka merkihtee, että hään oli "ylpiä ja rik-
kauttansa pöyhislelevainen''.

v. 417. Sillä /iään kunniotti häntä. Tätä kun-
niata hään osotti sillä, ettei hään ryöstänä häneltä
hänen aseitansa, vaan poltti heitä hänen ruumiinsa
kanssa, niin kuin tapa oli suuriin miesten peijaisissa
eli moahan paniaisissa. Sillä näillä ajoilla ihmiset
eivät haitanneet heijänkuolleitansa, vaan polttivat heitä,
ja panivat heijän palaneet luut hautaan, tahi pi-
tivät heitä tallella, ystäviensä muistoksi.

01^^.4 I. 33
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v. 4»"8. Somasti iaitellll amee»x t. jotka olivat se-»
kä kauniisti että myös viisaasti tehtyt.

v. 4>9> /iilKKuia^ t. "miikkula" (grafhög) mer-
kihtee yhtä multa-kokpa, jonka nekuollein muistoksi
panettivat hauvallen. — Islultvat lyhennetty (n«r
syncopen) pitäis olla, imtuittivat. Ne nuulX joita
hyö.kasvattivat hänen hauvalla, oli jalavia, (allliar)
jotka ovat lehmuksen- eli niini-puun suvusta.

v, ao Aegidi, kuhuttiin se kilpi, jonka Vulka-
nus sepitti Zeukselle eli Jupiterille, ja, josta häntä
myöskin kuhuttiin cuyioyjis tahi cegidinkantajaksi.
Hänen pujoillansa, joista tässä puhutaan, ymmärre-
tään Greadit, jotka olivat henkenluontoisia neitoja,
joihen luultiin asuvan vuorien sisessä, ja jotka seurai-
sivat Dianaa, mehillen mäntyä.

v. fyi'6. Jaloistaan Ketterä^ t. "jalo juoksulleen,

salvakas, jaloillans jättävä", joka muata salvaa.
Greekkalaiset pitivät sitä yhtenä suurimmana kun-
niana, että voittaa toisia juoksemassa; ja hyö pal-
kihtivat aivan julkisesti, ja kunnioittivat niitä, jotka
Olympin juhlilla, olivat hilpiämmät juoksulleen.

v. 4^4» /ioavain KouKmorKaimlen KemKeiiä t.
''Härkäin viärsiäristen", joilla on KouKuimma polkat.
"Eli\l7tßS (käyrä-jalka) on myös ehkä Merkihtevä,
"hipsittäväkavioistava, putkoava"; jostapa Trane^r
«M Ruohtiksi kiäntänyt nämät sanat, meijän mie-
lestämme kyllä rumasti, sanoissaan: "ben fotttpp-
stvanganbe fanad".

V. 49.5- »5/nKiä tnaita^ t. "mehtäsiä maita", e.
saloja ja «yvämmaita.

V; 4^6. i^aaiikmi soonut/ sanasta sanaan se oisi
"tähänkin (vankina) tuonut," nimittäin, Troijan pii-
ritoksellen; joka puhe on piammin yhtä merkihtevä.

v. 4^B. Kuomalaisten Diana, eli Greekka laisten
Artémis, oli petonpyytämisen, eli mehtolan ja ta-
piolan Emäntä. Mutta häntä piettiin myös niin kuin
Tuonelan tyttöä, kuoleman neitona, joka toi kuo-
leman ihnusillen. Ja kosk» tässä ei nimitetak raita
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erinomaista kuolemaa, niin on uskottava, etlä An-
drömachin äiti, kuoli kotonansa, luonnollisella ta-
valla, kuoleman vuotellansa.

v. 429. >^/nuel ä/t/.' Perustus-kielellä on taas
niin kuin 4>3 värsyssä 7ICTVICC /^e>)'s>/^, joka sanasta
sanaan, ei ou tähän niin hyvin vastaava, kuin pitäis.
Sillä, koska vaimo sano, että He'ktori oli yksinään
hänen isänsä, niin sopii myös, että hään sanoo hänen
olevan hänen ee/nuan e/nonHel. Että aina sanoja
keänlää, vaan ej aatosta, olisi niin sopimatoin, kuin
että suomentaa «en ruohtalaisen puheen fhta Wor,
sanalla /nie/ä ä/l/.

v. 430. Toveri t. "puoliso"; G«X?tfo? 7tct%ot,Y.oWr\S,
olisi Suomeksi, KuKo/llava tove/'/^ vaan tällainen
sanan-liitos olisi aivan äkkinäinen ehkä oisi parempi
jos sanottaisiin: "Olet roun veljeini myös, ja puoli-
so, kukkaseni kulta".

v. 4^ 1. Armahtavainenj nimittäin vaimolleis ja
lapselleis.

v. 432. Orvoksi t. isättöpiäksi,
v. 433. /ouKKo/Hl., t. sotajoukkoisi. — 'Fiikunan*

mä///ä^ merkihtee yhtä raäkee, jossa kasvaa fiikuna-
puita.

v. 434. Salpaus, t, "suljetus, sulku" (sitlngfel,
pallifad, fördämning) kulultaan semmoista paikkoa,
että jos sitä kerran suljetaan niin siitten on myös
koko se paikka, josta on kysymys, suljettu ja ylin-
ympärillä salvattu,

v. 4^5. /^o/,na,sli t. kolmet kertaa. —Ne KoHt«
tänn^ iu/evell urot, t. ne urot jotkapa kohta tännen
joutunnooval. Tässä ymmärretään Greekkalaisia uroja
eli sota-sankaria, joista .ne merkiliisiramät tässä
myöskin mainitaan.

v. 4^6» Molemmat Ajaset; Hyökin olivat inolem-«
liiat ennen aikana käyneet Heléhoa kosioimassa.
Vks heistä oli kuninkaan Telamönin poika joka Sa-
lamin suarta hallihti, ja joka oli Achilleyn set».
Tämä Ajas oli serkkunsa eli nepansa kuoleman peräs-
tä, se urhollisin sota-uro Greekkallaisten sotarah-
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vassa. Hään joutui siitten riitaan Gdysseyn kanssa,
ja vihoissaan pisti miekkansa omaan rintaansa, josta
hään kuoli. Se toinen Ajas oli toas Lokreisten ku-
ninkaan Oilein poika, myöskin yksi suuri sotia.
Haan otti väkisen yhellä tytöltä, nimeltä Kassändra,
Athene'ijan temppelissä , Troijoa hävittäissänsä. Tästä
Pallas-Athe'ne kyllä kovast häntä rankaisi, sillä hään
iskitulellansa (blift) hukutti häntä, ja koko hänen lai-
vansa, kuin se oli kotinpäin purjehtimassa. —

/e/onllneuH^ oli Deukalion poika, ja Kre'teisten kunin-
kas — ej häänkä ollut mikään maitosuu. Hään oli
ite sotajoukkonsa kanssa Troijan piirittämisessä. Voi»
tettua tätä, sanotaan että hään myrskyn tuulella,
suuressa vaarassa merellä, oli tehnyt Jumaloillen
lupauksen, etlä piästyänsä kotiin, uhrata heilien sen
ensimmäisen, joka tuli hänen vastaan, kotiin tultua.
Niin tapahtuipa ellä hänen oma poikansa, kiiruhtiin
iseensä vastaan ottamaan. Kuin hään nyt tahtoi
häntä teuraksensa, niin alimmaiset suuttuivat hä-
neen, ja kajottivat .häntä pois istumeltansa. Hään
purjehti siitten Salentinumiin, Calabrian niemellä,
perusti siihen hallituksensa, ja tuli kuolemansa pe-
rästä pyhänä pietyksi.

v, 43?» Mo/etnnlat Atreidit. Atreys oli ollut My-
sian kuninkas; hänen molemmat poikansa Agamem-
non ja Menelaus ymmärretään tällä yhteisellä nimellä.
8e ensimmäinen heistä oli jo silloin perinyt isänsä
valtakunnan, ja se toinen oli Spartan kuninkas; hyö
olivat molemmatkin Troijan soassa. Agamemnon
pantiin ylimmäiseksi soan piämieheksi, koska liään
kuletti sinnen isomman sotaväin; sillä hänellä oli
yksinään sata alusta. Sinnen lähtiissä, hään rupeisi
jo Jumaloillen uhramaan Iphigeniata, omoo tytärtän-
sä, että suahakseen heitä raieltymään häneen; vaan
Diana pelasti lapsen hänen käsistä. Kotiin tultua
voiton kanssa, ja sen kauniin suavun Kassandran,
joka oil hänen paras soaliinsa, tuli hään tape-
tuksi Klytemne'stralta hänen omalta vaimoltansa, jo--
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ka hänen pois-ollessansa oli pilana sala-uotetta
,/Egistuksen hänen serkuksensa kanssa. Hyökin tuli-
vat molemmat aikoa myöten murhatuiksi Ore'steltä,
Agamemnonin omalta pojalta, — MeneZauH^ joka
naimisensa kautta piäsi Spartan eli Lacedäemonin ku-
ninkaaksi oli se joka yllytti kaikki nämät Greekka-
laisten Ruhtinat tähän sotaan, suahaksensa Troijas-
ta pois sen kevytmielisen vaimonsa. Kuin oli-
vat kymmenen aastaikoa sotineet, ja molemmin
puolin tappaneet miehiä ja uroja, hävittäissään 24
suurta kaupunkia, niin hään tuon mielihautansa
sai, jonka kanssa hään koti-tiellä viipyi vuosikausia,
vieraita vesiä matkustaissa; ja kotiin tultua, kuoli
viimein akansa viereen, — Tydeys oli Aetolian
ruhtinas, häänki laitto poikaansa, niinelläDiome"des,
Troijan sotaan. Tämäpä oli vasta yksi vohkia ja
ylenannettu veitikka. Hään tappeli jo Jumaloihen-
kin kanssa. Sillä kuin Aene'as Venuksen avulla piä-
si hätä»käsin Troijasta pakoon, niin hään keiliällänsä
pisti Emoisen rintaan. Saman kokkaisen teki hän
kerran MarsiJlenkin, jota hän mahoa vasten tyrkkäisi,
että hään kyllä pani pahoja päiviä. — Odysseyn kans-
sa hänen sanotaan yhessä ryöstäneen Palladiumin,
tahi Jumalan oman kuvan Troijasta, Athene'ijan
temppelistä, ja tehneen monta muuta sellaista koi-
ruutta. Muutoin lausutaan hänestä, että hään kotiin
tultuansa, ikeän kuin Agamemnon — ja ehkä moni
rauu , tämän soan käyttäjöitä — löysi vaimonsa Aegia-
lian aivan vihelliäiseksi; sillä haankin miehensä pois
olessa, ei malttanut olla 10 vuotta ilman ukota.

v. 44- Ma pelkeen, on toas yks eln-/?e>?HtoH^ josta
on muistettava mitä jo mainittiin 4'3'Sä värsyssä. —

M/eH/l ja Hameen Kelntav// -nel/tno/ (Karjalaisten puhe)
t. "miehiä ja hameen kantavia vaimoja", joista on
niinikkään jo puhuttu 372:8a värsyssä.

v. 444» /^oH« i. urholliseksi; sanan -vaihtolla
{per emllagen).
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v. 44 >' lt"t'o,L/a« enH/nlNlälHlHHä ,n/eHiHHä Kerrytään
,

nimittäin "tappelussa".
v. 44^' Soahaksein kuultuksi, nimittäin, "urrhoi-

lisuutellaini".
v. 448> P^ae),uie t. katoa, hukkuu.
v. 449» Pt-/ä/nos oli /elomeeio» poika, /ZiHto^/n

isä, ja Troijan kuuluisa kuninkas. Hään oli tämän
kaupunnin ja vultakunnan kuiiens ja myös viimeinen
valtias. Poikansa lautta, joka ei hyvällä tahtonut
luopua siilä häneltä poisvietetyltä Helenasta, joutui
ukko-rukka tällaiseen pahaan katrakkaan, ja tuli
itekkin viimein pois päiviltänsä, ja koko hänen vai»
takuntansa hävitetyksi. Sillä kuin kaikki hänen po-
jut jo olivat moahan vaipuneet, otti hään vihloin
pakonsa temppelin altarille, jossa häntä viholliset
murhaisivat. Ciceron totistuksen jälkeen oisi hä-
neliä ollut 5o poikoa, joista ainoastans 17 oli
synnytetyt Ilekdbclta, hänen lailiselta vaimoltansa.
Näistä ovat seuravaiset, erinomattain mainittavat:
Pat/H eli Alixandros ; Hektor, Helénos, Pollydoros,
ja Deiphöibos , joka Piirin kuoltua omisti hänen vai-
monsa vaan täytyi kohta antoa häntä jälleen Mene-
lauksellen, hänen vanhalle alottajallensa. — Kaihiin
Kä^/tLlt/ Ka»Ha^ Ett folf kunnigt mib att fora lansen.

v. 4xo> Hiili kovin, t. niin paljon.
v. 45i. /'e Hekäben, nimittäin, "surmaa". Hekdbe

oli Dymantin — tahi niin kuin toiset totistaavat —

Thrdkiati kuninkaan Lisseon tytär, P»ianlon vaimo,
ja Hektorin äiti. Hänestäkin oisi paljon puhuttavoo;
ilman hänen jo ennen mainituita poikia, nimitetään
vielä Paneneo»^ Polites Anliplios, Hippönos ja
Trotlos, Tytteristä olivat /v,e«Hel^ /aoeLi/ce^ /'o-
lyksina ja /^<lHH»»t/,a ne merkillisimmät.

Hään oli soan alussa lähetläny nuorimman poikansa
Polydoroksen hänen lankomiehensä Polymnestorin.
luokse , Thräkiaan. Vaan koska tämä hyvä kyty sai
kuulla Troijan surullisesta hävitöksestä, murhaisi hään
sekä Polydoron etlä myös oman vaimonsa, ja v?«
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kaulii heijän ruumiinsa mereen, että hään silla oisi
olevoinaau Greekkalaisia mielitlävÖiiiään, Piästyänsä
Troijaan olli Odysseys Hekafoen myötensä niin kuin
muka vn.nkii.ia, ja vei hänlä aluksellansa Thiakian
maan riinnoillen, jossa sen kuolen Achilleyn lmaiiiu
pakotti liänlä^ että hänelle uhrata hänen oman rak-
kaan tyttärensä, sen rikoisan Polykscnan. Niin la^>
pahtui että kilin hään rannalla pesuulti tämäii Neijon
ruumiin', niin tuulen-henki kuletli siilien hänen poikan-
sakkin Polydoron roaon» Nähtyä näiten moleminien
lapsien oinielliimuutta, tahtoi äiti-rukka peretin tai-
nua; kuitenkin mielytti häntä vainoamisen halu. liään
houkutteli lankomiehensä yksinäisyyteen, luvaten näyt-
tääksensä hänelle mies-rvainajansa- salattuiin aarteita.
Tultua sinnen, otti hään ja mnijen akkoijen avulla
repäisi häneltä silmät pois piästänsä. L

v. 426. ArgOS, oli yksi suuri ja kuuluisa katipiin-
ki Achaijassa, Greekan. muassa, josta Greekkalaiset
välisten oyat myöskin Argeijiloiksi tulleet mainituiksi.

v. 4^7' tl/e«He//a oli yks lälie ThessaliassaGreek-
kan maassa, lähes Pharsalon kaupunkia. Samaten
myöskin Hypereija. He'ktor mieli mitenkä lianen
toveri täytyi vankeucssansa käyvä, muihin orjin jou-
kossa vettä kantamaan, ja olla Greekkalaisten käskyn-
alaissa, ja se oli tämä joka kävi hänellen niin hai-
kiasti mielestään. ;

V. 46 1. Hevois-väist t. ratastajoisfa. — /m/>ä/">
t. ympäri, merk. "ympärillä." — v. 463, Orjeus
(per diasrecis) t. "orjuus."

v. 463. Viijään t. vietään. Näin herkeis Hektor
puhumasta siitä murheellisesta ja haikiasta ajatoksesta,
joka pimitti hänen mielensä, koska hään aatteli hä-
nen puolison tulevaista onnettomuutta. Vaan koska
tässä ej selitetäk mihinkä Andrömache Troijan hävi-
tessä joutui, niin tahoimme myö hänestäkin jotaik
puhua. Kuiri Greekkalaiset väkirynnäkkeellä tunkek-
sivat Troijaan, niin He'ktorinkin vaimo kiäntyi heijän
orjaksi. Pyrrhos Achilleyn poika, jonka He/ti»/?,/»
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oli hänelle synnyttänyt sai tämänkin vaimon osak-
sensa. Bakastaissaan hänen mainihtevata käytöstä —

ehkä myös että lepyttää sen murhan kuin hänen isä
oli He'ktorin peälle tehnyt — otti hään hänen vai-
monsa avioksensa. Hään siiti hänen kanssa kolmet
poikoa, Molössos , Pieros ja Pei"gatnoH^ antoi vii-
meisellä seka vaimonsa että valtakuntansa Helénok-
He//en^ hänen lankomiehellensa, joka niin-ikkeen oli
tullut hänen vankiksi, vaan joka nyt piäsi Epiruk-
sen kuninkaaksi. — Ehkä myös jokuil soisi tietäksensä
miksi mieheksi Helvtorin poika tuli? Kuin viholliset
hävittivät Troijan, niin Andrömache oli kätkenyt poi-
kansa, etlä säilyttää hänen henkensä. Vaan Odysseys
löysi hänet kuitenkin piilostansa, ja viskaisi tämäii
lapsukkaisen tronista tantereesen, ettei tästä sikiästä
pitänyt tulla Troijalaisillen turva.

v. 468. /liänHl/n t. kiänsi ihtiänsä.
v. 4ö9" /ouH/Htil Hi/nliltHtel huiskuu, t. "huiskua,

lertua," Den rysliga tagelstånbaren eller tagel-
plymen.

v. 47c»' Rautiokin Ha/yaHlel^ t. "harjusta"' frän
bfwersta faiinnen af fiidiiten.

v. 47 l. Rukka, on yks Savolainen puheenparsi
jota usein sanotaan, kuin toista rukoillaan eli siäli-

tään, ja on merkihtevä niin paljon kuin "hyvä, kul-
tainen, veikoinen," niin myös: "poloinen, katala,
ranka, kurja", j. n. e.

v. 4/4- liouvelttl'^ e. "tuuvitti, hyssytti," wysfja.
v. 475. Zeys t. >/u/i/te- oli Greekkalaisten ja

Ruomalaisten suurin Jumala, se on usseen ollut meil-
len vastukseksi, etlä koska heijän Jumaloida 011 mo-
net nimet, sekä Greekkalaisia että Ruomalaisia,
ottoo mikä heistä ois paras ja jos kirjutettaisiin heitä
Latinalaisten tahi Greekkalaisten tavalla.

v. 4?6 on liian täyteläinen.
v. 477» Tämä He'ktorin toivotus, on aivan samal-

lainen kuin vanhoin Suomalaisten, ja heijän Sanka-
reiten. (lue 46>:näs sanalask.)

v. 478.
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v. 478. Voijja, kainxc, siarkotter. TJro merkihtee
tässä paikassa, "piäuiies t. valtias."

v. 479» /^ä^ t. isänsä. — v. 480. Zl'«e t. saalis,
hl)tC.

v. 483. Oisi sanasta sanaan: "Jokapa «a/no/ Hen

hajuvan »o^ieenHei -LvaH/en. Suomalaiset jotka eivät
vielä ouk tottuneet että hajulla huvittaa mieltänsä,
eivät taija muuta kuin olla tietämättömyyessä, haisi-
ko hänen poveensa hyvälle vaan pahalle. Tapa oil
muka eteläisissä kansoissa , hyvillä ja hajuivilla öljil-
lä ja voiteilla VoijeHa sekä heijän hiuksiansa kuin
runmiinsakifl.

v. 485. »i/x-vä/// käillänsä, t. "likisteli," filiefte
henne meb hanben, iiemligen out kinben.

v. 486. - Ai'släi'n t. etestäin. •
V. 487- Ei liikulak in/null ykskään, t. "ei mana-

tak manalaan ketään;" Homerus osottaa tässä että
haankin luottiin yhteen välttäniättöraään Luojan
käytökseen.

v. 489. Moailmaan lu//ut^ t. "tullut synnytetyksi."
Tämä He'ktorin ajatus tavataan pian samoilla sanoil-
la toimitettuna meijän vanhoissa sananlaskuissa
i^lue 1116 ja 1110 sanal).

v. 49°- Askareilais , t. töiläis.
v. 49>x «^a/le/H Kul'« -liä-ltänäiH^ merkihtee sekä

"kankas-tuolis että vokkis"; osainen kokonaiseksi (^?ei»«
/1-0 toto).

v. 495. Pujottu, t. laitettu, fmydfab, utsirab,
Lprpbb. — v. 496- Kyynäleitä K///ä^ t. paljon kyynä-
leilä. -— v. 498. Zl/leHlNlurHa/il^ kuhutaan tässä fiek-
toria, koska hään tappeluksessa hakkaisi miehiä
muahan martahasti.

v. 5o?. Achaijit , merkihtee yhtä kuin Greekka-
laiset. Hyö olivat soaneet tämän nimen Achaijan
maasta; kahoppas v. 426. —

G—nd.

Nl-^^^ I. 34
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TYTTÖÄ KAUNISTA KAHELLESSAIN
H A neAI! ,<,

—

-

JL aivaan ti/ltö/ H»«/eiH on H«na/el^ K/e/e/H on
mettä,

Suloinen sutisi — i«e/,'ne« silmäisi on/

Josma Hun nännäiHkin «äKiHin/ ne ovat Kauni/nenlat
Ka/KlHt^ v

Poveini peittaavat hyö , miclyltiiä ni/e/e/nl juur',,

-...>..'... X G-ml.





Suomalaisten
Vaski-Kantele.



NUl^l^tili^lA

MEIJÄN VANHOISTA KANSALLISISTA
SOITOISTAMME.

Jvoska rayö kerran olemme ruvenneet perkamaan
meijän omiamme vanhuksiamme, ja tarkoittanneet
parempoo tietoa ei ainoastaan raeijän Runomukses-
tamme,*) mutta myöskin meijän vanhoin viisauesta,
ja heijän muusia elämästä, että sillä saisimme vähit-
täin valaistuneeksi meijän omoo tarinamustainme,
niin luulemme me ettlä meijän vanhat kansal-
liset laulamukset") ovat soitostaankin aivan
merkilliset, ettei siitäkin jotaik puhua; tahi myö us-
kotaan etlä «e oisi ansioksi arvattava, harjoittaa ja
ilmoittaa meijän omoa vanhoa soittamustam-
me,"") sellainen kuin se vielä osottaiksen meijän
vanhoissa lauluissa ja soitoissa. Sillä kansan mieli
ja ajatus pitäis siinäkin ilraistyä; ikään kuin muissa
hänen toimituksissansa. Tahi kansan soittara uksen

*) /lanomu^. poesi', Mdekonji.
**) Vanhat kansalliset laulamukset, gamla folfcllielobier.
**,*) Ho/ttamii^, IttUflt. Kansallinen «olllamu^, national*

Mllsik.
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täytyy aina olla yksi puhkaus hänen tunnosta^
sett Uttryck af besi tausta) ikään kuin hänen Ru-
nomuksessansa puhkistuuvat hänen juohtumuk-
H«t (liksom besi fantaft röjer sig i poesin).

Meijän tietäksctrahe ei ouk vielä ykskään olla-

mit hakeaksensa, sitä vähemmin harjoiltaaksensa meijän
Suomalaista «oittamustamme; se on niin kuin meijän
muutkin omat laitokset heitetty uneukseen ja pil-
kaukseen. Se oisi ollut meillen hauskaksemme, jos
joku jo e. m. 500 vuotta siitten oisi kirjaan pistä-
nyt meijän silloin olevaiset Suomalaiset soitot; ja se
olkoon tule villen huvitukseksi^ että myö nyt tätä

tehään. Mitä näihen iästä tuloo, niin on arvattava,
että ne ovat vanhemmat kuin sanottiin, multa mi-
tenkä sitä soattaneen toistoo? —

sos Runon soittamus eli laulamus on niin
vanha kuin ite runot, niin siinä oisi toistusla kyl-
lä, että hyö ei ouk toisen päivän synyltämiä. Sie
on uskottava eltä laulamus ei ainoastaan ouk yhtä
vanhaa kuin laulun-sanat, mutta monta vanhempi,
sillä laulamus on se piiros johon sanat suljetaan
ja sovitetaan ja koska piiros on aina vanhempi kuin
mitä hänessä suljetaan, niin on myöskin runon-
soitto paljoa vanhempi kuin ykskään meijän runoista.
Meijän runoin ikee ei rayö tiijetäk, mutta sitä myö
tiijätään että Suomalaiset jo vanhoinna aikoina *)

*) plinius sanoo Hypcrborseiloista: Apollinem pr&cipue
colunt; ja Saxo <?ram/inaticum, niinittuä nl«i«tii: lncail-
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olivat kuuluisat heijän runon laulamisesta , joih«,
piiroksiin lieijän taikaukset ja loihtumiset siitten
sovitettiin ; ja että se sana /luno — jokaRuotinkin van-
hassa kielessä merkihti, sekä laulua, että ite -!>//-

Haulla^ eltä myös näitä nen/ä (be öoksiafwer) joilla
sitä toimitettiin — on peri vanha, nehään siitä, että

Odin jo sanotaan heitä harjoittanneen. Täcitukseh
aikana heitä jo nimitettiin Roomissa, joka näyttää
että hyö mahtaavat olla lähes 2000 aastaikoa van-
hat, tahi ennen meijän vuos-lukua.

Jos sen eistä Runot on niin vanhat kuin heijäri ni-

raet; kuinka vanhat eikös siilien Runon soitot lie-
ne, jotka ovat heitä vanhemmat? Mutta siiten on
toinen kysymys, jos heitä vanhuutessa laulettiin var-
sin sillä tavalla kuin nyt, tahi jos eivät hyö ouk
ajan kululla jossakussa muuttuneet. Tämä on tietä-
Mätöin, vaan uskottava, ellä jos hyö oisivat muut-
tuneetkin, niin se mahlaa olla niin varsin vähä, ettei
se meitä eksytä heijän luontoansa tuntemasta; josta
rayö kohta tulemme enemmin puhumaan.

Se on oppineilta jo havaittu etlä kielet olivat
vanhuutessa enemmin runolliset (poetiska) ja soitol-
len tointuvaiset (muftfalisTa, siämba för asionans ,

Harmoni, llielobi) kuin nykyisin; että sitä myöten
kuin kansa valistuu niin sitä myöten hään kavot-

talionum studiis i«cumiil«t; joka toistaa että meijän
vanha Ruuomus oli jo silloin ililiutliiiuit k<oi!illi.°.
luiseksi.
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taa myös kielestänsä tätä vanhoo runollista luontoa,
joka syntyy puhtaaksi puheeksi;*) tahi se vaipuu
olemasta yksi puhkaus **) ainoastaan heijän tunnol-
lensa, ja tuloo soveliammaksi toimittamaan heijän
ajatuksia ja ymmärtämyksiä. Moni on sen eistä
luullut, että kielet vanhuutessa hoastettiin enemmin
laulamalla kuin puhumalla, tahi että ihmiset tai-

koittivat kielessänsä enemmin eäntää ja sointua, ***)

kuin sanoja ja puheita; ja «e näyttä kyllä, kuin
tämä luulo ei oisi ilman perustuksetak. Jos ei tunnetak
muuta, niin tunnetaan että kaikissa kansoissa tava-

taan lauluja ja soitto-neuvoja (olkoon ne hyvät tahi
huonot) jo kaikkiin vanhimmillakin ajoilla. IVähty
on myös, ettei muut soitot mielytä sitä roakoo
rahvasta, kuin ne jotka hyvin tärisee ja kiljuu heijän
korvissaan, sillä . heijän kuulo-aistimet ovat aivan
karkeet, ja tarvihtoovat kovoa paukuttamista, ennen
kuin heltyyvät. Tästä tuloo että sen valaistamat-
toman kansan soitto-neuvot ovat kimakkaa! ja kil-
juvaiset eänästään, niin kuin Ruohtalaisten iV/KKei-
nar-nnu^ Skottilaisten ISäKKI/,iiii, ja Lappalaisten
/tunlnu j. n. e.; tästäpä tuloo myöskin että Suoma-
laiset ovat nykyisin pois-heittäneet kantelettansa, ja

*) Puhe, merk. tässä kohassa puhumus tukema^ PfOsa.
**) Pukkaus, uttryck.
>"*) Folnlll. ackord. Soinina, ackordera, stimma till-samman.
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remputtaavat nyt pahapäiväisillä vinkuvilla viuluil-
la. *) Mutta ettei vanhoina aikoina ouk ollut varsin
niin, tavataan vielä heijän vanhasta kauniista soiti-
kasta,**) heijän vanhoista kauniista laulamuksista ,

ja heijän suloisesta runomuksesta.
Se on ensinnik mainittava että Suomalaisilla

on oma vanha soittelo kuhuttu Kante/e^ joka jo
teoltaan osottaa vanhuutta, ***) ja yksinkertaisuut-
ta,**") ja-jbta ei tavalak muualla missään. lÄtei se
ouk vierailta haettu, toista hänen Suomalainen ni-

*) Z^ZiuZu, stol. Ikään kuin hyö ovat hyljänneet lieijän
kantelettansa, niin ovat myös hyljänneet IleijÄii van-
lioja kauniita runojansa, ja laulcloovat nyt ruokot-
tomia ja häviltömiä lorpotuksia, kuissa löyvyk kie-
lessä eikä laulussa miilän kunnollisuutta.

**) H,i"tZi«j,ii. soittelo, Musikalistt instrument.
+ 1"*) Se on piiioksestaan melkee.n yUenL-näköinen kuin

Davidin Zi«,-^)«, jota luetaan yheksi niistä vanhim-
mista soittetoista joita tunnemme.

''--**) Yksi yksinkertaisempi soitikas on tuskin aatel-
tava. Ei naulattu eikä liimattu, vaan yksi koppa
koverrettu puusta, johon ilollja tuohella kuvolaan
kani. IVe vaskiset kielet näyttää olevan . myöhäisem-
illan ajan. (lue SwenstLitter.T.idn. i5i7,p.340). Kuiten-
kin se on niin soma-eäninen, ettei parempia ejkä
syvämpiä sointuja soahak mistään, se on ainoastaan
siinä puuttuvainen, ettei se annak muuta kuin s elintä
kaikkiaan. Se joka tässä nähäänkuvailtu, sen ostin mi-
nä talon-mieheltä L?uo,«<2^ Teitiseltä faipalen kylässä
Juvalla, joka oli ite sitä tehnyt. Enkä minä saata
sitä kovan kalliiksi sanoa, sillä se tahtoi tuosta kuus
markkoo (Z> kili. riksel.). Tään-näköiset ovat kaikki
u« kantelet jotka minä olen Savossa nähnyt, ilman
niitä jotka ovat moninkicliset, ja joita ainoastaan
herroissa tavataan. Savossa löytyy harva kvlä kussa
«i ouk kantele talossa. Turunmaassa, Uuvéllamaalla j*
llämeoi»,!! eivät eneä Innnek hänen nimensHkkään.
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mensa, ellei sitä selitettäsik Ruomalaisten sanasta

cantare. *) Vielä merkillisempi on , että se on luon-
nostaan niin hilja- ja hellä-eäninen , että se näyttää
ainoastaan olleen tehty suosioitellakseen suru-inieli-
siä ja ala-uloisia, **) vaan ei iloksi roa'an talon-
pojallisen rahvan , joka toistaa että kansan mieli ja
luonto ei ouk ollut varsin semmoinen kuin nykyisin.
Kuin nyt tutkistelemme niitä soittoja joita sillä soi-
lelliin, niin löyvämme-heitäkin ilman, mitään,pauha-
mista varsin tyynestä-luonnosta, usseemmittain lauh-
kia-eänisiä, ***) niin kuin muka muihenkin kan-
soin vanhiramat laulut.

Kuin nyt tarkemmin tiijustelenraie raeijän van-
hoa Suomalaista soittamustamme, niin havaimme
että, se on kahellainen; nimittäin ensinnik se joka
osoittaiksen meijän vanhoissa kansallisissa lauluissa,

.»

eli «e joka on soatettu sanoilla, ja joka on jo enem-
min antainnaan meärättyihin eäniin (som reban sf*
wergStt till mera artifitlierabe Ijitb). Väraät lau-
lamukset, joissa sanat on jo sovitetut soittoon, tahi
jossa soitto on jo ikään kuin taivuttanut ihtiänsä
sanoin, luetaan muissa kansoissa kaikkiin vanhimmiksi
soittamukscksi, johon hyö tutkimisellaan taitaavat

tulla

->) Lue Swenss Litter. Ztbtt. 1. c.

5") Ala-uloinen, MetailWif?, mjeltsjiik.
***) Lauhkia-eäni, Mollien.
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tulla tietäviksi. IXäihin on meijän Suomalaiset Ru-
non-soitot luettavia. Mutta meillä on vielä yksi
toinen soitto-loata, joka on meijän mielestämme
vielä vanhempi, ja jota myö sen eistä eroltamme
näistä — se 011 muka meijän paimenen-soitot. Hyö
ovat niin vanhat ettei heillä eneä löyvyk sanojakaan,
ja tietämätöin on, jos sellaisia on milloinkaan
löytynyt. '---) Sillä hyö ovat ikään kuin syntyneet
meärämättömiltä eäniltä, **) koska eivät ouk soan-
neet sanojakaan heihin sopimaan. Hyö ovat nopeem-
min loilotuksinna laulettavia, tahi kuin hujauttele-
muksia mehässä, annettu sarvella karjallen, Kar-
huja kajottaakseen , ja korpiin kaikuttaakseen ; vaan
ei että niillä muka mielyttää miehen mieltä. Kui-
tenkin ovat hyö meistä varsin suloiset ja rakkaat,
sillä hyö muistuttaavat meitä meijän nuoruuen iästäin-
me, ja meijän koti-majoistamme hyö juohuttaavat
meijän mieleemme niitä aikoja jollon meluisimme
kotimehissämme

, ja jollon heissä kuulimme maan-
kylän tyttölöihen soittavan sarvillansa, karjan kel-
lon kaikattavan, ja korvissa koiran haukkuavan.
Kämät paimenen-»oitot ovat muista soitoista laet»

*) Ainoastaan kahet olen minä näistä kuulut laulet-
tavia, nimittäin Hio 2 ja 3. Siihen ensimmäiseen
soitoon laulettiin: /o tuleni Kot//«, &; ja siihen toi-
seen: Kulu päivä kuusikolle, &; (lue Schräterin Sintti*
sche IKttnetw p. 90. n. 5, 6).

**) Meärätöin eäni, oartikulieradt ljud.
o?^^ I. 35
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tavia ikään kuin lapsillisia lausiimiiksia, jotka eivät
ouk vielä koventuneet miehen täyvelliseen puheesen.

Lttä paimenen-soitot ovat kaikkiin vanhimmat,
ja ovat ikään kuin syntyneet ihmiskunnan lapsilli-
sessa iässä, nähään siitä, että heitä soitetaan sarvi-
loilla, jotka ovat ne kaikkiin vanhimmat soitikat
sukukunnassamme. *) Myö tunnemmo että ne inni-

noiset kansat ensin vanhuutessa olivat karjan kait-
siat. **) Sitä luetaan jo vanhassakin testamentissa,
Abelista aikain.

»Vlyö uskomme, että jos rallillakin kansoilla oisi
muka tallella lieijän vanhimmat paimenen-soitot,
niin, ne oisivat ehkä kaikki melkeen yhläliiontoi-
sia,***) sillä hyö ovat kaikki ikään kitin sarvessa

l) Meillä löytyy kahellaisct paimenen sarvet, yks oii
tehty Pukin-sarvesta ilman pulikat;» , (»tan PIOPP) ja
toinen on Lehmän-sarvesta , jossa on ylä-peäs.sä puus-
ta tehty pulikka. Kumpaisessa on 5 veikee tahi lä-
vee, eivätkä anna usempoa eänlää, jos tuskin 5 kaik-
kiaa», eikä nekään ouk aina ylileläisel, tahi meä»
»älyt, Samaten ei löyvyk meijän vanhemmissa kan-
teleissamme muta kuin 5 kieltä kaikkiaan, ja 5» eän-
;ieä. Ne ovat lehyl varsin sarveni illukaan, jolia
»»soitta että hyökin ovat aivan vantiut. Sei» eistä mitä
soitetaan sarvella pullittamisella, sila soitetaan Kante-
lella soi ll!ltlamisel!iiz/«koska Zii^il/laiZiet ovat ainoastaan
viiskielellisel (penlachordos) niiu ovat myöskin kaikki
nämät laulut ainoastaan viis-cäniset.

**) Karjan-kaitsia, herde, boffaps-idkare.
*}*) Merkillinen on, että muutamat Sclivcitziläisten tahi

Clnir-Rlieiniläistcn ja Tyrollilaisten vanhoista laula-
nmksist.i jotka ovat tulleet meijän lietyviksi, ovat
melkeeu yhtäläiset luonnostaan, kuin meijän paime-
nen-soitot.
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syntyneet, ja kasvaneet näinnä yksisinnä vanhoinna
aikoinna. Se on paha kyllä ettei muut kansat ©uk
ottaneet näistä paremmin voaria, tahi julistamieet
heitä muillen ja se olkoon luettu meillä ansiok-
«ekseraine, jos oisimme muka ne ensimmäiset jotka
ottaapi heitä toimittaaksemme.

Nämät pairaenen-soitot, jotka tässä nvt an-
netaan teillen, ovat Savosta kotoisin; mutta uskot-
tava on että niitä soitetaan muissakin Suomalaisissa
maakunnissa. Sitäk ensimmäisetäk *) niin ovat toiset
kaikki ylöskirjutetut Juvan pappilassa, kirkko-kylän
paimenilta. **) Se oisi toivottava , että meijän moa-
miehet, muissakin moan-paikoisamme, ottaisivat sen

vaivan ja ytös-kirjuttaisivat niitä laulamuksia, jotka
heissä ehkä vielä löytynöön. Koska ininä yhestä
kylästä olen yksinäini soanut näin monta soittoa,

*) Sen ensimmäisen näistä, kirjutin minä tässä Tuk-
hulmissa, Oiilulalaisilta merimiehiltä. Ja muistan
kuullein samanlaisen soiton Norjan Suomalaisissa
(pä Norrsta finstogarna).

'^^) Yksi meijän tolpparista, vanha Ilanno Laitinen Sy-
vänmaan-Hannilasta, jota piettiin isona tietäjänä,
soitteli heitä kantelellansa. Häneltä ja kirkkomain
tyttölöiltä olen minä saannut viiettä kymmänlä täl-
laisia vanhoja soittoja, osittain paimenen loilotuksia.,
osittain muita vanhoja laulamuksia. Erinomattain
saan minä tästä kostella Liisaa /^«t'<2Zilta, Anna Kaisa
Leinoista, Maija ja Anna Liisaa Kiukasta, ynnä
heijän veljensä Aato Kiukasta, joka niin ikään soitti
heitä kantelellansa. Siitten ovat Herrat Drake ja
Barkenhém tässä Tukhulraissa heitä leviten kahtona
ja oikoina, sitä myöten kuin minun renki-pojka
Tahvo-Immoinen (niinikkään Juvalta kotoisin) lauleli
heitä heijän kuulla.
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miten iso joukko eikös siitten heitä mahtaisi soaha,
jos heitä keräileisimme koko Suomenniemestä. Tosi
on kyllä, että iso joukko heistä on lähtenyt toinen
toisestaan, ja että ne juuri vanhat ovat ehkä varsin
harvat. Mutta hyö ovat kuitenkin kaikki yhteen
kuuluvia ja kirjaan pantavia, koska heitä näin van-
huesta lauletaan ; myö otimme heitä myöskin sen
eistä tässä kirjaan pistäneet.

Koskei näillä paimen-soitoilla löyvyk sanoja,
niin olen minä kuitenkin uskaltannut että joten ku-
ten sovittaa sanoja heihin, jotta sillä paremmin heitä
muisteleisimme, ja taitaisi mielessämme pi'ellä, liioiten-
kin koska niin harvat meijän omista soitoistamme
ovat lauluiksi harjoitetut. Minä olisin kernaasti sa-
noissakin tahtonut tavoittaa samalaista yhtäläisyyttä
ja yksin-kertaisuutta, kuin soitossakin, mutta se on

ollut mulien työiäs nouattaakseni. *) Tästä minä
tahon muistuttoo että soitossa on arvo, vaan »,i

sanoissa. Hyö ovat perin vanhat, vaan nämät nyt
vasta tehtyt. Soitto on tässä peälarkoitlamus

, sanat

ovat ainoastaan yksi sivu-aine (bioittftdnbighet).
Mitä toas tuloo sanottavaksi siitä toisesta soiton-

loavusta, nimittäin meijän lauluista, eli siitä soit-
tamuksesta, kussa jo sanat ovat soittoon sovietetut,

*) lasta luloo että nämäli laulut näyttäiksen monellen
ehkä yksin-mukaisiksi (eitfOMliga) niin kuin moni
ehta kahtoopi heijän soittamusta yhtä-eänelliscksi
(inoitotonijl).
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ntfti sekkiin on kahellainen; nimittäin i) Aunon
Ho/tto^ «J«) ja 2) muuut (vanhat kansalliset) /au/el-
mukset; johon nykyisempiäkin lauluja on luet-
tavia.

Mitä Ziuno/^/n tuloo, niin on jo mainittu
heijän vanhuuesta, myö tahommo sen eistä ainoas-
taan nimittää, että ne ovat siitäkin merkilliset,
että heitä lauletaan viis-neljännessä nivelessä *) jota
muuten harvoin tavataan. Heitä lauletaan nyt
kahelia vaihoksella, **) vaan koska se toinen
vaihos ainoastaan on yks lählämä tahi vaihtaus ***)

siitä ensimmäisestä, ikään kuin toinen sana ****)

useemmittain on yksi kertaus tahi selitys siitä
ensimmäisestä , niin on uskottava etlä heitä vanhuutes-
sa ainoastaan laulettiin yhellä vaihoksella. Tätä
teköö moni vielä nytkin, ja näin heitä tänäkin

-s-) nierkillinen on, että kaikki meijän vanhemmat lau-
lut olivat runot, ja että reenu ja Zau/u on vielä nyt-
kin usein luerkilitevil yhtä. 8»il» raunen, runen t.
rynen nlerkilltee Saksan kilellii yhtä puoskaroittamis-
ta, tahi piltit sellaista sanoin-sopottamisla, jota 2"ziP-
tin inililloiset papit, Persaii tletii|iit, ja Gymnoso-
phistat Indiassa ennen ruukkaisivat heijän rukouksis-
«iillliii ja kahtouksissansa. (dealerin UntOerfal-Se.rtCUn/
1. xxx. I>. n33. f. XXXII. I». 1821).

*) Viis-neljäinen niveli, t. -polvinen niveli, fem
fjerdedels, fem-noters-takt.

**) Vaihos, repris, stroph, ombyte af takt (i imtsifen).

***) Vaihtaus, variation; vaHtanea, varietet.
-"""") Sana, vers, stroph, ombyte af rad (i poesien).
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päivänä vielä lauletaan Viron-inoassa, ehkä heijän
soitto siellä on vähä toisellainen. Kussakin vaihok-
sessa (eli koko vanhassa Runon-laulussa) ei löyvyk
muuta kuin kaks niveltä , *) joista se toinen näyttää
niin kuin sekin muka ois ainoastaan yksi vaihtaus
siitä ensimmäisestä. Httä asia mahtaa olla tällainen,
tuloo meillen ikään kuin selvemmäksi jos tarkemmin
tutkistellaan mitenkä heitä laulettiin. Myö havaam-
me silloin, että ne vanhat laulelivat nämät runot

Hä«tänl«eiiä , tahi vuorotellen, sillä tavalla että kuin
laulaja oli ensimmäisen sanan laulanut (joka oli soi-
tossa, ensimmäinen niveli), niin «liioin puoltaja jo
kerroitti samoo sanoa, vähällä eänän viskottamisella,
ja siitä syntyi nyt toinen niveli, joka lopettaa ensim-
mäisen vaihoksen. Kuin laulaja siitten toas alkoi
laulella toista sanoo, niin se (meijän nykyisessä Ru-
non-soitossa) alensi eäntänsä ikään kuin vastatakseen
muka puoltajan puhetta, jota toas puoltaja vuoros-

taan kerroitteli ; sillä tavalla 011 uskottava että toi-
nen vaihos on ilmauntunna. Tällä tavalla nähään
että tämä Runon-laulu on varsin yksinkertainen, ja
että hänessä juurin-jahkain ci löyvyk muuta kuin
yks ainua niveli, jota neljästi kerroitaan eli vaihe-

*) Samalla tavalla tavataan sanoissakin useemmittaiu
ainoastaan kaksi sanaa kussakin värsyssä. Mainittava
on myös, että kuin kaliet sanai eli värsyt (jotka aina
iiVään kuiu seuraavat ylies-iä) lovistetaaii yhteen,
niin synnyttäävät i«l««z^eZö^«tl (en hexameter).
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taan. Kuin nyt taas tutkistellaan tätä yhteistä ni-
veltä, niin havaimme ellä hänessä juuri löytyy ne sa-
raat viijet eänet, jotka soahaan taipumaan heijän sarvel-
lansa ja kantelellansa. Myö havaimme sen eistä, että
koko meijän Runo-soitto ei ouk muuta kuin ainoas-
taan yks sointu näillä viijellä kielellä. *) Olkoon
tämä yksi varma toistus hänen vanhuuestansa. Et-
tei se ouk ajan-kululla tullut paljon muutetuksi, on
siitä arvattava, ellä näillä viiellä eänellä ei synny
monta vaihtausta, ja että se on mahotoin tehä sitä
yksinkertaisemmaksi, jos tahtoisimmekin. Koska
pitkät Runot ja laulut ovat monessa vuossaassa py-
syneel kansan mielessä ja muistossa, kuinka kauvan
eifeöS' siitten tämä viis-eäninen sarven-soitto ouk tai-
nM hänessä pysyä.

Nämät Runon-soitot lauletaan Suomessa monen-
vaihtauksilla, **) vaan hyo ovat kuitenkin kaikki niin
yksin-luontoiset, ellä heissä jokaisessa hyvin tunne-

taan sitä vanhoa peä-nivältä. Virossakin jossa hyö
ovat nimensäkkin jo kavottaneet, ja jossa heitä nyt
lauletaan muuinna lauluinna toisella nimellä, siinä-

h) Nimittäin sillä tavalla, että kukiin kieli kahcBti kopu-
telaan; niin kuin olemme soitto-lehessämme osattanut.

5 1-) Kolmet näistä tavallisista Runon vaihtauksista
luetaan Riihsin Finland och detz inwilnare, viimaisessa
osassa, soitto-leliessä (ä Mtlfif-bilCljjan). Se joka tava-
taan v. Schrölerin kirjassa, kulmttu FlMUschc KlllUll,
ei ouk kansallinen.
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kin heissä vielä tunnetan sitä heissä olevaa vanhaa
niveltä.

Se toinen loatu näistä raeijän -lxlnno/Hlel /au-
/uiHta/nnle, on toas luonnostaan kaheiiainen, nimit-
täin iian/ienln/<l ja uunenl/Lnel. Ne vanhemmat ovat
usein Runoin ja paimen-soittoin tapaisia, ikään kuin
oisivat ainoastaan sävältynneet heistä» Heijän van-
huutta selitetään siitäkin, että moni heistä ei ouk
sen pitempi kuin kaksi niveltä kaikkiaan , ikään sem-
moiset pian kuin Hottentottilaisten laulut Afrikan
eteläisemmässä peässä. *) Mutta heijän nykyiset sanat

ovat myohäisempinnä aikoinna heihin sovitettunna;
ussein varsin näinnä viimäisinnä vuosinna, josta hyö
myöskin useemmittain ovat varsin tyhmät ja ilirian
arvotak. Ne toiset tl/K/tHent/neit /an/uiX jotka ovat
luonnostaan toisia tykkänään kuin ne vanhat, ovat
monesti aivan kauniit jasoreet eänestään, ehkä ei heissä
löyvyk sitä vanhoa yksinkertaisuutta, jota tavataan

toisissa ja joka on heilien | ansioksi luettava. Heis-
sä tavataan jo yksi toinen soitto-johtaus, **) kuin
niissä vanhoissa lauluissa; heissäkin jo löytyy sekä
usseemmat eänät että puol-eäniä. Meillä oisi mieles-
sämme että aikoa myöten, maamiehillerarne toimit-
too nämät meijän nykyisemmätkin laulamukset, joista

olem-

") Sparrmanin SKefrt t Afrika.
*) Soitto-johtaus, musikalist ffala.
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olemme jo koonnut hyvän jrnikon. Kuitenkiu ta-»

homme mvö cusin harjoittoo ne vanhat; tämä oisi
siitäkin tarpeellinen että ne rupeavat jo päivä päi-
vältä katoamaan ja hälviämään, niin ellä jos ei hei->
tä nyt pysytettäis mieleemme, niin häviäisivät
kuin monet muut, jotka ovat jo joutuneet hukkaan.

Moni ehkä luuloo, että nämät ovat huonoja
temputoksia , jotka ainoastaan huvittaa talonpojallis-
ta kansoo, ja jotka on heilien vaan ei muillen so-

pivaisia, ja irvistelekset ehkä näiiien raeijän loilo-
tuksillen, niin kuin ovat jo ennen muka pilkaneet
meijän runojamme ja meijän puhettamme. Kussakin
kansassa löytyy aina tyhmiä miehiä, jotka eivät yra-»
märräk, että kansoin tarkempi tiiusteleminen on
raeijän isoin viisaus. Heijän, iotka eivät ouk tahto*
neet ryvetellä suutansa Suomalaisilla sanoilla, an-
takaamme klaverilöillänsä koputtoo Saksalaisia ja
Franskalaisia soittoja , tahi miäkitköön mieliänsä myö-
ten muita muukalaisia veisuja» Ja kuin hyö Ilarak*
koinna ovat sikärlävöinnään pieniin Sirkuisten taval-»
la, niin tahomme myö" ikään kuin peipuiset meijän
puistikossa lauleskella omalla kielellämme. Ne jotka
paremmin arvaavat asian, ymmärtäävät kyllä, eltä

jos ei meijän soitossa ouk niin monet ja kauniit
visärrökset, *) niin konstilliset ja komeet heläjämi-

"-) Viserrös, dll!?.
Oi-^l-^ /» 36
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set*) kuin eteläisemmissä kansoissa, niin se on kui-
tenkin soma yksinkerlaisiiueslaan, ja synkiä sanois-
taan. Ja paiti «itä, jos sillä ei oisi muuta arvoa,
kuin ainoastaan etlä on omat, niin siinä oisi syy»
tä kyllä hänlä harjoittellakseininet /la^en^o o,n<» olki->
nen, Kee/n ii/eHaH i>///el/nen."'^

(Vastapäin enem/n'.)

*) Helåjäminen, tulad, patzage.



PAIMEN-LAULUJA,

l.

PÄIVÄN NOUSTESSA.
(soitto ii,.» 9, vai», b.),

PA aiva N0«H00^ paiva nousoo,

Nouske navat iiuote^e/tel^
I^elHei-tu--l)<lt tlut^He/iel /

Makoomasta, to^Ku/NelHtel^,
/'el^Ku/naHla!^ no^KlenlelHtel,

AouHke^ nouske, nouske, no«Hke/
Havujaini hautomasta,
Tunkiolta tunKentaHlel^

Etkös nouHeK karhun-pala
Etkös kuulek korvettava!

Jouvu, jouvu, jouvu, jouvu!
Jouvuk Juovik joutuisasti,
Nouse Neitur' nopiasti!

H»«^/än-Keuy'<lt /o nlänöövät,
Muut /e)«ö einensä /o «xövtil.
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/uotan tee7»X notan teitä t

flautehilla <?ae^'aeX//a j-

Katjoihilla kauraisilla ,

Joita annan sormdlniiii.
Joita Ka/lnan Ka/'vo//a/,i/,

Ulos tieozta^ — etkös «läneK
/'a/.v/.^ ti«/la potkimasta,,
Soahviaini zotKemaHta /

H^o/autan korennalla ,

/'eeukautan nat«Ka//e».

fuskeppas Punikki /e)lNta'/n/

Taukoo härkä /la^n^NlaHta^
Karva-silmä KaiyumaHta /

Mitäs v/ei^tte/e/t vielä,,
/i?Kö'H pyrik Kunenea^ t/e//e/'

H.

LEHMIÄNSÄ LU VETELLESSAAN.
fHO/rr»» ee.-o io.)

Tulkaa, tu/Kaa Lehmäini lanne! :,:

Peläkköhön, lepikkohon lehtohon /o mannaan. ;,:

Jok' on kaikki /^e/?,na/nl l/e//a^ :,!

/^»«nKo liene vasikoita navetassa v/e/el? :,i
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/i^u/n/na /eliuan Hee/-t>el /a sorkat , :.:

/'ellukal /a pulikat, /a pukihit /'a iioiHaat. !,:

Tiisfik', T^ot-Ht/K'^ /'ez/aka^ /eluket-^/ :,:

Ilturi /a Neituri /a Sunleri /a Anler'! :,;

slik', Petrik', Kukkainen Ku/tei/ :,:

/^e/una/el Haluna /ei /u^//KK/^ jo lu/Kaa/ :,:

Vallik' , Vyötik', /e1.,1/K^ ja Karjo! :,:

Tähikki ja /'uone/KKI /a Ristikki /a Alt/o/ '~:

Moat/K^ Mansik', H/ieHt/K^ /a muita !'.,'.

Punikki /a Pulmikki, /a päiviä /el kuita!*) :,:

Juolik', /uo-v/K^ suuret /a /i/enet/ :,:

/^"e/Kunal/a Oneenat^/a KeelKa kaikki lieneet. ;,:

111.

MEHTA ÄN MÄNTYVÄ.

(soitto lv,e> I, vaih. a.)

Lehmät, Vähtekee näiiien tn«///en/ :,J
Teäl' on ruoka Ka/Ke//a/nen. :,:

Neituri, Naituri, Lehik' /e^nlä/n^ '~',

Tule tänne Punik' /e/enlä/n/ :,:

*) Suomalaiset nimiltäävät usecn Lehmiänsä sill3 päivät-
lä jollon s^nt))välnii» e. m, (viikauven- päivistä)
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/<?»/' on /ee/nät hicnoisemmat, ;,;

Teäl' on nle/lät »e/e/u/He/n/nat. :,:

''^"o^l/eet on Ko^Keet Kot^ena/ntne ," ;,;

(^Ve'/n He soittaa lor^HHanl/ne). :,:

»^«/'at ne kasvaa Ha/oHHeene/ne^ !,;

Maito-heinät ta/oHHel,?enle. :,:

IV,
KEOLLA,

(soitto iVi» il.)

Kosket pauhaavat j.

Linnut /au/aa-liat
/i"aun////a! eä'ne//ei Kevei///ä'^

Kaikk' on Ho«'at^
Kaikk' on koriat,

Mitäpä keolla Kane/Z/ei.
/^ä/iet /e/KKx/vät^
/e/eet /M"KK«vät^

HuK//n on iloinen lleHtaän.
HluKeil Ku//eeHHel^
Maot mullassa,

/ilnloovelt tulen /o HiHäHtään,

Moatik', Tiistik', Kestik', L^o^tZi', Perjaka, Lauker';
Sunter' (nimi-päivistä) Anter, /'et^Zi', Tuomik', Ristik',
va. m. (juhla-pävistä) />eältZii'. /tetu,!». Juhlik', j. a, e.
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H^e/Kelel -iie/Ko/Het/
is«onlen Neit o/Het

Kauniiksi pmätäns /o Kau^tHlelel^
Kukkiin HeinKoe//a^
/iuuHUN pannoilla

/a/etoot»al tce/älk/n Kaun/Hlael.
AuKllt -l'el///vät^
Helmat /te/Z/vat

//el/än Kaun////et Kelu/o///aelN /

/i^llo/n parvessa,
Soitan Ha^2ieHHel>

Alotan nä/vä'//l/ lauluilla.

V.
SYVÄN-MOAN NAVOILLA.

(loerrn lv.o 5.)

Yksin kaynmä Ko»veHHa/n/^
»50/teln suolla «elf-iie/Za/nl/

Eik' ou 10/Hlet toveria,
Eik' ou KutelelN Ku/n^eln/nel

— M/»un Ku/ta/n /e/emä/n — hoi!

Vajun Nä'//l/n ilkiöihin
Syvammoihin t?/nK/ö/«/n /

/oHHei i^oanttet /loa/nuaiiat t

H/e/iän-vttt/ol »lae/laavat t

'— /te Hiisi hiiskuttaa.
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M?län Ku/ta/nen kuninkas.
Kulta-helma , -l>aHk/-»enKaH >

Vaellaapi Tia^/ea/n nä//nn
Tapiolan Hilu,//n häihin,

— /'/te/enlään piikojaan.

Mihin jouvun na/neen-,uKKa>
/oH inu» soapi vuoren-Ukko,

/okel H/ensiaa nuoret nel/ot>
/oka -v/en/ vuoreen /ee//äl^

— /^/ereHHaNHä makuuttaa.
/'a/la tu//el paimenillen
Halla-parran /ee/lunl///en/

H/etän miniät tnänöö'vä/>
Kesä-öinä Kä-lie/öo-liät

Mieluisahan mehtolaan.

/Z///an Hiijet hiiskuttaavat ,
/'////Z/öi»H<l piiskultaavat

/^uen /e^ö Ku^Li/HtanHei ,v/ö'tiä/^
/ee/e/ Ku/n /l/ö /e/KK// Z/o'veit

/elv/oZeIN ta/-/eo/HH<l.

Minä t/ltei-t/cy^u /uokHen
/iot/tl/n^ eneänlä/n ZuokHen/

./oka Ke/eo/llael /a Ke/ttää^
Etten ne/Ke/H eneä n//tä

-— Niitä nietän peikkoja.'

VI.
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VI.

NEIJON VALITUS.
(soitto lv.-c» 8.)

Tule fann poika-rukka*
Tule tänn^ luoksein!
/inu/et sen Keto/n kukka
Jouvu iänn^ juokse!

M'«ä Hl'nä -I'ti'v/tie/el'i ,
Ani'n et o« Hl'e//ä/
/l/l«ä «nä viilettelet,
Kuin et ouk tiellä!

Paha on Mll^«!>
Enemmän uottaa;

Pa^a on tulla
Emäntäin luota.

Zm/?ä Minä luule
Vissiinkään ine/ä^

Ettäjiä ne Knu/ee
Missä mä liene;

Mutiäma pelkcän, eii

Jos /l/ö lietäis,
M'i'n saisin
Panat sanat.

3^u/e pois /iol'Ka-K«/ta
Tule pois vuonnain!

Otava I. 37
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Minä sois' «tä Hu/lel>
Että o/H^t luonnain. ■

ZiUHHa H/nä Ku»s/eHke/et^
Kuin et lu/e tänne?
Kussa «nä Ku/enuHie/et ,

/^u/n e( tu/e ennen?
Ethiiän Z/e miinny.'
(tl/on//i» pettää)
N^ään «/e /lenn>'
M/nua /ällää.

Kuitenkinma soisin
»5/nlt- tänne

Olisin ja öisin
Niini kuin ennen.

/isuu/eH neun KuZla/n/^
/^u/e mun tuttuini
/^KÖ/nl toelH.

VII.
POIKA.

(soi. ttu ä.-o 9, vaih. -.)

/l/ni/a parka , Maija oa/Ka ,

/eä/t" o,e jiaras t.'iat/<l-u»/K'Ka/
/u/e /ee/tä

Noutamaani ,
/u/e nä/lä

Noukkimaani!
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/<u/« et Kuu/e
En ouk /n/Z/äänv
H^u/n et tule,
O/e «'//ään.

Minäpä HlNUHtel vähä /luoZ/n^
Kuhunma muitakin neuk«'a *) tänne.

VIII.
VAROITUS.
(soitto mo 6.)

<i^/eZ^ on vein/ie/nmat tässä,
/^i'e/^ on «HkotK/n /äH«ä/

Z7ä tule, mun kultain!
Elä tule, mun kultain!

Kuin hyö nlänöö^eit /ne^lään^
Kuin hyö Zä/ltö'ötiät lehtoon,

/'/Htält t/ttö'/Hl tyköön,
/'/Htä/t t/ttö/«' tyköön!

Ei OllK enlo/nl tiälla,
Eik' ou siskot nlun /ieä//ä//l^

/'u/e pois nl/nun poikain!
/'u/e pois minun poikain!

*) Muksu, merkihtee Tyttöä Norjan Suomalaisissa.
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/»H o/H -mekutvtX)/e/ii^

/oH ois l/etu^/t l/e//ä^,
/'/Htä/t piiloon', /n oula^

/'/Hlä/t piiloon, /el oulel.

Kuinma Hel^ve/Zel soitan,
Kuinma tot-lie/Zel koitan,

/u/e silloin mun luoksein!
/u/e silloin mun luoksein!

IX.

VASTAUS.

(voitto n:o 7.)

/o/ieltnel Kuu/en,
/o/iatn« /uu/»n^>
Että /l/o nlän/ pois,
MlNl>äl «luu/Zen.

Neitoisein!
i^e/KKeuHe/n,

Kohlama lu/en.
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X.

KAIPAUS.

(soitto N:o 3.)

M/HHei //ene
Melo/Heen/^

Tyttö-rukka, kaunoiseeni!
Kuin e/ Kuu/el
/ei^/nän /uu//<l

Tuolla Huo//el pullittavan,
Eikä täHH»
F/etä^äHHä

/'uK/n sei^veZZel ouk lässii;

/oZZeI soitti.
/o//el voitti,

Minun H/tiäntä/nl Ko/ltl.

Kuules kultain.
/h>2)ä /Mö'/

Tyttö-rukka, Kaun/H Tyttö!
Zl//eZen haitto.
Mielen kautto,

MeZen vietto, nuori Neito!
Etkös ennea
/«/e tänne,
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Sinun uo/Ka/H poveen /ennä?
Z^tKÖH /uoHten
Tule ZluokHe/n^

/^u/n,nel /euuan n/,ne/H -vuokHen?

H/u/Htan /nu//on
/i^u/n nzun /lu//u/«

i^»a/HHä/n soitti: luilun, Zu//u«.
Kuin Nl)«o ä,<-Ken

H»a^enKeHken
Istuittimme kukkiin keskell'.

Nitoiseini
»SxZIHHä/nt

/'/te/l'»^ /a vieressäini;

/iu/Hkulle//n ,

/Zu/Hkulte/l'n ,

Muinoisia muistuttelin.

/'/entaf/Z/el
Pienoisilla ,

Ussein «Zt//n leikkisillä;

/e/nKoHHeI,
/e^/KoHHel^

Usein Kä/t//n karpalossa;
Mutta marjat,
Että Ka^/at

Heuiiell Litteä omat rauhat.
Meill' o/i muula
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INI/o/HUUllel^
Annoini loisillemme suuta.

Talvisella
/antei-e//»,,

/ennält/ni/nö /ie voisella,

IH/«K//ö///ä ,

/ieK/Zö///» ,

/'ä/iiH/Z/el että ö/Z/ei.
»s^kH/-Heä//ä ,

/u/Ku/n '/Lieä//ä
Kir juttelin n/,ne/H jalle.

Kuin neee luisiin ,

Kättäis puistin,
Kaikki -v/e/ä /uo/euee muistiin.

Niilipä -li/e/ä ■
Juohuu ne/e/e/n^

i^u/n /nel nlän/n munnain *) K/e/Zlä//l
»Hlnun ZuokHe/z„
Sinun -KuokHe/H

Viivyn tnonta Keilaa l/e//ä.
Kovan toran,
Pahan /o^eln^

/^//nie/n Vl/eelN sain, porun;
Toisin' itkin
Päivän /ntKän

/^X/ne/e/tä K^>//ä kitkin.

*) Äiti» kiil.utaan mee,u,a^</. Norjan Suomalaisissa.
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Vaan kuin i'Znl///l
lsel/n sun «'//nät^

Niin ne /LL>xx/iKä/H murheen /nZvet
Huolet heitin,
Hlu^eet /Liält/n^

/uok«» luokseis, nuori ne/l/n/
i^eleln e/ ennee
15/nne /nanna

Kaikki uneu/itull /o ääneen/
Ajat tnuuituu^
/'«/väl puuttuu

M/e/ien /n/e// yksin juuttuu.

Nyt "l<l tuo//el
/i7a>y'an Huo//el

Hiilidn Hirviä NIU» Ztto/ellN/
Nytniä tä«ei
Zl/ate/läHHa

Koatan Karhuja, MHaHHa >

/oHH<I tnu/Zo/l
M/nun teu//u/n

Soitti Ho/naHt luilun, luilun.
Jossa enne,t

/Znteln Kennen
Tittämätäk, tulin tänne.

Nyt ma /a/ta»
Laivat, taitan

Roso-
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Aoso-/lOnK/<l HelZoHHel .'

Nytmä Ka/lian
»Huot^ /e» -el/liel»N

/lu/nel-niu^to/a palossa.
/'eZZot^ /euu/lilt>
Niityt, Zu/eat^

/I//eZe/» tu?'t»e/oo /o tuhat' <

Yöt /el nä/vät^
/luuelt^ Ze/vät>

Kaikk' ne rakkautein lie/vät.
(yks eäni , kaukana)

"Ael/eet kuitenk t-elKKaat /ä/vät.
Mitäs kuulen?
(eiini, niiitkllii peästä)
"Tulen, tiilen!"

(Poika, toas)
/ä« on la/KauH me» /uuZen. »-i»

Kuka «e//ä?
s«3ni> lUhcilllliilii»)

"^i'e/ä/ v/e/ä/
Yksi ystävä on tiellä."

Poika:
Korvat ettet
iHI/nlät pettää,

/'eZo/tlaa^il Koko »lellä/
Tyttö:

"Tuo on NluZtel" —

Poika:
/uo on HuZ/el/
Tyttö: Poika:

"Poika-rukka"! — Tyttö kulta!

o?^^^ I. 33
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XI.

/o/^o/l/»»?.
[soitto n.-o 3, vat/l,)

Kuules mun kullaini,
Ainua armaini,
Nyt o» Maikki Nlai/elHHe»^
/e^mä/n on karjassa,

/^kH/n n/t uotan.
/el toivon ja luotan,

Ettei MUN Ho"me/nl soittaisi suotta.

Voi m/nun KuZl<lt'«
Kuin Ketto/Hlt KaU2ie«kH^

Viivyt n//n viikon, kuin o/«'t HenevelHH^.'
Keännä siitt' /ä//een^
/el /ouiiu^aH iiä/Zeen^

/'uZe mun tuttuini l)«Kö'/n//ä/Zeen/

/ZaZalel soisin, /e,
Antava o/«'n
Suloista «lUlel^ niin
/'«e/on Ku/n voisin.

Antaisin suuta,
/<l antaisin muulel^

/^u/n H« tulet tänne Ku/n nu/Zu/nl huutaa
MeINH/Kat nta,/»/n>
Ja Kol>«/n /a Kee//«/n
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Kaikki m« annan^ ja H/nuZZe» ta^/oon.

/uuHiot ma einna»^
Ja KannuZZa Kannan

H/eIK/<ltnmeln Nlal/on^ Ku/n pöyväile pannaan.

XII.

LAMPAAN PAIMENET.
, ,

(soitto iv:» io, vaih. 2,)

Laulan m/nä Lammastaini ,
Huikkaan -vä/eän -vet^eln/

/^uon/HlaK/n 2)uo/l/HtaK/n luilottclen.
/auHUn Nl/nä /elUtnaHta/n/^
/uK/HteiK/n kerran /

/^aie,/HtaK/,l kaunihisli pulloitlelen.
Vuonnaat on ii///a/Het nloat/a/Het^
/'uK/l e/ m/ZZo/nKaan/ /^eian kaikki karvahaiset.

XIII.
(siiirro ev.» 9,)

Mnä /au/an /aumelHla/n/^
M/nä ZeiuHUN ZaNlmaHla/n/.'
Niit' on monta Kat/eiHHa/n/^
Nät' on monta pel^velHel/n/.
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/^el/Ko/Hel on Vuohet mel/än^
l^el/Ko/Het on vuonnal heijän;
Hulltel muilien Hel/nel/Hemmal^
Mustat, mu/nen litl/Ko/Hemm»l.

Meijän ovat v/Z/a/Hemmelt^
Meijän ovat -li/t/ellHemmeit^
Kuin on mu/nen lel^/10/HHanHa
Kuin on kuihen karjoissansa.

Vielä mulHtan^ m«/K/aHll^
HeKKa /eieuHl Ku/K/elHll'.-
-"Suolla Ka/vät paistit nle//ä«
"Tuolla Kä/vät kaitset heijän.

"Peästä paimen Zam/ieleiN-vuonnel
"AaveZe/nään Koiven Zuonna^
"^nna Kä)«-vä vuodet luoZZll
"M/eZte«H^ n»/ölen /'a/tKel-HuoZZel.

"^»/ZZä nl/o heit' Huo/e/emme^
"Huoleheisi tueo/eZemme.'
"'^^tle/ H«/Z^ ouk hitolta He/Hlä,
"Muillen muka murhe nä/Htä/^

/'el/men lausui "Roilo-rukka,
"iL'/» tuosta Kuo/l /ZuKKel/
"Suli' on HU»u HUle/eusteiiH/^
"Murhe muuHla ruuastaisi.
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"^<KöH /ä/eek poisi, ennen
"Kuin ma Kaiken Koirain tänne,
"Kyllä Musti o/iellaa^»/^
"Lausujaisi lopettaapi."

Susi /uostel Ke/ätle/1.,
Viitoi nl/ö'len v///elle//^
/'uonek lolHle» K<l//an-»la///en^
Au/n e/ käynyt täHH» tallien.

XIV.

ILTA-LAULU.
(soitto n:o •), vaih.)

»50/leeZen HuoZ/el^
/o/olan tuolla;

/e/l/«ät ne /epäävät /e^oHHel^
Viikonpa v/l/L»//vät mehässä.

Mailien /lä/vän/ mänöö^o/^
/Zlel ilmankin tuloopi;

M'«Hä lempo, lie n/l Ze/lmät/
Kussa Kä/nöö» kulta- Kannel ,

Au/n ei kuuluk karjaini. -
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Kellot /o kuuluu,
' /e/imä/nl tulee!

Tulkaa tänne roavas-raiskat,
/^^mä/nl Zä/lteKee kotiini!

Kylpy /eitlÄä/« kotona, —

/c»H ellen jo /ouvuk /unnoon
Niinmä ne/län le//äl tänne,
Nlkä Zeuo/l te/Htti ennee^

-»- MinKee siitten, m/^/n määt'n/

/'oi'Hl/K /o tll/ee —

HuKKel/nen^ kuule!
Mutta MlHt/K —» kurko t/ennöön/
Entos /e/l/K — m/HHei Z/ennöön/

/^/i/o kiiruhteles tänne/
Tiistikki /o tuli ennen. —

Neiturii e/ riävyk v/e/ä —

Jbp' on Ka//el/n kaikki i/e//ä/
— Härkä mulliko on pois.

XV.
PÄIVÄN-LASKUSSA.

(soitto iv,-» 40

/'älvel mänöö mel/ZZen^
/'«iva mänöö Mel//Zsn^

AeänläKete kotiin /o/
Keiinläkcte kotiin /o/
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Käki /en»' KeeuHeen^
/väke /en?/ KullHeen^,

Ml'nä Zäteen K/Zää'n /o/
>l//nä /ä^en K^/ään /o/

/^<l/at lt/veil />einlalln^
Ael/at u/velt /'eintaan^

HZ/nä läjien kotiin jo!
Mnä /ä/een Kol//n jo!

XVI.

LEHMIÄNSÄ HUUTAISSA.
(SOITTO S.-O 2.)

iise Ae>/o/ He Alityo/
»5e Kirjo! He Karjo!
»He v/iHaH Viikunaani!
»ie /ea/nioo /sa/u,laan»'/

/u/Koo vels»t varvikosta,
Haja-sarvet hoavikosta,
Metästä met/Het K/nnet^
Jotk' on joukost' e-e/et/nneel/

Se H/a««'K/ He Muslik!
»ie Mansik! se Muslik!
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»5e oma Omenaani!
»5e ine^aH Verkunaani!

Paimenet jo Ko/lte/oovat^
»iarv/anHa Ho/lle/oovat^
isoa/eakHeen Kat/e»n Kol//nl
A«/la-Ka/l/e/H//l/n K//«/.

XVII.

KOTIIN /17//^^H^.
(soitto lii.o 2. vaih.)

Jo tu/en/ koliini,
/o tuleni kotiini,

Onko mull/*) Ke/lett/nnä?
Onko Zeullu Zle/telt/nnä

/o tuleni kotiini .^>.'

Onko K/^Hät K//)Hett/nnä?
Voita «Zmään pistettynnä?

/o tu/en/ kotiini :,:

Onko leivät Zel/tellunna?
/am/iaan lihat paistettunna?

Jo

*) Multi, on yks hutun laji, joka keitetään Ruotin jm
Norjan Suomalaisissa. k»ue ©löeilj?. Lltter. iXtbll. lsi).
p, 800.
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/<? luZen/ kotiini :,:

Onko Hauna /oulumel«el?
Onko veiHtat ZeautumeiiiHa?

/o tu/ene kotiini :,:

Onko mu//e vuue le^t/?
Makuu-paikka valmistettu?

/it/?a/uln/ tultuani,
Zmänlä/nl KuZta/lanZ

/'elt/iattaa/Lil pa/men//Zen.'
"Viikon v//v//t laitumillen!

"Jop' on huttu HUURUN syöty,
"Voit /a mal/ot yhteen-lyöty ;

"Lapset soaneet KaKKa^o/lel,
"Tuos on ««//en Kann/Ko/to/

/am/?aa,?taan on Man vieneet,
/te paistihinsa s/neet
Mulien tuotiin — l/man mititll

Kalan mu»ru/<l ja luita.

/Vitn/?ä Känl paimen rukka,
/'u/ln koliin 2ia/°«'n hukkaan,
Nälässä /a uuvuksissa
Nukuin viinien uunihissa.

t)r><^^ I. 3g
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XVIII.
xo////^ /z7//c/^.

(soitto no io, vaih. i.)

Avoappas ovea/« mieo,-//e/ kulta, :,:

Nyt on Kat/a/« kaikki teeHHä^, eneä/n/ Ku/tel.

H//HHä Z/ens piijat? kuin e/ /x-»HetäK karjoin. :,:

H//HHä //enoon /e^iHet? /o///en anla/«'n mar/a/n.
Ml'nä o/en Ka/Ken nei/vän mei^äHHä moanut^ :,:

/e^ekH/ä /e/Ke//iet^ /a Ha/^o/aK/n Hoel,iut.

/^elHlo/a on v/lHi kuusi, /otK' o/en lHn/t^ :,:

/'eeonek panin pankon peälle , /oK<?H o/et nä/ln/l?
Viis' o// mu//el virsua, ja leeo/et' oeH^n tuonnut :,:

Mutta kaikki katoisi, /a Kontt/K/n on puonnut.

XIX.
LOPPU-SANAT.
(501-rro n.-o 9, i.'ae'/l. 2.)

Kiitos o/KooN^ kiitos o/Koon/
/lt/na/a//e» kiitos olkoon!
Ett' on Kat/a/n kaikki lä«ä^
Eikä ykskään mete/eäHHä.

t"/<l/menetvel n//n.^
t3-Ntf.





Keis:SuomenKeis: Suomen
Jääkeri=Rykm entti Jalkaväin = Rykmentti

Vuonna 1826
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TAPPELVS-LAULU.*}
(soljtto n:o ia )

O ota on H/tl/n/nme^ .
Linnat on p/l>/tl/nnäv
Rauhat on /Liurcltuuna^
/la/eil on mui"ellunna/
Me^et /nänkee sinn', johon teitä tarvitaan!

/outieke pojat vä/teen^
Noulake nla/la,ene jälleen;
HZ/eHle» m/eko/e, myöten,
Viha-miestänne Z/ölen^
Miehet, mänkee sinn'! — XaM le/lä tarvitaan.

/^/HH/t /o ZauK/avat^
/^K/t /o /lauka^taavat ,
AaHHa^at heiluu Kä/HHä^
/lauvatut /ak/l »ätHHä/
Miehet le/lkee t/ö^ m/tä teillä voa/laan/

*) Tämä soma soitto jotama muinon kuulin Moision ja
Ilamäin lyttöin soittavan sarvillansa, sanottiin olevan
niistä vanhemmista paimenen soitoista Juvalla. Mut-
ta koska ainoastaan ensimmäinen vaihos on minusta
paimen soittoihin mukainen, niin olen minä heistä
ikään kuin eroittanut hänet, ja kirjutlanut sille sota-
sanoja, koska muka ne ensimmäiset nivelet käyvät
niin ramakasti ja urhollisesti, kunnekka raukenoovat
niissä viimeisissä aivan laukceksi.
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Viholliset tuolla,
/l//i?<l/Zöövät suolla;
/'eZKeävät me/tei^
F/uttel emme heitä.
Miehet, malttakaa — v/eZä heitä tavataan!

Hakkaa hyväst' Ne/tä/
Nakkaa poikki päitä!
Jotta suonet rippuu,
Jotta FuoZet tippuu,
Miehet muiHtaKee m/la teiltä voallaan/

Lyö! niin kaulat katkii,
LyÖ! Ni/n KaZvelt ratkii,
/^"öV, et Zunt ne Zu^Kaa/
fyö, elt" rustot ruskaa!
Miehet, seälii heit' jotk' on teijän »i'Nl0«ill/

Jopa ne karkaavat,
/Zllulelll /a /Lia^Kuavelt ,
/uokHoovat kaikki Kor/ieen^
Saroihin /el kortteliin;

Mei^et^ luZKaa tänn' , eltä teitä kostellaan!

Urot ootten uljaat,
is«ome» parhat «uZ^al/
Autuas /el ankar',
«sltomen suurin Hanke»»''
Tule «nä länn^^ ettei «tel siunataan!
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Tulkee meijän syliin!
/'u/Kee me^ä» kyliin!
/uZKe veumo/n kuohmiin!
Tuike ZaHlen suojiin!
»i!uom»/««et kaikk' ,, t/ö/«i meijän kunnia!

G-nd.



JUOMA-LAULUJA..

i^F/ta, päivät /atketaan,'
Virsillä, vähät oluet.

(Suom. sanal.)

5e on merkillinen, etta eßkei mikään moailmassa
c>uk tullut niin paljon lauletuksi , kuin viina za rak-
kaus, niin häistä ei inainitak niin mitään rneljän
vanhoissa Suomalaisissa Runoissamme. Kiistä mo-
nesta, jotka olen jo käsittänyt, en ole löytänyt yhtään,
joka puhuisi varsin rakkautesta tahi viinasta. *)

Mikä lie syy siilien? Totta livo eivät tunteneet «itä
korkeampata henkellistä rakkautta,**) ainoastaan sitä
luonnollista; (heijän käytös vaimojansa kohti, on tätä

toistava). Ainoastansa lienkelllnen rakkaus sytyttää

5) Minä en ole kuullut eläissäin muita kuin kaks suoma-
laista Juoma-laulua, yksi oli Ruutista käätty ja alko:
Jos suli' o« yksi ystävä niin juo, ole ystävyyteis
pysyvä /a juo! toinen oli yks runo, vaan vasta näitä
aikuisia, joka alkoi: Viinast' on v<ilZZlu,«-Vir^i, runo
ruoka Z»uZt««^«la (Pieniä Runoja I, osassa) joka siit-
ten on tullut lisätyksi ja kerroitetuksi. (Turun Viikko
Sanomat, v. 1826).

s^) Henkellinen rakkaus suljetaan siinä luonnollisessa,
ikään kuin henki ruumiissa, kuitenkin heitä hyvin
croitctaan, sillä se luonnollinen ei ouk henkellinen.
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juohtumuksemme ja ajatuksemme; se luonnollinen
nosteloo vaan luontoamme ja himojamme. Samaten
rakastivat hyö viinoa hänen luonnollisen mavunsa
tähen (niin kuin on roa'an kansan tapa), vaan ei
että sen lepyttämisellä soveltua ystävälliseen joukkoon.
Hyö halaisivat sitä juuaksensa, vaan ei nautitaksensa.
lästä tuloo, että Suomalaiset vielä nytkin heijän
juominkiloissa nouvattaavat sen tavan että innolla
ja kiivaukselJa juua, ikään kuin joisivat uhalla.
Heijän mieli ja luonto eroittaa heitä tässäkin mo-
nesta muusta. Hyö ovat pikaisia ja ruttoluontoisia

,

Ruohtalaiset taas tyyni-tapaisia ja vähään tyyty-
väisiä. l^e taitaavat puolen tunnin istua ja iloitella
yhtä lasia lipittäissään, kastellessaan noukkansa
usein, vaan vähäisen kerrallaan; sillä välillä toas

pakinoivat ja lauleloovat. Suomalaiset juovat har-
voin, vaan silloinkin — täysiä lasia. Ruohtalaisissa
kuullan rauhallista puhetta ja lausuamista; Suoma-
laisissa ussein reuhoamista ja telmämistä, milt' ei
riitoja ja tappeluksia. Ei että harjoittaa juomista
(sitä harjotetaan jo liiaksikin) mutta että tarkoit-
too yhtä hiljaisempata ja rauhallisempata huvitusta
meijän juominkiloissamme, olen minä viinan varaksi
kirjuttanut näitä juoma-lauluja, toivoissain telinein
«itä hyväksemme, vaan ei pahaksemme.
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I.

VIINA-VIRSI.*)
(Isäntä.)

/'/ennäH v/Ka/'^ pivossais,
Puhuk pullois /uokHe/
/^//na kiehuu K/aHHa/?^
/^uanl nluel/la» /uokHee/

Kaho, Ku/n luo /uoma-Ziä^Kä
/^/leZoo/?/ v/lnan märkeä

/uokam^^ /uokam^^
Mnun veZ/et — /uokam^/

(Vieras.)
Nyt on pulloin t/^/'ä loaH,

Ei ou m/tä juuaan;
Nyt on KuZKKu/n kuiva lo«^
/^unneK' toista tuuaan.

/'a/ia o//a tä«ä hiässä!
i?/ ouk H«UHHa/n> eik' ou /näHHel —

/uokam^^ /uokam',
Mnun veZ/el juokam'!

(Isäntä toas, toisellen.)
Ola Ku/in/ Källe^e/H^
Elä häntä He/lä/

OZet
*) I^auletan sillä tavalla kuin Ruohtalaisten laulu;

Här Hr o* en fpllehund ! Nina itbbtt — Lambo.
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O/et Heut-an-^että/ä,
Jos et Heu^aa me/tä.

-/uo/?naH^ /uo/?/iaH /uoma»^att/^
Huuhteleppas /iuu/e/H^ mall//

/uoKamX /uoKamX
HZ/nun vet/et^ /uokam'/

(Toinen.)
Sep' on mu//e vaikia,
(^/ä eneä elntlel)/
Kuka jaksaa kaikkia
/u//ol Huu/iun nanna,

Kaikki jhteisesti:
Et ouk /10/Kel^ /oH el Ko/ta
Että t?u//oa/Hl vo/ilaa/

/uokam^^ /uoKam^^
M/nun vei/et /uokam/

(Vieraat, yhessä.)
/te omo/ tHanlä
/Zienel/a /a mettä
/oka Z/ö /a Z/Hentää
/^//noa kuin vettä.

(Isäntä:)
/i^l/ioH o/Koon mon/n Ke»- Eip' ouk v/er^aHHaKaan

/-an^ syytä,
/'u/latta tu/eannen vef- /oka/uo^'^/a to/Hta^>//-

s«n lää>
(yhteisesti):

/uoka/n^^ juokam',
Hyvät ve//et — /uokam/

o?^i^ I. q^o
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11.

/^Ovl/^./^i)'/^.*)

No Ht',lä u//eIH m/eHI — /oka istut Hi/nä^
Mikä sinun n/me/H? Hano Niie/Zen Hen/
Tuos on Hlnun /et«H — tarluk «'/Ken kiini!
/«ne H/lä pohjaan, Ze/vä Ku/ta/nen.

Elä HeäHtäK «'t'^ vaan t/Zi/ennävuelH pois!
Kyll' io/Hla vä//een
Saisit /ä//een^

/o.' luo» jois't,
kertaus :

/'/»e seiistäk H/l'^ -tiaan tyhjennäppäs pois!
Kyll' toisia välleen
Saisit /ä/Zeen^
Jos luon /o/H^t.

No puhuk pullois luokse , laula ZaHtn eä/een/
Juo Hun tyttöis muistiin! i—/e/vä///ä sit' soat,
Jos sa panet pohjaan, jos H» liiytät meät-än/
Jos H« tuota /l^'t/"äät — Ze/Z/ää hään Hlen toas.

l5"///ä t///ät Hen^ ett nellut'' nelelää/e —

X. /a jok' e/ ryyppää
lse on H^/-/LiäelX'

— »5e on hään!

»> Lauletaan kuin: Käft! Doftor ko!N, llhllllfdll (jllt Ollfet
t magen.
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kertaus
>5///ä i/l/äc sen, ett' pcltur' peletiiän —

/a /ok^ ei t^//^?/Liää j

i>se 0,l H//-/?ää v
-— »5e 0,l Zeään//uo/ juo! juo? juo? /uo/

(toinen) aiek^/ auks'! auks /

/^o nyt o/i v//n<l HIIUHHa/H^ t^/t on Ni/e/l/ieä.?Hä/H ,

Nyt oot Ht'nä soanut v//Hautl»i i^//t"/
Mu/Hta H/nä vetan^ elt^ 10/«'ZZ" annetaan/

Ja jok' e/ «tä
Puolta pitä,
/Zeiän ei soa. —

kertaus
Mu/Hla «nä vaan^ ell toisill' einnelaan/

/a /ok' e/ «tä
Puolla pitä,
//ään e/ soa. —
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111.

/Z7OM^/i/^ /^l//l/.*)
(Tapaillemus **) /<l-<ie/manni"a sö:stä kirjuttamuksesta!)

MltHta on «i/e/e/il^
Kylmä on kielein,

i^uz-uHHa om/?/ Huu. — xlinF, plang!
/'«Hka/n on tu/ma^
/(u/Ku/n on Ku/va^

Murhe on v/e/ä muu. — pling, plang!
Joka la/iloo Kunn/anHa nä/ttää^
Niin hään Ze/v/n /^l/änHä Kä/ttää^
/oH hään ,n/nun^uZZo/n/i/enen tä/ttää. — xlin^eli, plin-

Zeli, vlingeii, xianz!
Viritän vt>tlä/n^
/^t/ä/n hirtän,

Itkus' on /Zo suur'. — xl. xl.
/^atk/el va/va
Kalloini Ka/vaa^
/'eätä/n «e serköÖ /uu^. — xl. xl.

Voi, mun ve//et^ ve/KKa/Het /a ve/Kot^,
/Zuonot o//ettek/n l/ö , /a /le/Kot
Xu/n ei löyvyk soitot e/Kä He/Kot. — xl. pl. xl. pl.

-) Lauletaan kuin: Hjertat mig klämmer, Sorgligt jag
stämmer ie,

**) L?at,»l"/temus ImitNtioll. Kirjuttamus, Epistel.
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/oveHHa/ntio/llaa
t//na^ /a o/tta

/Za/a/aa m/nun />ään. — xl. xl.
Keijuiset riehuu,
/entää /a liehuu,

MnneKKäH nl/nä mään? — xl. pl.
to/ mun H/tä/n^ vo/ mun «e/u/n rukka!
OZ/t nlu/non niin Kee/n tuomenkukka/
/V^t on v/ena Haattanut sun nukkaan. — xl. xl, pl xl.

.^//täH ma /au/an?
Kuiva on kaulain,

Tuokepas tänne i tuo/ — xl. xl.
/o//ei ma tiuu/ltan^
»^uu^uHtan Huuta/n^

/oHta nia Ke,van /uon. — xl. xl.
/Z/vä /anko Za/la ZaHkut tä/nä^
/uo/niaH tänne vo/ta^ /el)»ä^ Ha/ne/
Eikös Hl/tlen /au/ut laitten Kä/ne. — xl. pl. pl. pl.

Nyt muZZ^ on m/e/e/n
/^ev/t on K/e/e/n

t//na mun virkuks' le/. — xl. pl.
/oH ma nyt Ha/«'n
ZVellHen^ n//n na/«'n^

Otta/H/n va/mon — Me// — xl. xl.
/Zuo/ec Ziuono/nmat ma ZläneZZ^ Zle/ltä'/H'n
/le v/t/aHta ma viinan keittäis'n,
/o/Za mufneet kaikki muka peittdis'n, — xl. xl. xl. xl.
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Pullos' on puutun,
Mielesi on muutoH^

Isäntä Ku/ta Zeo// — xl. xl.
Missäs on neat/a/H?
Kallis on kaljais,

/ota m« tuanon /o/n/ — xl. xl.
Virvoita minut v//naZZeliH v/e/ä
Elässä tuota K»Ztae'He/n kiellä,
Eikalle te/Kot sciYkoo mun tiellä! — pl. pl. xl. xl.

Tuhlajat lunkii,
Juomarit Hu/nKen

t/e,ee,e/ vete/ZcHen ,' — xl. xl,
tikkaat ja vo/-ot^
Zi///eit /a to,at

tä////en veljeislcn. — pl. xh
On/lelo//l /na o/en ta/eän tullut,
t//«a//en nea o/en tullut hullu;

/s^väHt'' mun veljet, Ze/väHl/ inun /L>»ZZo/»/ — xl. xl,
pl. pl.
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IV.

JUOPUMUKSET ja JUONITTELEMAKSET.*)
(Voitollinen tapaellemus /'i-<?e/,«a^/ee,<

1 8:^la kirjullamuksesta.)

H//e/let ne huutaa ja ZeueHkaa^
Kukin Zl/ö KannunH» uu/Htaa/
/uoHlen/ia juoksoojn Hie/Hta
/'a//aHta /neZlelHta Ruista.

/omm/ pa tleo o// KeZ/?o m/es^
/uo/iei tuopin yksin koitti;
/o/ n//« hilpecst' ett hiukset o/Z Ze/eH"^
•Ja kaikki hään juomassa voitti. —-

/i//Mtt//n yhtä /el toisia,
/'u/lult/tn näistä ja noista,
Hiiasteltiin maiH.t» ja soista ,

Juteltänpa /o/Hla. —

/aH«)VeI /auHuee/i/ Ha«o///a näin:
"Tass' on kaikki p aro kara" —

Pyöritti H/Z,nä«Hä pöytähän /iä/n^
Ja Heeno/.- /ät /aaHena va/'a/

Nousijja^ »-//ta/a huuto,

/e/KiHlä veZ/ekHet suuttuu,
110 He itkuksi muuttuu^
t/ena He Ku/KuHHa juuttuu.

*) Lauletaan kuin: ©ttbkviie satt sig att dricka, tr.
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/Ks^ sizä loista nyt Korvaiie/l iöi,

Huosta//a Ka/zinat kauhiat Karttui/
/Ve /'otka /'oivat, /'a ne /'otka söi,
HaiKKi sen tukkahan tarttui.

Ukot ne va/n/el Ne/ttää^
/utHte/oo «//'Kk/l /a päitä /

/ulle/oo n//tä /a nä/tä^
/^eek/n /neo/tanH välttää.

Ho/nvä «e^a/nnlet /eeokHemaan /ä/.
/eka/ta piä o// puhki /a rikki,
Lassipa /auHUU/?/ Hano///a nä/n.'
Kossar v/ ska l"/cka/

tl/nel se rHo/Z/sn vuotaa^
Kukin Zl/ö KannunHa luottaa/

/atk' olit Hutlttuneet Huolla^
/o/H/anHa /uottaa.

tllan/ He va/uu/n /'«"/'aHla pois,
tl/na He veZ/e/Hten v//kHlHlä tippuu;
Ne /otk' ei Kä/vä n/t eneä vois,

/o/HiHaK Kau/aHta riippuu.

Ilossaan lHtu/vat räivät,

H^öt/n/n lihat /a leivät;

/uomaan ve/KKo/Hel /ä/vät
Kaiket pitkät halvat.

t//me/n
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/^iimein//ä viinasta puutoksen sait,
Ukot oii surilssa, suut oii vaiti,
Oivet ne io///>ui, /'a KaZ/«t oii KaiK^,
Ja Kukin oii rakansa //altti.

v.
TUONEN /Z7K/X4.

(Tavoittelemus Frédmannin instä Kirjuttamuksesta. *)

Niin M//MtäKämme Zi/i/aZZeen^
/<l jouvuni /uom/nKlHta pois!
Kyll' v/lnoa ois v/t/a/t^ v/eZ^
Niin paljon Ku/n m/ö jois. —

taan Me/tä veikko /ää/l/vä/H^
/a K//"uMt<l nyt KeHken pois!
Sill' kuolo Kuonlo/H Kuo/)/iaeln veis;

H/n /»/«N Ku/n Hs HOIH.

/o /uonl H/nun to/Mo/H tuo,
Niin /iUlHta pulloisi, /a /uo/
/el /uo^ /a /uo^ /a /uo^ /a juo,
Niin Kauan kuin Maän suo.

Ja Hl'nä nuori nau^o-Huu^
Ja punaposki isu/M»/H-m/eH^
/ei «nä vanMa vaivaisuus,
Joll' Maula jo on /eH/ —

*) Lauletaan kuin: Sä lUttka wt sä smBnt!lgoM, lt.

Otava H 4i
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Ja Hlnä^ joll' on v/eKaH kiel'
Ja «nä^ /o/t" on viisas piä,
Ja «nä^ joll' on veMä ni/eZ^^ .

Ei yks'kään tä/län jiä.
/o luon/ sinun IoZZIOiH tuo, &C.

/ol tu//t Luo/alt' luovuiksi,

tl/fiaHla viisauttais tuot/,

Ja jouvut muka /uovukHi/n
Z^//n UHe/n kuinsa juot.

Ja H/nä Runoniekka — Mo//
/ok» ne/n v//Han v/»r,en te/t/
/o K«o/o Kante/elta/H to/^
Ja iil>ttä/H Ziautaan ve/.

/o Tuoni «nun toUiois tuo^ &c.

/a Hi'na /oka Hua"naHHalH^

Et oikeen opi 10/me//a/
taan /oka soarnaat soalistais
Kaikella vo/nea//a. *)

Ja «nä^ jok'- el Kuu/ta vo/^
Vaan v//«oo Z//akH^ ///Kultaa/
/o Kuono Hu/Zen Hanan toi,
/a kirstuis kiiruttaa.

/o tuo»/ «nun tolhois tuo, öiLc.

r) Mitä tässä sonotaan Papista ja muista virka-mihe-
histä, niin se on sanottu heistä leikin-vuoksi, heijän
muka juominkissa; — ymmärtänöönhän hyd leikki-
puhetta: — Tolho, stoft.
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Ja sinä mel/an Tuomari,
Kuin Ha/t mun viinan HaKo///en/
Vaik? o/el /te /ltomat'/^
/a at°maH ako///en.

/a «nä -«ma /luunu-m/eH ,

<5/e varkaat kaikki va-o/tat^'
Vaikka Ha /le KuKa ties
/luunua va"aHlal.

Jo. tuon/ H/nun tolhois tuo Ae.
/a «nä i»soan-HuZZla/nen ,

/oka /lavoHHa moala HolH.'

H7llu/eH/Lia Zl/vei Ku/la/ueN^
Karaise ZuontoMo«.

/a «e Ku/n Tyttölöitä Ma/t^
/<l juoksit /oulen kaiket yöt;
/a /oHt<l na/Het nau-on Ha/t^
Kuin tunnettl/n «un t/öt.

/o tuon/ sinun to/Mo/H tuo f 610.
/a «na Kaun/H Kauppias,
/onK' H«u on suloinen /<l suur;

Ja /oka out niin laupias,
ta/K' olet v/eKaH /uui'.

He olet monta peitän/t
/a vel/anut kuin Ke//»o-mle5/
/a kunniaisi /atlän/t^
/IUHHei, Hel voiton ties't.

/o tuoni «nu» tolhois tuo^ &c.
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/a H/nei /ok' ett /luoZla p/ek^
Z^u/n toista naMo/n Huatetaan/

/a vaikka /le H//p/ä Z/et^
/oH o/Keen aale/Zaan.

/a «e kuin oot n//n kuuluisa.
/a pität Kunn/a/Hl Huu»^/
/a Ku/tenK' Ka/KKe/n ZuuZelHa^
Oot KeZvolo/nen juur.

/o tuoni «nun tolhois tuo, A<s>
/a «nä /oka verassa,
Oot ylpiä /a pö/Z»K/ä/
/a «nä /oka ve/aHH»^
Oot Kö/Zl/n Kö/M/ä.

Ja «/nä Ha/i« /oka ois'
Niin a/lnaH aina rahan piälf;
/^M/ennä/^/LiäH n/t KuKKa^o/H^
Jo tarvitaan Ha t/ä/Z^.

/o tuoni «nun tolhois tuo, öco.
/a «e Ku/n mu/la mo/tte/et^
/a /oka panette/et mu/t^/
HciH n/t Hun kuolo Ko/tte/ee^
/a tuKKee kiin H«n suit'.

/a «nä /oka ZuuZZa vo/t^
/e» toisell' naMan Hanan saito-
/a «nä joka Konl/n toit,
Kas n/t «e o/et va/t.

Jo tuoni «nun tolhois tuoj &c.
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/a Ka/KK/ kateet tu/Kaat tänn',
Ja KelHlaKaalle kulkunne;

/oH teili' on v/Mat vä////änn^^
Niin tuohoon *) sulkoo ne

taan Kunn/ata nä/läKee^
Nyt tä//en taZonm/eMe/Ze
/a tel/än ve/Ka lä/tä'Kee^
/^^väZZä m/e/e/Zä/

/o luon/ lee/än to/Mol tuo, &c.

ZlA«ö kostelem' ja K//lämme
/räntee /a Zmäntee m/ÖH^
/a v/e/ä Ke-t-an siittenkin
M/ö ylistäni HUN t/ö'H/

ZV^t po/H m/ö M/t/a/n Zi//Zllämme^
Niin Me/tetään nä/n Ke/po kest';

Ja vl/men /uom' jaK//tämme^
Hyvästi N/t/ — suas täHIV

/o tuon/ Nle//än to/Kot tuo,
»5///^ pu/Htam"' pu/Zo/mme /a /uomV
/a/uomV/a/uonl^//a/uomV/a/uomV
Niin,usein Ku/n m/ö Huom^/

<X nd.

5) Nimittäin, punsi-maljaiseen.
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H^zv^l/^^/^.
N OSSILTA*)

I,

RAKKAUS.

li?/ m»Keem/?oo ouk Ku/n ZlaKKauH/ He tuottaapi
me//Zen

/<l/va»n /el moan/ ja «mo on Hap/iena sill'. —

— Niin UHkoo/?/ Nossis: He jok' e/ suant Kyxrilta
Huuta ,

Häntä e/ tunnek: «e» kukka on Kavonut pois.

H.
THYMARETA.

to//iaMuuH^ kuin soreeks' oil' teMt/ Thymaretan Kuva/
»HlZmäHlä /L>»/Htaa/)/ hyvyys ja M/t/a/HUUH »l/öH/

iskäkin Me//utt/ MänlänH^ ja Katte// Kuvaan^
/uuZZe» ett' MäänK//» n/t ent/He» emänleen^ nä/.

i?—Nt?.

*) Nossis oli yksi kuuluisa Runotar (SängMö) Greeka-
laisissa. (Lue: Otava II Osaa, n. 162. m.) — >slM</<
t. mesi", l)Snm<l, nektar.



MUUTAMIIN MEIJÄN MOAMIEHIIN.

ELÄMYKSIÄ.

HaeitenK itse KuoZema^^a
Säilyyvät HililHt mle/iet
Eläävät eron^' perästä.

Pan! Remes.

Jokainen kunniallinen mies kunnioittaa relielll-
syyttä, kunniallisuutta, urhollisuutta, to-

tuutta, hyvyyttä, viizantta, talli kaikkia niitä
avuja, jotka koroittaa meitä yliten muita luotuja,
yliten meijän oman tavattomaks joutuneen suvun;
ja jotka kohoittaa meitä likemmäkzi sitä taivaallista
ymmärrystä, sitä humalista viisautta ja liyvyytlä,
joilien osallisiksi myö olemme luovut.

Mutta koska näitä tapoja ei löyvyk itekseen,
vaan ikään kuin Irenkemme suljettunna luonnollisissa
piiroksissa, niin täytyy meijän kunnioittoo niitä
inieliiä, kussa tällaiset hyvät lavat o.soittaiksen ; ja
jotka harjoittaavat lieilä ei omaksi voitoksensa, vaan
yhteiseksi hyvyyveksi. Siilä kuin kunnioitamme"

*) Elämys, Biografi, lefmernesbelkrifniitg.
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näitä ihmisiä, niin osotamme myö kunniamme niil-
len hyvillen tavoillen kuin ilmoittaiksen heissä, ja
julistamme sillä, että myö heitä arvossa pitämme,
ja itekkin tahtoisimme heitä nouattoo.

Samalla tavalla kokee joka kunniallinen kansa
että tarinamuksessansa tarkoittoo niitä miehiä jotka
«vat rajuuttanneet ihtiänsä muista, hyvillä tavoilla
ja käytöiksillä, ja jotka usein ilmauntuuvat ikään
kuin valaistut henket sen roakan kansan seassa.
Heijän elämäkerta osotetaan sen eistä muillen esi-
merkiksi, että sillä vaikuttaa kansan sivistymistä ja
hyvistymistä. *)

Myö olemme jo lapsuuesta aikaan, tullut tun-

temaan jaloja miehiä muissa maissa, myö olemme
kuulleet mainittavan mainioista ja kuuluisista t^reek-
kalaisista jaRuomalaisista uroista, jotka heijän ruum-
millisessa luonnossa piirittivät yhtä taivallista henkee;
ja jotka ehkä ihmisinnä, olivat henkensä puolesta,
aivan Jumalantapaisia. Myö olemme siitten vähit-
tään tavanut semmoisia muissakin kansoissa, joihen
tarinamus on tehty meillen tietyksi, mutta ei yks-
kään ole vielä puhunut mitään meijän omistamme;
niin kuin muka ei meissä löytyisi semmoisia miehiä,
joita saatettaisiin osottoo muillen esimerkiksi hyvyy-
tessä, rekeiiis//tessä , KursKautessa , urkoiiisuutessa ,

ja muissa hyvissä tavois«a. Tästä tuloopi että myö

*) st/vl'st/mii,en< förädling, moralist förbättring.
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rakastamme näitä vieraita kansoja, kussa sellaisia
miehiä on löytynyt; mutia ouvoistainme ja halve-
namme *) meitä ihtiämme , koska ei semmoisia tava-

lak meissä. Vksi kansa joka xilää ihtensä halxana,
se alentaa ihtensä xäivä-xäivältä vielä halvemmaksi
ja vajuu viimeisellä muihenkin xilkan ala. Että
kehua ihtiänsä, on kyllä yksi kunnoton taxa; mutta

ellä xilkata tahi xolkea ihtiänsä, on vielä ouvompi.
Myö tahomme seneistä notivattaa kohtullisuutta ;

ja kiittää mitä meissä on kiitettävätä, ja moittia
mikä on moitittava. Meijän tarkoittamus oisi,
eltä xuhuttaissa hyvistä tahi iirhollisista miehistä,
ottoa esimerkkimme omistamme, eikä aina turvaila
muihiin vierahihin.

Paitti sitä, niin se omxi meijän suurin velvol-
lisuus, etlä kiitoksella mainita ja muistossamme joh-
tata niitä miehiä, jotka ovat vaiknllanneel hyvyyt-
tä ja kärsinneet meijän elessänime. 8e on «e ainua
ja vähin xalkinto, jota taljamme heilien antoa;
se on «e ainoa kostaminen, jota hyö meillä voa»
tivat. Sillä mitenkä myö taitaisimme ies toivoa

, et-
tä meijän omat työt ja vaivat xiläis muilta tulla
luetuiksi meillen ansioksemme, ellei myö ite kun-
nioilak ja arvele niitä miehiä, jotka ennenkin ovat

hyvyyttä meillen toimittaneet. Ja koska iankaik-
kinen kokemus toistaa, että ne jotka ovat olleet

5) Halventaa, förringa, färafta.
o?^^ I. 42
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avulliset ja aiittilncet toisia, ovat harvoin tulleet
toisilta uutetuiksi*); niin myös, että ne jotka juuri

-») "tämä kuuluu kyllä ouvollcn; vaan niin se kuitenkin
lapnktiiu. .Seiieisiä, työ jollaa 'tietien' hyvyyttä
iiiinUilleu, elkeeteu ajatella jotta, Kyö. .(aina) kos-
laavat teitä! los työ sila tuuletteli, lalii, jos toimi-
talten Kyvyytt3n»e (ainoastaan) 'että luita jollakulla
pi!!'eiil<»!iilli> paikatuilsi; niin lyö, jotka tahoitten
liinita sillä Kyvä-sy» änimellänne pettää, tntttleii ite
p».leiviksi. Hilla Kyvyyv»?» palkinto oi» <>//l»is,«a tun-
nossamme, vaan ci loisten ptilieissa eikä muitten ar-
-volvsis.'»!. Sei», eistä ei sauotak ilmi»,» sjytä, meijän
uhi-ai-aii ZZiiZ»»»»,»,. iiiisillen ! sillä kili» Kaeuime lieijän
pi>,-i,sta> liliil lavolainme usein omaamme. Tästä
tul».»», että i»e pairaaunDat , kunnollisemmat ja kuu-
niallisimiiiat uiieliet »sein ovat vähässä varassa , sillä
hvö kuktoovat sitä oiiv»»ksi ettei käyttää rakansa kyviin
liavjoittiimiiksiin, tälii ettei auta lähimmäistänsä, känen
killassansa. Hyö pilaavat tavaransa ainoastaan yli tenä
velikappaleena (fafiMlt Ctt Mcdtl) esitä sillä vaikuttaa
»»nai linassa liyvyytlä, eivätkä seneistä heitä pitele
»-ikä kiimta, vi»»» mauettäävät > koska Kyö taitaavat
heillä muita hyötyttää. Sitävastoin ne toas, jotka kai-
kissa ensin kiiiitoovut oinaan kukkaroon, -kyö eivät
suinkaan toiinitak liyvyytlä nmillen, ja jo; jollon-

lillui' jotakin toimittaisivat, niin Kyv sillä kuiten-
kin taikoittaavat o,uoo voittoansa, tahi teköövät sitä
ainoastaan ulkokullaisitutekscnsa Hyö pitäävät ra-
hansa isoinnu peä-laikoittamuksena , jokon hyö pyr-
kiivät ajatuksillansa, ja jonka käsittämisessä Kyö ovat
Kyvät kaikkia muut», altiiksi antamaan ppoffVtl). fäs-
tä myöskin tuloo, etlii Ile saijimmat ja saastaisimm.it
ilimisct, aina usein ovat. varakkaammat ja »ikkuhiiu-
mat; tahi toisinpäin sanoit,!, etta ne rikkaat ja varak-
kaat aina useemmittain ovat ahnaat ja itarat. Kuin
luulet seneistä ketään mainittavaksi mainion rikkaak-
si, niin «lä aina ajattele hänen rakojaan, vaan muistap-
pas myös niitä monta, jotkaehkä hänen rikkautensa talit-
ta ovat tulleet köyhytetyiksi ja vaivatetuiksi, ja kiitä
ihtiäis ettet sinä ole näitä niänyttänyt; ja kuin toas
kuulet ketään köyhtyneeksi, niin elä häntä alena:
kuulustappas perään, jos ei Kään sinun tahi sinun
veljeisi tähen ou joutunut köyhyyteen, ja ole nöyrä
Käniä auttamaan, jos taijat! Myö tavamme sentähen
köyhäin ja alhaisien joukossa (us.seen) usseempiä.
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-tiin ovat rakastaneet omiansa ja isämoalansa, ovat

tulleet väliin omiltansa rakaisletuiksi, niin laliomnie
eroiltoo meitä heijän j<n,kostu, jotka kosk' eivät taija
itek vaikuttoo jotqik hyvyyttä, niin katehliivat ja
palieksiivat niuilien ansioita, ja viskoavat vettä

heijän korvilleen, jotka ovat auttaneet heitä avan-

noista, ja nostaneet heitä kuin konnia mättäliulle.
Eikös kaiken moailiiian tarinamus opeta mei-

tä, että ne viisaliimmat, parrqaimmat ja jaloinnnat
miehet ovat usein tulleet eleäissänsä vihoitetuiksi,
vainotetuiksi ja vahinkoitetuiksi; usein myöskin sur-
matuiksi. Eikös ihmiset jo niinnä vanhempina
aikoina kivilläneet ciuiuslajnilansa, *) rislin-naulittivat
Vapahtajansa, ja murhaisivat opetlajoitansa, ja —

eikös vielä meijänkiu ajoilla »n nähty heijän paikka
paikoin ällistelevän ja hätyyttelevän oppineita ja
kansan-valaistajoita?? Vasta myöliempänä , kuin ovat

löytäneet näijen viattomuutta ja omoo tyhmyyttä ,

hyviä ja hyvä-tahtoisia ihmisiä, kuin rikkain, pajaris-
ten ja äväriäislen parvessa.- (Lazaruksen ja sen rik-
kaan tarina opettaa meitä, että ennenkin moalimassa
on ollut niin). ti.aik.ki älyrit (sliilleil, flCtlier) ««'et/-rit ja tanuret ovat niin ikkäiln usein köyhät ja va-
rattomat, joka on luonollinen; sillä hyö arvoavat
tietoansa ja taitoansa enemmin kuin rahaansa, ja mä-
neltäävät tätä heihin. Tästä seuraa, että niillä joll
ois varoo, ei ouk ymänysta sitä käyttää; ja ne
taas jotka ymmärtäisivät sitä käyttää, niillä taas ei
ouk varoa. Kuin kuulet seneistä autuan ja rikkaan
myöskin olevan muillenkin avullisen, niin osota
hänellen kahesti kuaniataisi, sillä hään ou voitta-
nut luontoansakin.

*) Zsttau«ei/<l Prophet.
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silloin vasta katuuvat käytöiksensä, ja seisoovat itku-
silmin heijän hauvalla, joita ennen olivat pilkanneet
ja irvistelleet. Sellainen on ihmisten luonto, ja sel-
lainen meijän tapamme! IVlyö emmö tunnek hyvän-
tekiäitämmö ennen kuin myö heitä kiiipoamme, ja
vasta heijän kuoltua kunnioiltamme myö heijän ni-
mensa, ja pystyyttelemrne muka muisto-pylväitä heil-
len kunniaksi, että siliä ikään kuin lepyyttäisimme
ja suostuttelisimme heijän varjoa. *) Benpä lautta on

moni uljas mies tullut kotonansa pilkatuksi ja isämoal-
tmisa pois-kajotetuksi , kosk' eivät hyö siinä ymmär-
tänneet häntä arvossansa pitää; ja tultua muihen
maihin, tavannt siinä sitä hyvyyttä ja suosiota, kuin
olisivat kotona ansaineet. Mutta viisaus, hyvyys
ja siveys eivät elukkaan palkoa ja palkintoa, («en
eistäpii heitä myöskin harvoin palkitaan;**) hyö

5) Tämä meijän katumus, on meissä yksi liyvä merkki,
ja osottaa että se kansa, joka näin kunnioittaa heijän
muinoisia hyväntekiöitä, on jo vaeltanut ykiä aske-
letta etcmmäksi valaistuksen tiellä, kuin olivatten
koska nämät heijän uro- vainaat heissä löytyivät.
Tästä seuraa etlä tällaiset miehet, missä hyö voan
ilmistyyvät, niin eläävät ennen aZZ>a.««ii tahi ne käy-
väl heijän aikuisiansa eitten. Senpä tautta heijän
iälliset eivätkään heitä tunnek, vaan naulaavat Keil-
len ja pitäävät pilkka-puheita heijän käytöksistään.

**) Se on tosi kyllä, että se totinen hyvyys ja ansio
harvoin palkitaan, tuskin tunnetaan. Sillä se vaikut-
taa usein salassa muihen tietämätäk. Vasta kuin var-
«in voaitaan, silloin se uskalluksella astuu eteen, ja
viattomuuen suojelemisella, tahi pahuuen paljastami-
sella ottaapi totuucn turvataksensa; josta liään ussein
tuloo pahoilta vihoitetuksi, ja viimäinkin ehkä vikun-
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chtiivät ainoastaan siaa, moailmassa, kussa saisivat
hiljäisuuessansa ja rauhassa harjoittoo ihtiänsä, omak-
si suosioksi ja ihmiskunnan hyvyyveksi.

Myö tahomme seneistä tnpaella niitä miehiä,
jotka ovat ennen vaikuttaneet hyvyyttä meijän inöas-

tetuksi. Sillä tavalla «Z»,a« Ky vys ihtensä hyväksi
muillen ,ja niin se on tehnyt iankaiken. Kutka siit-
ten palkitaan ellei hyvät? Heila (usseemmittain) jot-
ka kaikkiin näkyvillä lucttclqovat töitänsä, ja lukoo-
vat vielä muihenkin omiksi; Keitä, jotka ulko-kul-
laisuutella kaunistaavat ihtiänsä Keijän silmissä joilta
palkka on muka tuleva; eli jotka teköövät liyvyytlä ei
liyvyyvcn t«kit« (rakkautesta hyvyyteen) vaan liaZiil«-
non taulta; tahi niitä, joita luullaan puolestamme
taipuviksi", ja kelpooviksi joksi kuksi omaksi voitok-
semme. Sillä harvoin kyllä hyvyyttä palkitaan hy-
vyyvcn tähen, ellei siinä sivussa ouk joku toinenkin
tarkoiltamus , joka huvittaa meijän joutavaisuuttammc
eli omaa hyötytystämme LsoM tillstidsställer wBr fS=fdllfla ellcr egcmiptta). Millä heitä siitten palkitaan?
Ulko-kunniallisuuclla , tahi semmoisilla aineilla, jotka
niuihen moailisten silmissä antaavat heilien arvoa,
vaan jotka eivät kuitenkaan heijän omissa, tahi mui--
tien ymmärtäväisten, (yksin) ouk hyvät tuottamaan
keillen mitään ansiota. Sen eistä jos nämät ulko-
naiset kunnia-merkit eivät katoa jo ennen heijän
kuoltua, niin häviävät silloin, ja poisriisutaan ikään
kuin ne voatteet, joissa hyö ovat koicillunnaan. Sitä
vastoin, niin totZ«e« ansio ja kunnia vasta silloin
ilmistyy, kuin ne ulkonaiset piirokset katoovat. Tätä
sisimmäistä kunniata ei annetak meillen (muilta) ellei
me (ite) ouk sitä ansainneet; ja jos ei sitä annetak
ennen kuolematamme, niin annetahan jälkeen; ja
ellei sitä anncltaiskaan, niin se on kuitenkin meihin,
tuleva; sillä totuus aina omaansa perii. Minkä tautta
heitä vasta kuoltuansa näin kunnioitetaan? mahtaa:
ehkä jokuu aatella. Sen tautta etteivät ihmiset arvo»
ansiota, ellei se ouk kullassa kuvattu, eivätkään ta-
hok tuntea sitä toisessa, koska se heissä muka puut-
tuu; sen eistä, että silloin jo rikkainkin livistäjät
(smickrare) i'a köyhäin kielen-lakkarit (6aft)(tlltarc)
homehtuuvat kuliin hauvassansa. Silloinpa vasta to-
tuus aukaisoo suutansa, ja silloin vasta kansankin
mielet ja silmät avauntuuvat.
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samme, tahi jotka ovat eläissänsä muita onnistanneet
ja hyvyyvellänsä tarkoittaneet hyötyttä sitä yhteisiä
kokonaista kansoo. Jos eivät aina ouk voitta-
neet tätä heijän aivotusta, vaan usseen ehkä tyh-
jään yrittäneet; niin elkäämme syytäkä heitä tästä

heijän tarkoittamuksen nouvattamattomuutesta, sillä
heijän aivotukset ovat ainian meijän silmissämme
yhtä ylistettäväiset ja kiitettäväiset; mutta suruilkam-
me ainoastaan, ellä heissä ou xuuttuna sitä jaloutta
ja voimallisuutta, kuin oisi tähän ehkä vaaittu, ja
jota ei löyvyk meissä luonnottomasti (ylih-luoimoijis-
ta), ja päivittäkämmc ainoastaan niitä ulkonaisia
tapauksia, jotka ovat näitä heijän hyviä aivotuksia
kumottaneet, ja joihen välttäminen ei käy ihmisten
käsiin. *)

Mutta ne ovat ehkä varsin harvat, jotka ovat

tulleet siihen tilaisuuteen, että ovat tainneet vaikut-
too jotaik varsinaista . koko kansakunnan hyväksi;
meijän täytyy myös seneistä kunnioittoo heitä, jot-
ka hiljaisuutessa ja yksinaisyytessänsä harjoittaavat
näitä avuja, ja ainoastaan xaheksia elleivät hyö ouk
tulleet xantuiksi semmoisihin xaikoin kansakunnas-
samme, kussa heilien oisi käynyt enemmin aikoin
soaha, tällä heijän hyvällä hartauvellansa. **)

*) Se on näissä heijän voaroissa ja vastuksissa, kuin
jaloja miehiä vasta koitellaan ja tunnetaan; sillä
myötäisissä taitaa ehkä jokainen olla mies puolestansa.

"5) liman näitä varsin hyviä ja ylistettäviä ihmisiä,
niin tahoanne «yöiiki» pukua muista, jotka jonkun
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Tästä myös tnloopi, ellä voailaan enemmin
niiltä, jotka Istoissaan ylhäisillä palkoillansa, käyttää-
vät koko kansan onnea käsihinsä; ja jotka ussein
taitaavat hyvällä Hana/Za«H»t vaikuttoo" enemmin
hyvyyttä, kuin kaikki muut, mahtinensa ; *) ja sitä
vastoin heiltä toas vähemmin, jotka ovat alhai-
simpana, ja josta suurin osa maleloo niin kuin inaot

mullassa hunteissansa mitä hyö hnomena suu-

hunsa pistäisivät,
Mulla niin kuin moni saattaa löytyä, joka yl-

hämmäisellä paikalla ei ouk yaikiiltana mitään hv-
...

väkseinme, niin saattaa myöskin löytyä moni, joka
alaisemmalla paikalla on vaikuttanut varsin paljon
kansakunnan hyväksi,**) ja heistä luemme erino-
maltain Paltamon muinoista Rovastia Joh. Oa/auuila.

muun syyn tähen ovat olleet muita mcrkillisempiä ;

tahi joiken luumraiilliscssa eli kenkelliscssä luonnossa
tavataan jotakuta erinäistä ja äkkinäistä, eli joiken
elämä jostakusta tapauksesta tuottaa valaistusta meijän
tarinamutseen.

*) Se ei ouk ainoastaan näistä meijän ylhäisimmistä vir-
kamiehistämme joista meijän tuloo puhumaan, sillä
Keillä löytyy kyllä ylistäjöitä muutenkin; mys ta-
Komme nopeemmin hoastoo niistä aikaisemmista ja
yksinäisistä moa-miehistämme, jotka ovat ansainneet
tulla meiltä ylistetyiksi; ja meijän täytyy ainoastaan
valittaa, että moni mies joka oisi ehkä ensin arvon
ansaihtcva, tuloo muita rayöhämmäksi > koska meiiiä
tässä puuttuu ne tarkemmat tievot heijän elämäker-
rastansa, joita tarvittaisimme.

**) Sillä missä vaan into ja voZ/na löytyy, siinä hyö
ovat myöskin vaikuttavaisct; ja missä näitä ei tav»-
tak, liina heitä tyhjään haetaan.



JOHANNES ANDIIEAE CAJANUS.
. Paltamon ,nlei'aon«,l Rovasti

Syntynyt 1,. 1626/ kuollut v. 1703,
-

l. ohjanmaa 011 aina ollut kuuluisa muista Suomen
maista, hänen oppineista ja ankareista Pappeista,
jotka ovat siitäkin mainittavat etlä hyö ovat harjoit-

...

taneel omoo kieltänsä, ja tarkoittanneet tietoa omaan
tarimamukseen. *) Hyö ovat etesmänneennä aikoin-
na olleet ehkä ne ainuat koko Suomessa, jotka eivät
ouk istuineet varsin tuppi-sutinna kahelien mitenkä
ajat ja ihmiset toinen toisesek perästä poisvaipuuvat.
K.uin toiset torkkumalla viettel' pois päivänsä, tahi

hukut-

*) Näistä ovat erinomattain, Vhaelin, <3ananäerin,
I'orthanin, Messeniuksen, kuusienin, Calamniuksen,
Salamniuksen, ja monen muihen nimet, mainittavat.
Ylikynteen sanottu, niin Pohjalaiset ovat olleet par-
raat Suomalaiset, hyö ovat tähän astikka enin rakas-
tanneet Isämmoatansa, ja omoo puhettansa. Kuin val-
lasväki muualla Suomessa eivät milloinkaan puhuk
Suomea keskenänsä, vaan Ruotia, niin Pohjolaiset
liouattaavat Suomea heijän joka päiväisessäkin pn-
heessaan, sekä kaupunkiloissa (erinomattain Oulussa,
Kokkolassa, Salossa ja Kajanassn) että muualla. Tästä
ehkä tulee, että Kyö pitäävät muita Suomalaisia ikään
kuin halvempana ja ansionsa alla; tästä tuloo, että
Kyö vanhoinna sota-aikoinna olivat kaikista enin
urliolliset ja vihollisiansa vastaan vasta-sotivaiset,
ja hallitukseensa uskolliset.
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hukuttivat ikeänsä yhtätyvtyväisyytessä muusta kuin
omasta elämästänsä, niin hyö ottivat ajastaan tar-

kan vaarin ja kirjuttivat muillen muistiksi niitä
merkillisempiä tapauksia niinnä päivinnä *), Se
on heitä kuin meijän vielä nytkin tuloo kiittää,
siitä vähästä tiiosta, joka on meillä meijän tari-
nainuksestamme, ja meijän täytyy ainoastaan sur-

kuteiia, että suurin osa heijän kirjutoksista ovat

*) Tästä tuloo että meillä on parempaa leitoa pohjan»
maasta, kuin muista Suomalaisista maista, erinomattain
sota-ajoilla. Savossa ja Karjalassa minä en tunnek
yhtään, joka näinnä aikoinna oisi jolla kutia tavalla
harjoittanut hakeaksensa tietoa meijän tarinamuksesta
eli kielestämme. Se oisi toivottava, että meijän toi-
melliscmmat miehet, tästäpuolin enemmin tarkoittaisi
näitä asioita, ja pistäisivät kirjaan kaikkia mikä on
valaistusta meillen luottava, niin yhessä kuin toisessa-
kin; jott' ei eneä saatettaisi meitä syyttää kebtamat-
tomiksi laiskuriloiksi ja huolimattomiksi kapeiksi,
niin kuin on moni meistä ehkä ollut. Se on surku-
teltava kyllä kahtoa, miten kelvottomasti myö mones»
tin käytämme näitä meijän vanhoja kirjojamme,
joissa löytyisi moni tarpeellinen tieto ja selitys van-
hoista ajoistamme. Ei siinä kyllä, että viholliset ovat
heitä hävittäneet ja polttaneet, mutta myö turmelem-
me heitä vielä itekkin. Minä tiijän e. m. että Lain-
tutkian Zl/aZe/iin kuoltua Savossa, niin kaikki kihla-
kunnan vanhat peätökset ja toimeukset (t&ttt*
giNlgs-haNdliNgar) (kussa löytyy vät kaikki Savon van-
hat lain-asiat) jätettiin hujan-hajan hänen peräl-
lisien korjuun, varsin tuulen nojalle. Ne jotka hänen
perästä tulivat siihen viikaan, eivät ouk vielä sieltä
hakenncet näitä vanhoja tois-sata vuotisia paperia,
jotka jo lähes 3o vuotta ovat olleet näin heiltiollen
hcitettynnä. Niitä makuutetaan vielä nytkin yii»-ssä
vauLiiissil pahapäiväisessä lukot tomaSsa vaunu-majassa
(wagnslider) Sairilan hovissa, Mikkelin pitäjässä,
kussa heitä linnut ja muut sonnittaa ja panoo tär-
viöllcn. Eiköhään joku sic-lä oisi niin armahtavainen
01-^Z^ I. tf3
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jo kavonneet ja joutuneet hukkaan, tahi .salalunii
vielä painamatak vanhoin paperien pankoissa.

Niisiä jotka enin ovat näin ikuistanneet ihtiänsä,
ja ansaineet etlä tulla meiltä kunnioitelta vaksi, on
epäilemätäk Paltamon miiinonen Rovasti Julio An-
linpoika t?ei/anuH *).

Tämä merkillinen mies, joka oli c):sääs Rovasti
tässä pitäjässä oli Creve Ihäliin muinoisen Vonin
Antti Cajanuksen poika, joka oli vapaallisesta suku-
perästä, koska häntä ennen kuhuttiin Cyllenhjer-
ta**), ja sanottiin olleen syntynyt Unella-moalla
Kyrkslön pitäjässä. 'Pämä hänen Juho niminen poi-
kansa oli syntynyt v. 1626.

Hänen yksinäisestä elämästä ei tunnetak muuta,
kuin että hän v. 1642, eli t6 v. vanhana, erkani
Oulun koulusta ja läksi Upsalan Opistoon kussa
hään oli 6 aastaikoa. Vuonna i6tjß tehtiin häntä
Turussa papiksi, ja pantiin kappalaiseksi Paltamo-
hon. V. i(>sl) tehtiin häntä Kirkkoherraksi ja Ro-
vastiksi Rajanan läänissä, Salossa, Siikajoilla, Pielik-

ja-hankkisi heilien parempata koi-ju-paikkoa, kosk'ei-
vät l,yö sitä tie joihen pitäis.

*) Näistä hänen kirjutoksista on erinomattain mainit-
tava hänen visitioNs-akt af Hr 1701, (festo Mariae
anrtunciationis) joka löytyy Turun Papin-neuoitti-le-
muksen Hrjan-säilyksessä (arklf); la jossa hään an-
taapi monet tarkat ticvot Pohjanmaasta. Se oisi
toivottava, eltä kaikki sellaiset vannat selislykset (he?
fldfllhlijar) tulisi painetuksi.

**) Er cL^t,«',!«n beffrifning om ffajiineßoräS sän, p, ij3.
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sessä, Kuopiossa ja lisalmessa. V. »672 istui haan
H<!-roinpäivilla Tukhulmissa , ja v. 1702 oli hään
papin-kokouksessa, Oulussa. V. i?o3 kuoli hään,
76 aastaikoa ja 4 kuuta vanhana*), Nuoruuessansa
oli hään paljon malkustannut vieraita maita. Vaimok-
sensa oli hään ottanut Kirkoherran tyttären Pyhäjoelta
>^nna /il/lon-t/ltä,en HZat/eeH/ukHen^ joka synnytti hä-
nellen kaks poikoa Aer/KK/ ja Juho. Hään käytti
heitä kumpaisiakiin Ujisalan Opistossa. Juhoi teli-
tiin 21 v. vanhana Opettajaksi (tiff Piofelor) Turun
Opistossa, ja kuoli aivan nuorra. Hänen sanotaan

tehneen meijän virsi-kirjassa virren , joka alkaa: At-
Kö'H ole /Zl/n/H parka. Eerikki tehtiin xaxiksi Pal-
tamoon. Ja hään «ai kokeaksensa sitä kovaa onnea ,

joka ei vielä ennättänyt xeriä isän hyvyyttä. "Hy-
vyys tekiin ihmisillen uhriksi", isä pelaistiin, vaan
poika tavattiin. Häntä raateltiin aivan pahasti vi-
hollisilta sota-aikoina v. 1716 — 20. (lue Mnemosyne,
v. 1821, lanuarii mänad).

Olkoon tämä sanottu t?a/anukHe« yksinäisestä
eläniZslä, hänen kansallisesta on enemmin puhumista.

*) Yksi nimeltä Ericus Wallenius sanotaan pilanneen
ruummis-saarnan hänen yliten, jota painettiin V.
,706 Turussa tällä nimitökseltä (UNdtr beillta tilel,
benämning): "Christillinen Ruumis Saarna, eosea —

Herr Joh. Cajanuksen.... ruumis lepocammioons, ja
hautaan johrlatetuxi ja lasketuxi tuli, 1703. (Zu«
Hee^mans förteckning 8 Shtjlfl skrifter p. Iti); mutta
kovaksi onneksemme, niin ei sitä ouk soatu kesihim-
me. Siinä ehkä löytyisi selvämpee tietoa hänen elS-
mäsiä.
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Myö taijamme kittää häntä ei ainoastaan mai-
nioksi xaxiksi, mutta myöskin verrattomaksi
kansallaiseksi. Myö neämme hänestä esimerkin,
etlä se joka on virassansa nöyrä, se on myöskin
muussa työssä tarkka ja toimellinen. Hään osottaa
meillen, että se joka tahtoo vaikuultua hyvyyttä
maailmassa hään on mies soamaan sitä aikaan ,

ilman toisetakkin; tahi hään totistaa, että yksi yk-
sinäinenkin kunnollinen mies kansakunnassamme, te-

kööxi toisinaan paljoa enemmin hyvyyttä ihmisissä,
kuin monet autuammat ja ylhäisemmät. Sillä liään
teköö ei ainoastaan mitä hänellä voaitaan (mitä hä-
nen virkansa voalii), mutta hään teköö vielä xaljon
voatimatakkin, (semmoista kuin ei tule hänen vir-
kase tehä),

Meijän täytyy seneistä ensin puhua hänen
papillisista töistä, ja siitten toimittoo hänen kan-
sallista ansiota, tahi tnilä hään teki paihti viransa.

Hänen virantöistänsä emmö tunnek muuta, kuin

mitä hään ite mainihtee yhessä kirjassansa annettu

Turun Papin-neuoittelemuksellen «iitä o,:stä päivästä
Huhtikuussa v. i6yß. Josta nähään etlä hään mai-
nittuna vuonna oli jo 3o vuotia ollut tässä pitäjässä
pappina ja kärsinyt monta vaivoo ja vastusta , sekä
vihollisilta, suurinna sota-aikoinna; kuin rauhavuo-
sinna, omilta jumalattomilta sanan-kuulioilta. Ilman
lätä oli hään 33 vuotta toimittanut Rovastin am-

mattia Rajanassa, Salossa, Siikajoella ja Sälöisten
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kaupunnissa; että myös Kuopiossa ja lisalmessa
(joita silloin luettiin Viipuriin hippakuntaan). Hänen
kuuiuistamus-toimeuksista *) vuonna 1696, selitämme
hänen erinomattain harjoittaneen näistä paikoista
pois-hävittääksensä sila vanhoo taikausta, ja muuta

turhuutta, joka vielä löytyi pakauallisiuiesta. Muuta
ei myö tunnetak hänen virkansa puolesta. Mutta hä»
nen toiset kansalliset ansiot ovat monta isommat, ja
ne on ne jotka ovat erinomattain ikuistaneet hänen
nimensä, ja tehnyt häntä ylistelteväksi vielä tulevin-
nakin aikoina.

Niinnä päivinnä pois-kirjutettiin **) sotamiehiä
Kajanasta, niin kuin muistakin Suomen moakunnista;
ei ainoastaan sota-aikoina, mutta myöskin rauha-
vuosinna, jnita kiiletettiin kauvaks pois vieraisiin
maihin, suureksi vahinkoksi .ja rasitukseksi tallen
laveallen, synkälle, ja väliä-liansattullen moalien.
Sillä kuin ainiial ja parahat kyntö-miehet näin
vietiin muuvannek niin heijän talot ja tilat köyh-
tyivät, ja joutuivat autioiksi. Esteäksensä tätä, ja
autoaksensa moa-viljelemusta ***) parempaan toimeen,
puhutteli hään moa-miehiänsä, ellä mänivät siihen
kauppaan, jotta tarjoivat ruunullen vissiä erinnäistä
maksua, peästäksensä riitä pakosta, miehiänsä muka

*) Kuuluistamus-toimeus , visitationsiiiakt.
»*) Poiskirjuttaa, utstrifwa, proiTn&erii.
ock»,) Moa-viljelemus, Hkerbruk.
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polskuttamasta; sillä muka eholla, että lupaisivat il>?

pitää huolta, heijän ruoan suojeloksesta. Sillä -sekä
se oli Ruunullen voitoksi, että peästä matkan takoo
kulettamasta vierasta väkee tähän äkkinäiseen ja syri-

kiäiseen moahaan, kussa lieijän kostaminen oisi tul-
lut sekä vaikeeksi että kalliiksi muonan puutoksesta,
että myös varsin ilman mitään toimetak, tämen lu-
men ja pakkaisen vallassa, — sekä se oli asujamil-
lenkin evuksi, että varjelessa omia tiettyjä maita,
soaha pysyä kotonansa, ja aina sillä välillä taloansa
kahtoa.

Tähän lupaukseen antoitivat hyö v. 1681ja
tekivät yhen kirjallisen liitoksen, joka v. i683 ja
1686 tuli Runinkaalta vahvistetuksi ja peätetyksi.
Tämän sisällä-pito oli, etlä Rainunmoa tästäpäin
xeästältiin miehiä sotaan laittamisesta, sillä ehol-
la, etlä hyö täytivät näitä 8 paikkoo*); nimittäin:

i:ksi, Etlä joka talosta tahi sauvusla ilman lail-
lisia ja vara-laillisia **) veroja, inaksoa vuosittain
ruunullen 2 talaria hopeassa, ja puoli leiviskää
kaxa-haukia.

2:ksi, Että aina voimassaan xilää Rajanan
linnoo, ja rakentaa mitä hänen varustamiseksi
tarvitiin.

*) Paikk», punft.
-»i.) f^,^a./<lliil"«e». extra-ordinKr.
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3:ksi, Että sota-aikoina pitää iso miestä linnaa

varaksi, ja ellä yhteisesti urhollisesti varjella ra-

jansa. *)

4:ksi, Jos löytyisi kussa talossa enemmin kuin
3 miestä, niin piti yks heistä uuestaan ottaman

nutioiksi jäänneitä taloja, tässä rnoassa, i«ihi likempi
meren rantoo.

6:ksi, Rlli-i muista maista ottoo mitään karku-
laisia moahansa, eikä heitä suojella ja salata.

6:ksi, Etlä laittoo ja voimassaan pitää valta
moantietä Säresnienien ja Oulun välillä.

7:ksi, Että teliä, ja aina voimassaan pitää,
kahta hoahta (lod/or), yhen 100 Tynnörin vetävän,
toisen vähä pienemmän; että niillä kulettaa tykkiä ja
muonoa Säresniemeltä Rajanaan.

*) Näilä iso miestä, joita pitivät sota-aikoina kosten-
tuman, niitä kustentivat ja pälkähtivät hyö rauhal-
lisiini» aikoinakin, ynnä heijäu upserinsa; sillä laval-
la, että talonpojat talonsa ja varansa myöten meä-
rälteieikseu lieijän kustentamiseksi. Tämä meärättele-
minen (votering) tekään aina uuvestaan loinen vuuen
peästä, sitä myöten miten talot ovat varakkaat.

, Heijän upscrin palkamiseksi, maksetaan joka tilasta
jl^ tynnäriä riistoa. Eikä sen isompata väkee tässä
millonkaan ouk ollut. Ilman tätä, niin maakunta
äksieraltiin kahcstin vuuessa, niin ikään omalta K.at-
teiniltansa, jota tehtiin aina vuoteen 1733. Silloin
moaherra Rälamh epusti tätä, ehkä maakunta aina
oli sitä halainut. Nenki-pano kirjoista nähtiin, että
ilman talon-isäntiä löytyi 800 nuoria miekiä, jotka
heijän lähtemisensä ja tarkka-ampumisensa sukteen,
oisi ollut kyllä, näitä ahtaita mchtä-rotkoja varuis-
teleinaan ja salpamaan. Vuona 172» oli tämä nosto-rahvas
(bew»^ring) jo kohopna isoo mieheksi.
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B:ksi, Että vanhan lavan jälkeen, knstaik talosta

tuua puolen sylen kuivia puita, linnan tarpeeksi,
eli maksoa iri hopiäyriä kuparissa.

Ruin Cajanus oli soanut tämän asian toimeen,
niin hään toimitti toisen vielä kauniimman. Hään
ei tyytynyt siihen että hään sai pitää miehet koto-
na, hään taiitoi myös ellä hyö rauhassa piti soaha
moatansa viljellä, ja teliä töitänsä rasittamatak.

Roska Rainumoa oli niistä moakunnista Suo-
messa, kussa ei löytynyt teitä eikä paljon kyliä,
sillä talot oli harvaan toisistaan, tehtyt mehän kor-
peen, mihin peältyi, niin sinnek ei sota-aikoinakaan
laitettu kunnolista väkee, kosk' eivät vihollisetkaan
tainneet isolla sota-rahvalla tässä liikua. Tämä moa

heitettiin sen eistä aina itekseen, ilman turvamma-

tak, omin neuvosiek. Tästäpä tapahtui että yksinäi-
siä vallattomia kokoon-liiteltyitä voroja tuli jou-
kotlain Venäjän puolelta, murtaisiivat yli rajan, ja
murhaisivat, polttivat ja ryöstivät kaikki mitä vaan
taisivat, jolla kiiruhtivat pois omaan moahaan en-

nen kuin toiset ennättivät heitä vastutloo. Vai-
noataksensa iälä, Rainulaisetkin liilliivät yhteen, ja
palaisivat Venäjän puolelle, kussa hyö toas vuoros-

tansa tekivät tulella ja raualla kaikki puhtaaksi.
Nämät murhamiset ja ryöstämiseit olivat useen jul-
memmat kuin oikeet tappelukset, sillä tässä ei ai-
noastaan tavoitettu miehiä ja miekkoja, vaan vuo-

tatet-
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tatettiin viatointa verta, koska eivät seälineet vai-
moja eikä lapsia; sillä joita heistä eivät tappaneet
tahi alentaneet, niin veivät myötensä vieraisiin mai-
hin. Tällä tavalla oli Rajanin maa, se jossa teh-
tiin kauhiimmat julmuuet sota-aikoina. t?el/<lnuH pi-
ti mielessänsä estääksensä tätä, ja hään oli mies sitä-
kin tekemään. Hänen ansiolla Kainulaiset näyttää-
■vät yhtä esimerkkiä, joka on Tarinamuksessamme
varsin merkillinen.

Tätä käytti hään sillä tavalla, että hään hyväl-
lä xuheellansa sai sekä täänpuolimmaiset että tuon-

xuolimmaiset xaxit että talonxojat, niin Suomalaisiin
kuin Venäläisiin molemmin puolin rajoa, tekemään
keskenänsä yhen liitoksen, jossa kumxaisetkin lupai-
sivat, että aina elee rauhassa ja ystävyyessa välil-
länsä, eikä sola- aikoinakaan rasittaa ja hävittää toi-
siaan, vaan elää suosiolla ja sovinolla. "Taxelkoon
"Runinkaat jos tahtoovat, ja riitelköön hyö' muka
"jotka ovat riitauntuneet, mutta mitä myö näissä
"kaukaisemmissa rauhallisissa moan-kylissä , ruvemme
"heihin asioihin xuuttumaan. Kyntäkäämme myö
"peltoamme, ja viljelkaamme mehtiämme, ja elkööm-
"me surmata toisiamme ilman syytä, ja viatointa
verta vuotattaa."

Koska olivat näin välillänsä tehneet tämmöisen
raja-rauhan, niin pyysivät molemmin xnolin halli-
tuksen-suostumusta. Sekä 2aar Pietari eltä Koarle

<?,'^z'^ I. 44
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Ruuinka, (suuret Sotu-sankarit kumpaisetkin) niitoi
siihen suostumuksensa, ja ilomielellä perittivät yhtä
asiata, joka vakuutti heijän alammaisten onnellisuut-
ta, ja oli heilien kumpaisellenkin otollinen.*)

Tästä seuraisi , että kuin soat hävitti ja turme-

li muita Suomen maita, niin oltiin tässä rauhassa ja
tyyvennössä; kuin muissa moakunnissa tappoivat toi-
siansa, niin tekivät iässä kanppoa välillänsä, ja, eli-
vät ystävyytessä ja suosiolla, niin kuin eivät oisik
muka tienneet niitä muualla tapahtui. Cajanukselle
oli se suosio tästä hänen hyvästä työstänsä, että hään
näki Kainun moan vuosittain tullevan enemmin viljel-
lyksi ja viljakkaaksi, että hänen moa-miehet suulauk-
sillansa muisteliit hänen hyvät-teonsa , ja ettei hänen
syntymä -moatansa koko hänen elinaikanansa ra-

«iteilu soan julinuuella, eikä kostulettu veljei-
sten eikä vihollisten verellä. Vasta 9 vuotta hänen

*) Jos yksi yksinäinen mies jollon kullon toiselta ajalla
oisi uskaltanst puuttua semmoisiin töihin, niin Kään
oisi jo kohla ylieltä valaisemattomalta hallitukselta
tullut nosteiiaksi (flr tN ttpproréllMfcire) luulluksi
ja sala-kurilta käsitetyksi, ja pantuksi ehkä semmoi-
seen paikkaan, kuhun ei kuu eikä päivä paistaisi
hänen peälle. Niin se kävi Z?i-ei,ne>Z/i kanssa (yksi
loinen Suomalainen pappi); kuin Kään sai Hetaksensa
niitä juoneita, jotX» salassa viritettiin lioarle Xllinen
vastaan ja joilla hänen ikeensä viimeinkin lyhcnet-
tiinniin Kään varoitti Kuninkastansa, ja ilmoitti
Kiinelle koko .»sian. Mutta Kuninkas ei uskonut
Käneen. Seneistä kuin so oii tapettu, niin Bren-
neriäiiin tavoiteltiin, ja tuouiitettiiu kuolemaan. Hänel-
»ti hakattiin peä poikki Tukholmissa s. ti. p. Heinäkuussa
v. ,72,, liepä oli hänellen palkaksi uskollisuutestaosa;
">!)/,/«' r«i'«,i autuuhau, täisen vi<i'i.«i'i«^ vaaliinko."
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kuoltua purettiin Kajanin Tullariloiheh kelvottomal-
la käytöksellä tämä rajan rauha. »Sillä koska Venä-
läiset *) vuonna 1712 (parraana sota-aikana) tulivat
vanhan tavan jälkeen Kajanin markkinoillen pitä-
mään kauppoansa niin Tullarit ottivat pois heiltä
paljon sarkoa ja kankasta, josta ne olivat jo viimei-
«enä vuonna tulli-rahan maksaneet. Tästä kean-
sivät hyö takaisin, ja vainoataksensa tätä, tulivat
kohta jälleen, suuren Joukonsa kanssa, ja ryöstivät ja
hävittivät koko kaupunkin ja ympärin olevaisen
inoa-kunnan. Jota sotaa seneistä Suomessa kuhut-
tiin kankas-sota. Olkoon tämä sanottu Kajanista, ja
Cajanuksesta IVluuta ei ouk tullut meillen tietyksi
Cajanuksen töistä; vaan tämäkin on jo kyllä, että

ansioittaa '*) hänellen kunnian, tulla luetuksi Suomen
parraisten ja kunniallisten kansallaisten joukkoon, ,

*) Tällä sanalla ei ymmärretäk aina umraikko-VenäUi-
siii, vaan Venäjän puolella asuvia Suomalaisia ja
Karjalaisia, jotka ovat Greekan uskoon kuuluvaisin.
Nloni kuhtuu heitä myös Ischoriloiksi, koska suu-
rin osa heistä asuu Ischorau kymin tienoilla. Ne
heistä jotka asuuvat Inkerin-moassa, pienissä kansa-»
kunnissa muihen Suomalaisten välillä, kuhtuuvat
ihtesek /n^i-l^ol/i^l'. ja puhuuvat kaikki varsin s«lye»
Suomea.

**) Ansioitta, gira sirtjent.



ELIAS LRENNER.
Kuninkaallinen Linnan-Pikkupiiruttaja *) /'a »^aill-lltu/el

Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä **)
-. 1647 -^- k. 1717.

Iso-Kyrön pappilassa Pohjan-moalla, syntyi tämä

mies s. 18 p. Huhti-kuussa v. 1647,***) Hänen isä
/HaK Heikinpoika F/enne» oli Rovasti tässä Ryrössä,
ja naitu lsuHanna FVerenbergin kanssa, joka oli tä-

män Eliaksen äiti.
Tätä nuorta Ht-en/lSi-lei koulutettiin ensin Joen-

suun-Raupunkissa,«J-) mutta sillä välillä, niin kuin

*) Kuninkaallinen Linnan-Pihku-piiruttaja, KoNgl» Hvf-
Miniaturmslare.

**) Lain-istuja H!unl,l^aa//l>«Ha Vanhain-Säilyksessä , Al«
setzor wid Kongi. Antiqvitets-Artiwet.

***) Gezelii Viogl. SertCDll, I D. f. i2l. Mutta And.
Ant. l«. Ht/ernman nimittää, että se oli syntynyt s. 8.
I>. Huhti-kuussa. (Matrikel zftvcr @n>. Rit. Ridderst.
olh Ndel II ®. p. ioB3J. Yhtäpä tuo meillen liene minä
päivänä se oli syntynyt, mutta hakeaksein parempoo
perustusta., olen minä Kuninkaallisessa Vallan-Säilyk-
«essä (i Kllllgl. Riks-Arklfwet) perään-ehtinyt niitä
käsikirjoituksia, jctka näistä ajoista löytyy. Vaan sii-
näkin seisoo yhessä kohassa, että se oli syntynyt l>.
B:na päivänä, vaan toisessa toas, että se oli syntynyt
5. iB:nä.

f) Joensuu-kaupunki t. Uuven Koarlenkylä, 9?l)*£atUlJ!k



0/trvcr /. <!?<,?', Jjflr/^

Elias Brenner.

5:1647. k:1717.
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nuon jouto-aikoina*), niin hänen isä opetteli häntä
tuntemaan meijän kansan Vanhuksia, jotka hään ite
muka oli kuullut siltä noapurissa vankeuvessa istui-
neelta Messeniukselta. **) Kuin poika oli i5 vuotta

vanha, laitettiin häntä Upsalan Opistoon tietojansa
enentämään. ***) Ne kauniit aljet, ****) joita hään

*) Jouto-aikoina, under stol-ferierna.
**) Nikä Messenius tämä mahtoi oli», on tietämätöin,

mutta on uskottava, että se oli se nuorempi. Sillä
Lain-istuja /o/l. Messenius viskattiin jo v. 1616 vai-
moneen ja Lapsineen ikuiseen vankeuteen Kajanin
linnaan, jossa häntä suljettiin 19 aastaikoa. Irti-
laskettunna v. i635, muutti hään Oulun kaupunkiin,
jossa hään asui kunnekka hään kuoli v. 1637. Hänen.
poikansa Vallan -Tarinamus-Kirjuttaja (Riks-Histll-
rioarasihen) Arnold We«ene"u^, täytyi ynnä isänsä,
kauan istua vankeutessa. Peästettiiu kyllä vihtoin
ulos, vaan pantiin v. 162^ Tukhulmissa toas arastiin.
Sieltä laitettiin häntä v. 1626 Kekisalmellen, jossa
häntä piettiin 12 vuotta vankeutessa. Laskettiin sieltä
v, 1640; koroitettiin isoimmiin virkoin, ja tehtiin jo
v. 16/J8 Vapa-sukulliseksi; mutta tuli kohta sen peräs-
tä toas vankeutetuksi, ja v. i6si Tukhulmissa lei-
katuksi, ynnä hänen 1» vuotias poikansa, nimeltä /o/l.
M««ene'u^, joka silloin jo oli Kuninkaallinen Kirjut-
taja (Kongl. Sekreterare).

***) Matkustaminen muissa maissa, on iankaiken pietty
parahainna johlauksenna soahaksensa hyviä ja tarpeel-
lisia tietoja; tahi kunnollisia ja valaistuja kansallaisia.
Euro-pan hallitukset ovat seneistä monella tavalla ei
ainoastaan kehoittaneet viisauen harjoittamista omassa
moassa, vaan rahoilla auttaneet alamaisiansa ehtimään
sitä muualtakin. Erinomattain ovatten raha-autta.muk-
silla kehoittaneet oppiviansa ja nuorempia moamie-
hiänsä vieraissakin Opistoissa tietoansa lisentemään.
Että tällaiset matkustamiset ja tietomuksiin harjoitta-
miset muissa maissa, jo vanhoinnakin aikoina luettiin
tarpeelliseksi, nähään siitä, että ne muinoiset Greek-
kalaiset käyttivät aina nuorukaisiansa koulussa muis-
sa maissa, kuin olivat kotona ensin lopettaneet opetuk-
sensa; samaten fiuomalaisct,, ja muut valaistut kansat.



350

tässä osolti, sekä kuviin piiruttamisess» (i stgufiitecf'-
ning) että vanhain tiijostelemisessa (i aittiquariska
forsfltingar) yllytti sitä nyt äsköttäin asetettua Van-
hain-Kootusta •{«) että v. 1668 s. 18 p. Kesä-kuussa
ottoo Brenneriä, joka kuhuttiin "antiquitatum iilit/l-
osus" (Vanhaiii-oppiva) l^iiruttajaksensa «J>>|<) »sia/)/t<ittt
Bromannin perästä, joka nyt viskattiin virattomaksi,
koska hänen kanssa ei soatu mitään aikaan. Sitä
vastoin toas Brenneriä kiitettiin mainioksi, "koska
kaikki mitä hään teki , teki. hään hyvästi". Vir-
koa hänellen kyllä aunettiir: , vaan ei palkkoa, "Jt/Hrt

Myö vielä pistämme siihen, ja. sanaomnre olevan var-
sin mahottoman, että käymätäk vieraissa maissa,
«ikeen rakasta isämtnoatansa. Sillä silloin vasta sitä
tunnetaan ja arvataan, koska, sitä muihen maitien,
kanssa verrataan; ja myö uskallamme sanoa, että ne
miehet, jotka enin ovat harjoittaneet isämmaan paras-
ta ja hyvyyttä, ovat kaikki nuoruuessansa käyneet
muissa muissa. Sillä ilman tätä, hyö eivät tuntisik-
kaan omia puutoksiansa, sen vähemmin osaisi heitä
aultoo, Myö otamme ite Zaari Pietaria Venäjän vai-
lan perustajaa mainioksi esimerkiksemme.

****) Aijet, lärospBn.
-j-) K. <^a«ZI«Z> - Kootus , Slnttgt>itets-So'legiUtn, asetettiin

Upsalassa v. 1667, jonka asettamiseksi valitettiin 7
miestä; joihen joukossa Hadorphia tehtiin osallisek-
si; nimellä: "Kirjuttaja Kuninkaallisessa Vanhain-Säi-
lyksessä" (Sekreterare t Kongl. Antiq. Arkiswet).

++) Piiruttaja, ritare, ffgnrteckuare.
•H*! * Tämä kaikki sanottiin Hadarphin syyksi, joka oli

kyllä toimellineu ja kiivas, Vankoin koottamlsesss ;

mutta muuten juonikas ja yksin-vaitias. Hään keän-
»i kaikki kunniaksensa mitä Brenneri teki, (sillä hä-
nen omasta piiruttamisestaau ei ollut initäan) ja piti ite
kunnian että paikan. Samaten antoi hään nimessänsä
.ulos Rim-Krönikorna v. ,674. Olof ben- Heliges Saga
v, IL7LS, m m. ehkä jokainen kyllä tietää ettei hään
koivuna paino-o^unu:tiikaal! (forrcktttKil) lukemaan.
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Hään aloitteli Viran-toimituksensa sillä, että hää»
vielä samana vuonna piirutteli kaikki Upsalan kau-
punnin vanhat jäännökset ja muisto-merkit, johon
erinomattain luettiin ne vanhat hauta-kivet Upsalan
Tuomio-kirkossa. *) V. 1661). s. 2/4. p. Huhti-kuussa
läksi hään yhessä joukossa Hq,dorphin ja Vallan-Peä-
Kirjuttajan (SRif&ÄÖlTélmn) (^reve Magn. <?«/>. tie la
i?a^tii'<?ii kanssa Vester-Gylliin, että siinä piirut-
telemaan kaikkia vanhan-aikuisia jäännöksiä; Tästä
häntä siitten laitettiin yksinään Ös ter-<) y Hiin,
samalla asialla. 'lällä tiellä oli hään piiruttanut
kaikki hautakivet Linköpin^issä, Vretassa, Ske-
ningissä, Vadstenassa ja Bjclhössa in. m. samaten

myös Skärassa, Giidhemissa, Viirnhemissa ja muissa
merkillisemmissä paikoissa; joista tie /<l <3eli"til'e kuh-
tui liäntä luoksensa Lecköiin Vester-Gyllissä, että

siinä muka piiruttainaan kaikki ne Kuna-kivet (rUN-
flenai) jotka löytyi niillä säytyvillä. lota kaikki
H/e/ine»" teki hänen mielen-hyväksi; ja josta palkkoa
liänelle luattiin, vaan on vielä antamata. Takai-

5) Näistä Brcnncrin Monumenla Templi e?atZleH'. lZ^^aZ.
«n mainittavat, "Pykä Brigittan, ja Birge /'«i/ei-^onli,
talli Bi igitlan isän Kauta-uierkki" Upsalan kirkossa , jo-
ta Kään on siitten piiruttanut kuparissa; ja ""Pyhä
Eerikin taulu," joka oli pantu hänen hauvan yliten
Upsalan kirkossa ,

k uvaellen tämän Kuninkaan isoimmat
vehkeet, tehtynnä sekä puol-kuvauksessa (i basrelief)
että maalauksissa, monessa osa-kunnassa (i mBtl,g<l
flrdelningar). Jota kaikki Breniieri aivan kauniisti
paineihiusa kanssa kuvaili. Alku-perä (originalet)
«n jo kavonnut, mutta taulu on uuestaan Holmitta
piirutettu ja painettu kirjassa Monum. lZ^»<,Z. I: 186.
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sin tultuansa Tukhulmiin näistä hänen matkoistansa,
joita hään omalla kustennoksella oli tehnyt, antoi
hään Vanhain-Kootuksellen kaksi kirjoa, puolen ar»
kin loajuelta, joissa hään oli kaikki nämät vanhuk-
set piiruttanut ; joista yksi sisäilensä xiii Vesi-Oöthan
jäännökset, toinen Öst-Göthan. *) — V. 1670, s. ,6

x. Heinä-kuussa sai hään Kootuksen käskyä , eiiä läh»
teä uuestaan Östgötha-moahan, tiiustelemaan niitä
xaikkoja, joika viimein jäiväl häneltä käymäiäk. Niin
tapahtuipa silloin, että koska Kuninkas Koarle Xhnees,
joka niinnä aikoinna oleskeliin Vailstenan suljetuk-
sessa,**) sai kuullaksensa että Mennet' oli näillä tie-
noilla, niin hään lähetti häntä hakemaan. Tämäii
nuoren Vanhain-Kirjuttajan täytyi nyt Runinkaansa
eissä näyttää kuviansa. Siina seisoi Suolnen-poika
selittävä muka suu-sanallansa taulujansa Runinkaan
kuulla, joka kiitti heitä hyviksi, ja kehoitti Brenne-
riä näissä hänen askareissansa. Tällä tavalla sanoopi
Gezelius (joka kaikissa iahioo ylistää Runinkastansa ja
hänen Vanhain-Rootustansa) tämän nuoren Pohjalai-
sen ensin tulleen Runinkaaltansa tunnetuksi. Nutia

Ku-

*) Näistä, niin hauta-kivein kuvat vielä löytyy Ku-
nink. Kirjan-Kootuksessa iV:o F. h. 5; vaan Runa-
kiviin piirutokset tavataan Nescherin luonna, Vest-
Göthan merkillisytein seassa (blanb West. Göth. Märk-
wärbighetei). H,en«erl'//en luvattiin tästä 300 ta-
laria hopeassa, vuosilliseksi palkaksi.

**) Suljetus, Kloster: i"a^«-^ui/'elu^, miltlf kloster; piikain
suljetus, inmne-klostci'.
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Kunink. Vallan-Säilykseh käsi-kirjoituksissa *) ei
kuuluk niin. Kuninkaallinen Runomus- Tarinamus-
ja Vanhain-Gpiston Kirjuttaja **), Herra Opettaja
Liljegren, jonka ansiot ovat niin monet ja suuret,
näissä Vanhoin selittämisessä, on enemmin tarkoittanut
totuutta asiassa, kuin kunniata. 8e on häntä, jota
minun tulee kiittää näistä tarkemmista tievoista F^en-
»««'n elämästä, joita ei muissa kirjoissa tavatak, ja
joita hään isolla huolella ja kiivauella on yhteen
hakenut; ja se on hään, joka Vallan -Säilyksen kir-
joissa on toimittanut asian näin:" sinä 16 p. Heinä-
"kuussa v. 1670 laitettiin Brenneriä Vadstenaan, et-
"tä siinä teliä kuvituksia, joita näytettäisiin Kunin-
"kaallen, kuin hään oli tänne tuleva. Kuvat teki
"hään siihen myöskin valmiiksi, ja niitä käytettiin
"Kuninkaan eissä että selittää tämän paikan merkilli-
"syyttä ***). Ansio luettiin tästä /iiatio^/ttiie (joka
"kulki Kuninkaan joukossa), ja Brenneriä heitettiin
"palkihtemata, ja piettiin arvoamatak."

*) Kunink. Vallan-Säilyksen käsikirjoituksia, ÄOttflf.
Riks-Arkiwcts Mannstripter.

**) Kunink. /lunonlll^-H^aren»»»^^-/^ Vanhain-Opiston
Kirjuttaja, Kongl. Witterhets, Historie och Autiqvitets-
-2lfabemtetis Sekreterare.

***) Hauta-kivet tässä Vadstenaa kirkossa, joita hään
piirutti, oli 64 kappaletta., jotka siitten tulivat puuhunkuurmatuiksi, ja joista ainoastaan otettiin 4 tahi 5
painosta (aftrylf) kaikkiaan, joita muutamissa Kirjan-
Kootuksjssa säilytetään ja näytetään kalliinna harvauk-
sina (rariteter). — Merkillisyys, märkwärdighet.
oi^^^^ I. 45
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Syksyllä samana vuonna, s. »5. p. Syys-kuussa

laitettiin häntä Vanhain-Kootukselta Suomeen pii-
ruttamaan tämän moan Vanhuksia , kussa ei vielä yk-
sikkään ou heitä tiiustellut; hään läksi Tukhulmisla
s. i3 p. Loka-kuussa, ja tuli Turkuun s. 3. p.
Marras-kuussa. (Näin luetaan Ge^eliuksessa). Mutta
uskottavampi on, että hään pyysi lupaa peästäksensä
kotiin, pahoillaan muka koska häntä heitettiin
näin arvoömatak, ja perintöan kuulustellaksensa. Et-
tä asia mahtoi olla näin selitetään siitä, että taka-
sin tultuansa ei annettu hänelle, hänen vuosillista
palkkoakaan kokonaan eikä ollenkaan mitään mat-
kan-kustennosta *); ja vielä lisäksi , niin otettiin hä-
neltä virka sillä välillä pois, ja annettiin Jaako
Hartlingillen. Sellainen oli hänen lähetös-palkka!**)
Suomessa viipyi hään nyt perätyksin kaksi vuotta.

Hään ei malttanut kauan olla kotona, sillä hänen
rakkaus Vanhoja tiiustelemaan vietteli häntä ympäri
monta, jossa hään ylös-kirjutti ja kokoili kaikkia,
mikä oli meijän Tarinamustamme jollakulla tavalla
valaiseva. — Samana vuonna piirutti hään vielä
Turun Tuomiokirkossa ne vanhat muistomerkit,
jotka siinä löytyi ja jotka kohta sen perästä Kirkon
tuli-palossa mani turmiollen. — V. 1671 ja 1673

-") I.ue p. 358. muist *)
,¥) Gezelius nimittää, että hään ite Tukhulmiin tultuan-

sa otti erotustansa (afsted) ammatistaan, koska se ei
häntä kuitenkin elättänyt, ja rupeisi Pikku-piirut-
tajaksi, joka oli hänen mielestä KyLlyllisenlpi. (?)
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kävi hään monessa muussa paikassa heitä piiruttamas-
sa*). Koska hänen Isä oli näillä ajoiiia kuollut, niin
hänen täytyi myös seisahtua kotona selvittelemään pe-
rillisten asioita. Kuin hään painisiRuottiin, vei hään täs-

tä myötensä suuren soalin tiiustuksia, kirjoituksia ja
kuvituksia **), ja antoi Kuninkaallisellen Vanhain-
Kootuksellen ison joukon näistä hänen kuvituksista
käsikirjoituksista ja nahka-kirjottamiiksista, joita hään
oii Suomessa kokoelin! ***). kols eroitettu virastaan ,

rupeisi hään nyt pikku-piiruttamisella henkeensä elät-

i>) Ne merkillisimmät näistä hänen kuvista, joita hään
piirutti aivan tarkasti meärän-laskemisen johtauksella
(enligt en Gcomelrist stala) on e. m- — /^6 Henrikin
muisto-merkki Nousisten kirkossa, jota hään piirutti
v. 1672, ja jota hään siitten anto Sartoriuksen piirultaa
kupariin; — Ruhtinaan Fe>Fe» /ar/«'« kuva, joka oli
tehty Hämeenlinnan linnassa, ja joka on niin ikään
siitten piiritetty kupariin, ja löytyy myöskin painet-
tu kirjassa Hliecia Antiqua 6> Hodierna; — Viipurin
pata, joka on vielä painamatak; -^ Pyhä Eerikin kuva
Naantalissa, jota piirutettiin kupariin v, 1677, ja si-
sään-Hitettiin yhteen Juttelcmukseen Pyhästä Eerikistä ;

-— Yksi kuva Pyhästä Henrikistä ja muutamista HLuoma-
laisista talonpojista, joka löytyi Iso-Kyrön kirkossa
Pohjan-moalla, ja jota siitten on puuhun piirutettu,
vaan ci ulosannettu, m m.

**) lreweti«, teckning.
'^^) Nahka-kirjoittamui , pergameit^stttft. Näistä van-

noista Suomalaisista kirjoista, joita hään oli tuonnut
sieltä myötensä, oli: Ansgarii LefwerNe (Ansgäriuksen
Elämä) jonka hään löysi Turun kirkossa, polsviskaltu
vanhoin lapioihen ja luutoin joukkoon. Tämä kirj*
jonka luullaan olleen Linköpingin Piispan Nikolauksen
tekämä, painettiin siittenj t>,-«/l/e/ml'/t»il sekä Ruotiksi
että Latinaksi, nimellä vita Ansgarii gemina. —» Chro-
nicon de Sanota Brigitta. — Juusteni Chronicon Epi-
tcopor. /antoni/. (Käsi-kirjoiluksessa). — Adagia Ftn-
non«c», mutta mihin hyö ovat joutuneet, on tietämii-
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tamään. Mutta Vanhain-Kootus häväisi kohta itekkin
että hyö F^enne^t^ä kavotti parraan Piiruttajansa
ja toimellisimman miehensä; ja Hadorphinki täytyi
jo ite valittoo, ettei heijän työt joutunut minnekkään
laiskuuen tautta *). Hyö rupeisivat seneistä kiusoa-
maan häntä uuestaan rupeamaan Vanlrain-Kootuksen

töin. •—» Dissertatio epistolaris, jossa näytetään, että
Suomalaiset sanat ovat emä-sanoja (staMOtb) Ruohta-
laisessa kielessä. Ei tätäkään kirjoo eneä löyvctäk.
Nämät ja muut semmoiset vanhat kirjat antoi hään
Vanhain-Kootuksellen, josta annettiin hänellen osa
hänen kahen vuotisesta palkasta. Suureksi vahinkok-
«emme niin on suurin osa näistä meijän Vanhoin tun-
temisessamme tarpeellisista kirjoista jo joutuneet huk-
kaan. Minä olen heitä ehtinyt Kuninkaallisessa Kir-
jankootuksessa (ÄOIIgI. 25t6lt0tf)Cfet) tässä Tukhulmis-
sa, että Kunink. Vallan-Säilyksessä (ÄOltgt. Riks-Af-
klfwet) ja Kunink. Vanhain-Säilyksessä (K. ANtlqvitets»
Arklfwet) — mutta tyhjään. Ainoastaan muutamia
näitä Brennerin piirutoksia olen minä ynnä muita
Suomalaisia kirjutoksia käsittänyt pois-salaistuna
vanhoin paperien pankoissa Kuninkaallisessa Kirjan-
Kootuksessa tässä Tukhulmissa, kussa heitä löyettiin
hänen virka-kumppalinsa Kirjotus-Neuon (KaNsli-
Nubet) /'erlnF^^öte/l/l käsikirjoituksissa. Meijän, ja mei-
jän Suomalaisessa Tarinamuksessamme arvossapiettävä,
maamiehemme Kunink. Kirjuttaja A. I. Arwidsson, on
näissä ylöshaetessa, kaikella tavalla osottanul. minulle
avullisuuttausa ja hyvä-tahtoonsa. Nämät Hrennert vai-
naan kuvaukset, sisäilensä pitää piirutoksia sellaisista
vanhoista kuvista, joita hään löysi kuvailtuna vanhoissa
kirkko-muuriloissa > ikkunoissa ja seityisissä, liioi-
tenkin vanhoilla hauta-kivilöillä. Ne ovat yli-kyn-
teen pienemmän ja suuremmiin kanssa yhteen-luettu
kaheksatta kymmeneltä. Meijän aivotuksemme oisi,
että tilaisuuttamme ja vähä varoamme myöten, tässä
meijän Otavassamme heitä moamiehillemme toimittoo,
että sillä mahtaisimme heitä pelastaa kavotuksesta.

-) Lue: Hadorphs goiictpt Memor. till K. Colltg. d.
3o Maj »671. 6:101.
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palvelukseen johon se myös suostui Vallan-Peäkir-
juttajan Greve 71/. Gabr. de /a Gardien yllyttämisellä.

Ruin Runinkas Roarle Xl:nees v. 167) piti
Vallan-tietä matkustaman (jfltlTe göra sm Eriks-
gata) niin Brennerillen annettiin käskyä, olla hänen
joukossansa Vanhoja muka selittämässä ja kuvitta-
massa. Sillä tavalla sai hään Hänen seurassansa
ruuan rahatak, ja matkansa ilman maksutak. Rul-
keissaan ympärin Skänan, Hallannin ja Vest-Göthan
maita , piirutti hään Runinkaallensa kaikkia Vanhuksia,
joita heissä tavattiin *). Sillä ajalla kuin Kuninkas
viipyi Malmöin kaupunnissa, laitettiin muutamia
nuorukaisia hänen joukostansa Köpenhaminaan, joi-
hen seurassa oli meijän H»e«ne,'. Sillä tiellä hään
piirutti niitä vanhuksia, joita hään löysi tässäkin
valtakunnassa. Koti-tiellä hään keäntyi tautiin Kal-
marissa. Tukhulmiin tultuansa, otti hään toisen
kerran jäähyvästin tästä hänen Vanhain-piiruttajan
ammatistaan ja otti toas oman pyyhikkaansa"); ja
rupeisi nyt Rahantietomusta *") varsin lueskelemaan.
Hänen kirjoitukset tässä tietomuksessa , ovat vielä
nytkin suuresta arvosta, ja osottaa yhtä laveata
oppimusta. lästä päivästä hään ei eneä tehnyt niin

*) Näistä on erinomattain mainittavat, Varnhemin kir-
kon vanhat muistomerkit, joita hään myöskin anto
Vanhain-Kootukselle.

**) Pyyhikas, penfel.
**♦) Rahan-tietomus, Humiimatik, «etenstapen »m ißOttf-
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mitään tallen Vanhain-Kootuksellen, joka oli jo mo-
nestin heittänyt häntä vaivoistaan ja töistään kosta-
matak,*) vaan rupeisi nyt ite töitänsä ulos-antamaan.
Näinnä aikoina auttoi hään myös Celsiusta Helsinizin
Runa-nenien pimittämisellä. Kuninkas, joka nyt
oli paremmin tullut tuntemaan tätä miestä, rupeisi
nytkin arvoomaan hänen ansioita, mutta kuitenkin
heitettiin häntä vielä 10 vuotta auttamatak. Vasta
v. 168H, niin häntä tehtiin Linnan-Pikkupiiruttajak-
si, perästä vanhan Fransmannin Pierre TVAnaaile^
ja oli Ruohtalaisista miehistä se iho-ensimmäinen
tässä toimituksessa. Hään kuvaili kaikki ne Kunin-
kaallisten ja muihen Valtamiesten * ) kuvat, joita
näinnä aikoina laitettiin muillen vieraisillen mailien,
ja joilla lahjoitettiin sekä Kuninkaita että heijän
Sanan-Toimittajoitansa **'). Näitäk toimittamata , niin
hään, myöskin monta vuotta oli kin-?iirut-
taja Kuninkaan Kirjutteluksessa ****). Tässä toimituk-
sessa mietteli hään ja Vapa-Tietomuksen vaatimuk-
sia myöten «J-) valmisteli kaikkia niiten vapamerkkiä,

*) Hadorph kirjuttaa ite tästä Greve de /a 6a,H'e//e
(joka piti Brennerin puolta) näin: "jag fail ingeN
hjelp och resepenning för Ritaren bekomma, utan spi-
(ar honom" (Stubenten Brenner) meb' gobt hopp. (Lue L
Hadorps bref af b. l2!te Suli 1670).

**) Valtamies, ©tatSman.
***) Hanan-Tolmetta/a, Minister.
****) Vapamerkin-Piiruttaja Kuninkaan Kirjutteluksessa ,

SEapcnmätate roib Konungcni Kansli.
■}•) Vapalietomuksen vaatimuksia mr-öt<!n, enligt Htlalbi»

ten« «glor. Vapa-kirja, Adeli-biplom bref.
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jotka näinnä aikoina tehtiin Vapasukullisiksi, ja piirut-
ti heitä heijän Vapa-Kirjoihiin. Joita tehtiin aivan
monta. Vielä nytkin löytyy Kuninkaallisessa Vapa-
Huoneessa *) enemmin kuin 500 Vapa-merkkiä jotka
ovat hänen tekemiä '*). Mutta hään oli nyt jo
monta vuotta harjoittanut Raha-tietomustansa, ja
piiruttanut sekä puussa että kuparissa kaikki Ruotin
vanhan-aikuiset rahat. Hään tahtoi omalla kusten-
noksellansa painuttoo tätä hänen kirjoansa, vaan sitä
lupaa hänelle ei annettu, sillä Hadorph juonitteli
kauan tätä vastaan Valta-Kirjuttajan ***) Lindsköldin
kautta, joka kaikissa piti hänen puolta. Sillä oi-
keutta myöten, se oisi ollut Vanhain - Kootuk-
sen asia että toimittoo sellaista kirjoa, ja olle-
tikkiu Hadorphin, joka oli lieijän Kirjuttaja. Mutta
mitäpä hyö taisivat, heissä ei löytynyt sellaista mies-r
tä, ja Brenneriä olivatten jo tullanneet, ettei
hään eneän lahjoittanut heijän portaita toimellansa.
Monta vastusta voitettua, sai hään viimeisellä v.
1686 Kuninkaalta valta-luvan *J*) että yksin omalla

*) Vapa-Huone, Ribbare-Huset.
**) Nämät, että myös kaikki /3re,lnerl» piirutoksct, ovat

merkilliset ei ainoastaan heijän soreesta kuvittamises-
ta, mutta myös sen kauniin ja korean painin tautta,
jota hään on ollut hyvä heilien antamaan, ja josta
hyö vielä nytkin toisf- sata vuotta vanhat, näyttkä-
vät kuin oisivat vasta äsken tehtyt.

***) Valta-Kirjuttaja. State-Sekreterare.
5) Valta-lupa, prlvilegilim.



360

kustennoksella painuttaa tätä hänen Raha - kir-
joansa, joka ulos-annettiin v. i6<)i Ruotin kielellä,
ja samana vuonna myöskin Latinan kielellä *). Näitä
näytettiin Runinkaallen

, niin kuin koitteeksi. Runin-
kas kahtoi näitä niin hyviksi , että hään anto hänel-
len 600 taleria hopeassa vuosilliseksi apu-rahaksi*''),
siihen kunnekka avauntuis hänellen joku virka
Vanhain-Rootuksessa. V. 1692 sai hään käskyn
Kuninkaalta, ettei lopettaa vaan vielä harjoittaa tätä

hänen kirjan painuttamista. V. i6g3, s. i3 p.
Heinä-kuussa tehtiin häntä Lainistujaksi R. Vanhain-
Kootuksessa Peringerin ***) perästä joka peäsi Ha-
iior/i/iltl jälestä Rir joltajaksi ja Vanhain-Selittäjäksi >^>);

ja sai sen Kuninkaallisen armon, että piteä hänen
entisen Linnan-Pikkupiiruttajan palkkansa >^>^). Ku-
ninkas joka aina enemmin ja enemmin rupeisi häneen,

mieltymään, makso hänellen nyt ne kustennokset joi-
ta

*) He ulos-annettiin nimellä: Thesaurus Nummorum
Svio-Gothorum > &c. : lue p. 36H.

**) Apu-raha, t. elo-raha, peitftON, HltbcrhStt.
***) Tämä Peringer tuli vielä samana vuonna koroite-

tuksi Vapasukullisuuteen, ja kuhuttiin /'e^en^iot»^.
Häänki on mainittava rakkautensa suhteen Vanhuksia
tiiustella; sekin kuvitteli ja kirjutteli kaikkia vanhoja
jäännöksiä. Mutta sekä kuvittamisessa että piirutta-
misessa ei hään, eikä Hadorph ouk ö«enne,l'n kanssa
verrattava.

-f) Vanhain-Selittäjä, Untiquarius.
-i-l-) Lue: Kongl. Resol. b, 16 <sept. »693.
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ta hään oli tehnyt niissä vanhoissa kupar-piii utok-
sissaan, ja että kehoittaa ja keventää tämän kirjan
painuttamusta ja seuramusla *) lupaisi hään maksoak-
sensa ne kustennokset

, jotka tähän vielä tarvittiin. —

V. 1698, 5. 18. p. Heinä-kuussa annettiin hänellen
myös yhks Runinkaallinen rahan-auttamus (ett Kongl.
StipeNdi.tUlk).i>jn »alussa 1700 vuuen luvulla, niin
häntä käskettiin aivostelemaan **) niitä kunnia- ja
muisto-rahoja, jotka lyötettiin Kuninkaan Koarle
XHinen monesta voitosta. Se on sen eistä meijän
F^enne^iel^ jota ineijän tulee kiittää niistä monista
kauniista kunnia-rahoista, jotka näinnä aikoina lyö»
tettiin , ja jotka löytyy kuvaellut Nordbergin Tarina-
muksessa K., Koarle Kakstoistkymmeneestä. Tästä
hänen mielen-älystä, ja muutoinkin, kostoaksensa
hänen isoja ansioita ja monenvuotista palvelusta, ko-
roitti ; Koarle häntä Vapasukulliseen seätyyn***); jota
tehtiin Renclerin kaupunnissa Turkin moalla, s. 10.

p. Maalis-kuussa v. 1712. F»renne^ piti vanhan ni-
mensa ilman muuttelematak ; (häntä sisäänkirjutettiin
v. 19, niihin vapasukullisiin kirjoin l^:o l464 alle.)

Mitta nyt rupeisi jo hänen ikä loppumaan; hään
oli jp 70 vuotta vanha. Hään lopetti päivänsä s.

*) Painuttamus, tlyLniNg; «ui-amul, fortfSttntlig.
**) Aivastella uttänEfl, uppfinna, förestä.

***) Hänen Vapa-merkki osottaa yhen osan Vanhain-Koo-
tuksen kiinitöksestä (af Allt. Koll. sigill), nimittäin
yhen /^n«,enii^e«.

Otava I. 46
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46."p." Tariimi-kuussä" v. 1717, ja moahan lasket-
tiin K. Riddarholmin kirkossa. Hänen keralla sam-
Inni tästä Kootuksen-Seurasta halu ja taitavaisuus *)

Vanhoja tiiustella, ja siinä siassa syntyi juonittele-
irtuksia, nioittelemuksia,ja virkoin kilvoittelemuksia**).

Kahisten oli hään ollut naimisessa; ensimmäisen
kerran 'v. 1676, Neito ' Erengerd »5ta!?l»ll>l kanssa,
'joka kuoli 1679; toisen kerran Neito «Ai^tllel Elisa-
i<!/^l IVeberin ***) kanssa, joka Oppisuutensa suhteen
on tullut kuhutuksi: "den lärda Fru Rre nn e r". Sil-
lä hääri oli ajallansa kuuluisa ympäri monta maata,
«eka hänen inonenkielentuntemiséstaän että hänen
kunnolisesta runomukscstaan. Haäh sepitti laulujansa
ei ainoastaan Ruohin kielellä, mutia- myöskin Sak-
san , Frankriikin , Spaniäh , Italian jä Latinan kielil-
lä, sillä taijolla, että häntä niinnä aikoina piettiin
parasna Runottarena A. Li ainoastaan Europassaj

*) Taitavaisuus , (Titfligfiet. Kunink. Vallan-Säilykseji
kirjoissa, annetaan Brennerillen tämä kiitos : "l fttläorbetctt war han albeles outtröttelig och ytterst nog-
grann.... £an roar särbeles sticklig, hetji l)aii giorbe
rodt, 6»ftb han gjorbe". '

**) Juonittelemus, Nioittelemus itltrig, kabal; viran-kil-
voittelemus, tjenstsökeri, lycksökeri.

•***) ■ Hään oli Kauppamiehen Niklas Weberin ja hänen
vaimonsa Christina Spoorin tytär; syntynyt Tukhul-
missa v. i6sg, s, 2g. p. Huhti-kuussa, ja kuollut v.
1730, s. ich. p. Syys-kuussa. (ll,e Adt. Litt. »'»'il. vuon-
na 1711, p. 18), Hänen kuva löytyy liitetty hänen
kirjassansa, ja muutenkin kuvailtu yhessä niiehens»
kanssa, (lue» p, 36j. muist.)

-j-) Ensimäinen kokous näistä häne» lauluistani» pai-
nettiin 'knkholm.i,,» v. »7>3, heisi* ei löyvyk muuta
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mutta yksinkin Amerikassa, tehtiin hänellen kiitos-
viisiä, hänen nimen kunniaksi ja ylistökseksi. Jos
hään oli avara . laulun-töissä , niin hään ei ollut
saitakaan avion-kokeissaan. Hään synnytti Elias
vainoojien viisitoistakymmentä lasta, perettä kyllä
köyhälle miehelle.

Brennerin sekä painetuita että painattamattomia
kirjoituksia ,ja piirutuksia, löytyy osittain nimitetyt
kirjassa Aa/ml» Litterata p. 6,ja jälkimmäisissä, j»
p. no; osittain taas mainitut käsikirjoituksissa
Kuninkaallisessa Vallan-Säilyksessä, kussa Opettaja
Liljegren on heitä tiiustanut ja , ilmoittanut. , Hyö
ovat seuravaiset:
i) Monumenta Templi Cathedr. iV^atv .Näistä ovat

ainoastaan, ne ennen jo mainitut P, Briitan jft Rä-
nen Isänsä hauta-kivet, kupariin piiritetyt.

2) Monuutenter afritade i öster-Göthland. .Mmät
säilytetään käsikirjoituksinna.

3) Monilinenter afritade i Wesser-Göthland. «ä»
matkin löytyy painamatak K. Kirjan-kootuksessa.

<f) Gamble Monumenter i Stoor-Fursiendömct Fin«
landh, affriitadhe «nno 1671 och 67, aff Q-lia
Brennero; Ostrobothniensi, Tällä nimellä löytyy-

, pi yks, osa Mistä yhteen-sioittu, Franskan, kan-
teen K. Kirja-Kootuksessa; ja! nimitös, juteltu

kuin paljasta Hiä- Nimipäivällisiä- ja Haula-vir«lä.
tifhi muita seittyisiä. Surun ja Onnen toiyotukjiä>.,.,.Toi'
nen.osa heisi, painettiin v. «3v
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brennerin omalla käillä*). Näistä hänen piirutuk-
sista löytyy yks toinenkin kappale irtonaisissa
lehissä, niinikkään ite Rrenneriltä tehty. Se
näyttää niin kuin häänellä oisi ollut mielessään
antoo heitä muuannek — ehkä Turun Opiston
Kirjan-Rootuksellen.

5) Monumentel Varnhemmensia. Nämät löytyy käsi-
kirjoituksinna, muihin paperien joukossa Peä-Pe-
räänkahtojan (Ofwer-Inspcktorens) Nescherin Rir-
jan-kootaksessa **).

6) Nomenclatura t^l/ei-t^ltl'^^ et genuina ls)yecl»i!i'/tel
colorum simplieiufn. x^o/ntiele 1680, puolx

7) TVleHelie-teF Nummorum lsveo - t?ot^o»»,?l Vetu-
stus. isluH'o indefesso Ll^/eeee H^enne^l /^ armo'-

runi iii^patlo collectus , FecunHem sel»l'em iem/io^ltiil
dispositus, et e tenebris in lueem protractusi pai-
nettu 1691, ja 1732, nelj. ***■)

8) Gamla Danffa och Norrssa mynt, som utwisa
deffa rifené färflfilbtd wapen; painettu 1696, puol.

Diaman hänen oman käsitekonsa olemme kivelle piirut-
taneel, ynnä Känen monet kuvaillukset.

**)' Tämä: kaunis Kirjan-kootus tuloo nyt kohta huuto-
kaupalla (geNONt CinfttON) myötävätsi ja liajotetta-
vaksi. -■" Se' oisi iiyvin jos joku ostaisi nämät meijän
lVJoa^nietien kirjutokset, Turun Opiston li.iijank.oo-
tuksellen.

*^) "lämä kallis ja arvattava kirja sisäilensä pitää 58»
aivan kauniisti kupariin piiritettyjä Ruohtalaisia,
muisto- ja kunnia-rahoja, ynnä mnita kulta-höpia- ja
raiki-rahoja, ynnä heijän «elistystä Latinaksi.
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9) Afritade ©ullringar, m. m. funne wid Wä°?
SfSne, pain. 1696. puol.

10) <?o/nnlent. tie nie»l,n« i^ntO-l^ot/e. leinl antic/u.
«^leanl modernis ynnä monta muuta, joka tuottaa

meillen valaistusta meijän pohjoisessa Tarrtia-
muksessanime ja rahoissamme.

l 1) Nummophylacium 5. brevis index nnnl. F^eo-l^ol/l.
jemte mfingct utländska konungars mynt.

12) ©stl)iffe fonungarHes, i Italien 0$ Spanien,
mynt.

i3) Fordna Swea Riddare-Orden', siuckne i koppar.
iH Berömlige Stwenffa Mans och Qwinnors mynt,

afritabe.
15) /l<cktt'o Hist. de iiel/o^e monet. i^et. <i5«. 'G':

Vnnä laskettelemista (jemte Uträkning) 'miten sa-

kot Kunninkaan Christopherin Lain jälkeen piti
17 vuos-sa'an lopulla luettaman. Sisään annet-
tu Lain-Toimituksellen (tiff Lag-Coillission) s» 22

p. Marras-kuussa v. 1698. Painettu Saksan kie-
lellä kirjassa Nettelbl. ScfJTOCt». Bi&I. IV. B. ja
Köhlerin Mänzbelustigung ,l7^B, s. 229. ja Ruo-
hin kielellä Loenbomin ©TO. Arkif, T. 3. s."tiß.
tällä nimitöksellä : Betänkande om Böters jeills
kanbe i nya Lngen,. efter bet myntets warbe i
strot och forri, fom gängse roar, dä gamla Val-
kar gjorbes.

,6) Qm be mynt, fom labes under Slottet efter
Branden »697.
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»7) Yksi iso joukko Vapasukullisia Vapa-merkkiä,
ynnä Kuninkaallisia ja muita yksiläisiä muotoja
(enffilbta porträtter) joita pietään osittain alku-
peränä painamatak, osittain, ovat jo toisilta ulos-
annetut ja toimitetut.

Brennerin kuva löytyy monessa kohassa piiru-
tettunna, ensinnik hänen kirjassansa Thesaurus Mene-
mor. Sv. Goth. toisessa painossa; kussa se on kar-
kiastieikä varsin hyvästi tehty, neljännen osan lehen
loajuellen (in At») *). Tästä hään on siitten myös-
kin piirutettu paljon pienemmäksi yhellen kuus-
toistkymmenellen osan lehen loajuellen (in i6:to).
Mutta se paras kuva hänestä ou totta-kaikki se , joka
löytyy -kirkossa Nnstasaaren kaupunnissa, ja joka on,

häneltä Hieltään tehty, yhessä hänen esivanhemmiensa
kanssa, yhessä muka kuvauksessa**); ja josta löytyy

-

.

*) Tämä kuva, joka näyttää olevan tektv hänen van-
liuuelJansa, ei ouk ollenkaan «en näköinen kuin «e
jonka Kään oli ite tehnyt v. i6g3. ja jota lunleinine
uskottavammaksi. '

'^Tämä sreitneri-suku-kuvaus maktaa olla varsin
spma, jos saisimme peättää sitä myöten, mitenkä «e

' iin kuparissa kuvailtu. Keskällä nähään Vapahtajan
muoto, jonka yliten ou kirjutettu: jel»ova..K,
ja jonka ympärillen on tehty kaikkiin ö,e«n»i"ie« kn-
vat. jNimittäin — i). Lainistujan Ukon-isä, Musta-
saaren muinonen Rovasti Martinus Matinpoika Bren-
nei', syntynyt Nerpissä v. isi6; Kuollut Vaasassa, v.
1695. — 2) Nänen poikansa Vaasan entinen Rovasti
Henrik Martinpoika Brenner, syntynyt Vaasassa v.
i552, ja kuollut samassa paikassa v. 1616; — 3) Nä-
tien poikansa Iso-Kyrön Kirkkoherra Isak Heikinpoi-

. ia Brenner, syntynyt Vaasassa v. i6.03, kuollut Iso
Kyrössä v. 16^0. — 4) Hänen poikansa Lainistuja L,,
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yks pikkuus *) kupariin piiritetty. Tämä kuva , joka
tässä liitetään , on tehty tästä pikkuisesta , neljästi suu-
remmaksi, jonka suurentamisesta ja kivellen piirut-
tamisesta minun tulee kiittää Herraa /l. Ekmannia.

Tämä Brennerin suku on kotoisin Kalahten
kylästä, Ner pisten pitäjässä Pohjanmoalla

, jossa
tämän Ilkon-ukko nimellä Mathaeus oli Talonpoika,
ja eli v. 1480 ja isi6. Rainistujan isä, niineltä /sal
Brenner, joka oli Rovasti Isossa-kyrössä , oli syntynyt
Mustasaaren kaupunnissa uutena Jouluna v. i603,
ja k. 1670',' s. 3i. p. Heinä-kuussa. Siinä oli myös-

kin hänen isänsä että ukkonsa ollut pérätyksin Ro-
vastina.

Vanh. Säilyksessä Elias /^ailn-voe/eel Brenner, synty-
nyt Iso-Kyrössä v. 1647. — 5) Hänen vaimonsa Fo^n.
E. örenne^, syntynyt I'ukuliliiiissa V. i6s*> Raik-
kien näilieil alla on siitten Latinaksi kirjutettu:
/'rolllio avoque ecclesiae hujus /'astorlöle^ quoiidam eil»
gnissimis, <^ul «t centesimo abhine anno decretum eon-
ciilii l//>^<iile«^« aneio subscripsere nec non patri e^a-
rissimo nionilnientum posuit Elias Brenner Reg. <7oi»
/«S. Antiquit. Assess. et Reg. in Min, /'«'ct. Z'. A:o

xil/icxc///.
■*) Pikkuus, Miniatyr.



ERIK SLANG.
Peä-Majuri. *)

(^ ; i. 1642.)

öupmessa. syntyi tämä ui-hollinen Sotasankari alussa
1600 vuuen luvulla; mutta missä paikassa, eli minnä

vuonna, sitä emme taija varsin sanoa. Hänen Isän-
sä oli Linnanisäntä**) Narvassa, ja muinonen kuuluisa
Sota-Rvesti "*) Suomessa, nimellä Claes Eerikinpoika
Slang, ja hänen äitinsä nimi oli A/l'n Juhontytär
Boose.

Tämä heijän poikansa tuli nuoruuvessansa ylös-
kasvatetuksi Kuninkaan 6l«t<l/' Adolphin hovissa, ja
osotti jo lapsuutessansa uron uhkeutta, ja mieltä
aika-miehen, ,

Ilrhöllisuuellansa jausköllisuuellansa koroitti hään
ihtensä niistä alimmaisista viran-toimituksista Peä-
Majuriksi , ja oli yksi niistä verrattomista Sola-Urois-
ta, jotka Saksan 3o vuotisessa soassa, teki Gustaf
H,«lolphin nimee niin kuuluisaksi ja ylistettäväksi.

Hään
') /»e».lVa/u»l. General-Majsr.

**) Linnan-isäntä, ©tBtt)Bffa«.
**0 Sota-Evesti, Krigs-Hifding.
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Hään seuraisi häntä vuonna i630 Saksan, moa-

han, ja silloin oltuvassa soassa käytti ihtensä niin
mieiitiilisesti, että häntä ylennettiin yhestä virasta
toiseen, kunnekka hään vuonna i635 tehtiin Eves-
tiksi Ilenkeii-Rykmentissä, *) joka silloin kuului Ken-
ral BaiKu-in armeaan. Baner rakasti tätä Slangia
varsin paljon siitä hänen jaloista sota-käytöiksistään,
kuin myös niistä moneista viisaista laitoksista., joita
hään aina osotti viran toimituksissaan.

Näinnä ja seuravinna vuosinna, niin hään puo-
lestansa paljon vaikutti sitä, että ne monet linnat ja
varuistukset **) Saksan moassa annettiin Ruohtalai-
sillen, joissa tappeluksissa hään ussein moahan hak-
kaisi koko Rykmenttilöitä vihollisia. V. i636 niin
hään oli niinikkeen siinä tuimassa Vittstoekin
tappeluksessatässä jossa Saksilaiset tulivat juuri
pahoin käytetyiksi. — V. 1640 niin hään tuli Sal-
el din piiritöksessä niin pahasti vikuutetuksi, että

hänen täytyi autoa leikata poikki yhen kesivarrensa.
Mutta ei hään siitäkään vielä huolinut, toisella hään
teki kuitenkin tävven toimensa, ja peloitti , vielä
monta poikoa. — V. i64l samoisi hään Böhmin
moahan, liehuisi ympäri maila, ja kussa hään

*) Henken-Rykmentti , Lif-RegeMeittet.
**) Varuistus, festnuigswerk, fSrflfanéntttg.

t»**) Saksilaiset, Fai«N'/n<>a, Saxare, Sarcn; tällä ni-
mellä eroittamme heitä Saksalaisista ja Saktan-moasta,
Tystar, TMaitd.

Otava J. 47
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vihollisiansa yhytti, siinä hään heitä hakkaisi ja
lämmitti.

Koska Baner oli lähättänyt isoja sola -joukkoja
pois luolaan, sekä vihollisia kaikottamaan, että

muonoa hankkimaan, josta hänen oma armeansa tuli
sillä välillä varsin vähetetyksi, niin Kejsarin väki,
joka kuulessaan tätä, oli varoissaan, karkaisi äkkies-
ti hänen piälle, ja oisivat ilman Slangia tappa-
liut koko hänen sotarahvaansa, joka oli talveksi
muka hajotettu varsin laveasti, tässä avonaisessa
moassa.

Mutta ikään kuin Slangi sai vähä haisua tästä
heijän kokkauksestansa, niin hään läksi 3 hevoisväin
RykmenttilÖihen kanssa, jotka oli pantu Pfaltzin
viho-viimisillen rajoillen, kiiruhtamaan tähän hätään.
Mutta kuin hään tuli Neuburgiin am Wald,
niin hään tuli siinä vihollisilta piiritetyksi, ja yltä-
ympärin suljetuksi. Kuitenkin murtaisiin hään ulos,
leviten koko Saksalaisten armean, ehkä hänellä ei
ollut jalkaväkee niin rahtua; ja kulki tiehensä Ba-
ne'ria tapoamaan- Kuin hään tuli lähes Renens»
burgia, niin hään aatteli siinä tehäksensä jotakuta
varsinaista ja mieli miekallansa reväistä heiltä tätä
heijän linnaansa.

Tässä aivotuksessa jouvutti hään kiiruhusti vä-
kensä Donauin virran yliten; voan hään oli tuskin
piäsnyt toiseen rantaan, ennen kuin jää hajoisi, ja
virta 'ävauntui. Siihen liittoon kulki myös i5 K«-
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sarillistä Rykmenttiä Regenshurgin sivuiUen, Baneria
tavoittelemaan; mutta kuin kuulivat tästä »Neingen
tulosta, niin seisahtuivat samassa, ja kiänsivät häntä
vastaan. Mutta urhollisuus ja mielen -hartaus oli
Slangillen siiottu, ja ne oli ne avut jotka eivät mij-
loinkaan häväisi häntä —ei kuolemassakaan. Vaikka
hään nyt oli joka puolelta suljettu, ja sekä vesiltä ellä

vihollisilta kulienkin kuhnailen salpattu, niin hään
tuosta ei hätäyntynyt, vaan piätti tapelakseen niin
kuin poika, ja ruveta kalliiksi henken-kaupalien. Sii-
nä tarkoituksessa veli hään ihtensä vanhan muurin
taakse, josta hään kyllä teki vihainiehillensä monta
vahinkoa. Ruin Saksilaiset olivat jo ampuneet
muurin hajallaan, niin manaisivat Slangia hevois-
miehinensä antairaaan. Mutta vielä vainen! Hään
sanoi, ei antavase niin kauvan kuin hänellä vielä
oli tätä toista kättä, jolla hään heitä kuritti. Kuus
kertoo niin viholliset koittelivat, että väki-rynnä-
köllä sisääntunkeita tämän hajallen ammutun rau-

niohon, mutta kuuesti tulivatten iSVelngi/lei takaisin
syöstätyiksi, yhellä aivan vilpittömällä ja järjälitä-
mättömällä syväininen-uskauksella. *)

Hyö herkeisivät silloin häntä ampuamasta, koska
näkivät minkälaisen veitikan kanssa heilien oli tässä

♦) Uskaus, m°d, tapperhet; IKKa/Zu,. n^gsamhct; Uskal»
tisuus, tillflrsigt, förtröstan, säkerhet; uskollisuus,
trotasthet, trohet.
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tekemistä, ja arvaisivat että nälkä piti häntä kuitenk-
viimeinkin niäniiyttämän , sekä hevoisia että miehiä.

Ruin olivat jo 4 vuorokautta nähneet nälkeoX,
ja syöneet hevoisen-roatoja, ja miiä suuhunsa sai-

vat, riiin täytyi »^«ngen antaman ihtensä armon j»
uhkauksen piäile. Häntä vietiin silloin vankina Re-
gensburgiinniin kuin voiton muka kunniaksi. Täi-
Iä tavalla oli hään verrattomalla käyttämisellänsä
pelaistanut koko Ruotin armean turmiosta ja kno-
leman käsistä;*) sillä eltä hään tässä viivytteli i3
vihollisten Rykmenttiä, niin Banerilien annettiin ai-
koa että koota armeansa heijän kaukaisista talvi-
majoistansa, ja asettaa heitä tappelukseen viholli-
siansa vastaan.

Roska ls?eenFl piäsi vankeutesroan, niin oli Ba-
ne'r jo sillä välillä; kuollut. Hään palveli Ruumia
Sota-Asettajan **) Torstensonin komennon allakun-
nekka häntä viimein ammuttiin Leipzigin tappeluk-
sessa v. 1642; jossa Keisarilliset saivat kovasti kyliä
kostata hänen toista kättänsä ynnä hänen henkensä.
Näin kuoli Erik »Kelng niin kuin sankari kuolla tu-
lee, isänmoan hyväksi, ja Suomalaisten kunniaksi.
Vihollistensa voitettua lopetti hään henkensä, vielä
aivan nuorena, sota-tiellä. Kaiken elinaikanansa

"-) Lue: (Stockholms Sagt. Mayanda 1776, 5?:o i3;
Gezelii Biogr. Vexicon, 111 2). s. 60; Gylleiistol-
z>«s descriptio Sveciae, Lib. VIII, cap. VI.

**) Sota-Asettaja, FHltmarstalr.
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osotti hään uskollisen alamaisen velvollisuutta, ja
urhollisen ja valpaan kuletlajan*) tapoja, jotka liäiien
totisesta Jumalanpelvost-a saivat suurimman arvonsa.
Suomalaiset, olkoon hänen nimensä' tneillen mttis-
toksi, että ansio on arvattavana,' ehk' ei aina tälliltä
tokaistu!

Kuolema valmisti i hänen vihkimistä, ja viskaisi
väiiiipäilä lillukkoita» hänen Sulhaisvuotöellansa. Hään
oli kililaltanut morsiainnieksensa neijon Agneta af
TValdeek -, jota myös -tehtiin hänen perilliseksi.

1

ls7»i«ge',l suku hävisi tämän Eerikki Slangin kans-
sa, joka oli viimeinen tätä nimellistä. Muutoin on

tämä yks vanha Suomen-suku**), josta
el) Håkan Tidcinansspn on se ensimmäinen kuin tun-'

nemmo. Hään oii Eerikin Ukon-Ukko, ja eli

vuonna i505. Häplä . kuhuttiin Herra AVi uril-

laan ja Balkiseen.***) Hään oli kahesti naitu;
ensin, neito TValborg Flemmingin kanssa >^),'ja
siitten Lucia Flemmingin kanssa. «J"j-) Hänen poi-
kanssa oli

*) Valpas kuiettaja, wakftm-Anförare,
>"*) A. v. Stjernemans Genealog. Matrikel öfroet Sweii-

ffa Ridderst. och Adeln, Stockl). 1770, 8:0 p. »14.
5^5) /iatiliilen Herraskartano on Vehmaan pitäjässä Turun

läänissä,
•j) Hänen vanhemmat oli Kenral Henrik Clausson /''/«ne»

menK, Herra Viurulaan ja Balkiseen, ja lianen tuve-
rinsa H^tta /tenrl/c^l/otte» Risbet Nääsistä.-

-■J"}-) Hänen isä oli Linnanisäntä Joachim Flemming, ja
Iläuen äitinsä Ingeborg Stjernkors.
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b) Fe-tt'/ Håkansson ls/ieng^ Herra Balkiseen ja Lil-
jaan, naitu Anna Ollintyltären kanssa Nääsistä;
mistä hään lie Slangin nimen ottanut, on tietä-
mätöin. Hänen poika oli

e) »t?e,'l'K Bertilsson Slang, Herra Balkiseen ja Mälkki-
lään. *) Hään kantoi Hälan Rykmentin Lippua
Kuninkaan Gustaf Ilsen peijaisissa. Hään oli Lin-
nanisäntä Hämeenlinnassa ja Hämeen Läänissä; v.
1583 oli hään Linnanisäntä Käkisalmellen , ja Vara-
Merikäyttäjä **) Narvan ja Suomen vesillä; eltä

myöskin moalla Sota-Evesti. Hään oli naitu kelien,

Earikiiityttdren kanssa Mälkkilään. ***) Hänen poi-
kansa oli

<i) i?/»i^ Eriksson Slang, Herra Laukoon ja Lahti-
pujoon.*J-) Hään oli vuonna i604 Piäratustaja «J-J*)
yhessä Suomalaisessa Hevoisväissä; v. 1612 täh-
tiin häntä Linnanisänneksi Pähkinälinnassa >i"^^»);
V. 161 3 s. 20 p. heinäk. Vara-Isännäksi Narvassa.
Yksi varsin urhollinen Sota-Evesti oli hään tämän-

aikuisessa Venäjän soassa. V. 1616 pantiin häntä

*) Mälkilän moisio on Iso-Lohjan pitäjässä, Uuvella-
maalla Turun läänissä.

**) Vara-Merikäyttäjä , SJtce-Altliral. Merisaturi, Vikinge.
***) Jonka isä oli Lainjulistaja, siitten Käskyn-käyttäjä,

(Befallningsnian, Befallningehafwande) Hameen linnas-
sa, nimellä I^i-i/e He^Fen, Herra Hyväkylään ja lVlälk-
kilään, joka ensin piti 5 kantaisen tähen kilvessänsä,
ja ristin rautatakissansa, mutta siitten otti äitinsä
nimen Hf>ei>a, ja hänen sotamcrkinsä.

+) Lahtipujon moisio on Hämeen läänissä.
++) />icirat^ti,>«. RpttmHstare.

-z-^-s) Pähkinä Linna, Niteborg.
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Suomen asioin valvottajaksl ja Selittäjäksi *),

pitämään maan-tutkimusta **) Säksmäin kihlakun-
nassa. — V. 1618 niin hään oli Piä-Sovittaja-
na "*) rajan panossa Venäjän ja Ruohin välillä.
— Häntä tehtiin siitten Vapasukulliseksi, ja
sisäänkirjiitettiin v. 1625 vapakirjoihin, N:o 106
alla ■£■)• Hänellä oli vaimoksensa Elli Juhon t/»
tär Boose, Laukohon, joka vielä eli leskenä v.
1647 ff).

Olkoon tämä sanottu Slangista ja hanen michulli-
suutestansa; mutta Kään ei ollut se ainua meistä, joki»
näinä aikoina tuli kuuluvilten urhollisßuestaan. Suoma-
laiset ikustivat nimensä tässä 30.-ueu vuotisessa «oassa.
heijän kauniista käytöksistään ja kauhecsta urhollisuues-
taan;, josta olivat muita kuuluisammat, ja koko Ruoh-
talaiscsta armeasta mainittavat. Viholliset, jotka hämmäs-
tyivät heijän uhkeutesta, eivät alussa tienect mitä väki»
hyö olivat (se oli ensimmäisen kerran tuin meitä vietiin
sotaan Saksan moahan). Etteivät olleet Ituohtalaisia,
eroittivat kielestä, mutta mitkä olivat — sitäpä ne arve-
livat. Hyö kuhtuivat heitä seneistä Agmen Horribilis
Hakkapaelorum, (HakKa-peälellä isten hirmuista
joukkoa, siitä Suomalaisesta sanasta Hakk a-peälle,
jolla Kyö kuulivat heitä soan nuliinassa kekuittavan toi-
siansa. Sillä se oli vissi, että hyö seisoivat kuin muurit,
ja kuhunpäin keäntyivät, niin levittivät kuoleman ympä-
rillensä. Tästäpä moni jo luuli heitä varsin luonnotto-
miksi, kosk ei heillä ollut se luonto kuin muilla, että
voaroissa paeta. Ben valaistamattoman Saksalaisten kan-
san sanotaan seneistä pitänneen heitit Noitinna ja Velho-

*) äeZ<tta/a. gomtfjarte, Utrebare.
*') Moa-zuliZmui-, lordraufakm.ig.

*") Piä-Sovittaja, Hnftvnbmeblarc, regleratt.
-Z-) v. Fl/ei-nm. SDJatf. oswer Sw. 9?tbi. och Ab. l £>. p.

256. ginj!a Ab. och Kibberst. Hifi. Piae«. /. n ivai-
lenius. Übll 1827.°j"^) Hänen isänsä oli Juho /'ertiin/>oZZ»a Hoo^e Lalien-
pujosta ja li.oruua«la » llH««n vaimonsa oli Ingeborg
Heikin tytär.
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loimia», koskeivät luo"it heihin pystynyt» tahi velloittanut
licijLiu mieltänsä; ja uskonneen n>ul»a lieijän taikauksillaan
roanneen kaikki tätä ailiiiiiil "-). Sitä vastoin ne ymmäi-te-
vLiiscmmät heistä kiitti heijän k-ävtöstään ; ja kuin kir-
iiittiv.it tästä soasta, tahi puhuivat siitä Jalosta Kunin-
kaasta, jota tässä ammuttiin,,, niin missU voan nimittivät
Suomalaisia, hiin ylistivät lieitä aina miiita uhkempia.
Vyö lahomme esimerkiksi, aiudastaaii kerioittaa mitä yks
Hollannilainen oppinut meistä sanoo, puhuttaissa Gustaf
Auolphista ja hänen armeasta: "Ftabant /-V,e«i tul, ut
exili corpore, ita valido, compacto , inconcusso, vi atque
11/!l'mo, qui mille passus sUli>r«li corpus emeneret,' rel«e,'»?ntla
unius ac honesta paupertate invicti. Qui ut mortem me-
tiiant aut hostis caussa loco abeant, non magis expe.c.tan-
dum, <^ua«i ut etc»le«ta rerum l»l",-l't>u^ humanis c<?»/u»it.
Animae enFente^, l'«cc>acu«^ae atque immotae, <^uae, cu/n
/tiertatc ve^tra ac Victoria ex tio^t»?^ T»e't«»l parit er ac
vota termlnatlX ,- vos cF», tall<^ua/n in?n!c>rtatl'tall'H no^trae

/ö^Mll^ ac ejjigies co'«/ltecto^,' </»l, quod scriptor Romano-
rum severi-.simus, .de vobis ad invidiam prope omnium in
t/erris gentiutii proiiuntiat , adversus homines , adversus Oeos
securissimi, rem dijjicilimani jam oiim assecuti estis , ut ne
-l»oto quidem opus /laicatiX. Quare aut </«ine«^ aut
ignarus rerum sit, qui coiitemnendam esse mortem vobis
svalle at , quair. metuendam esse, nondum didicistis,' qui nec
morte amittclis, quod non habetis ; nec habetis , quod cum
morte caetci-t amtttu^t,' yul ut e^olnl/lau^crtatem^ ita o/,u-
lentiam in hoste habetis: nec ut caeteri übique nummo, sed
i/l,'tue« et cete^a et /iu«c fia^aieX, (lue: Heinsii Panegyricus
Gustauo Magno consecratus painettu Leiclen kaupun-
nissa Hollannin moassa v. 1687 p. 22).

Biloiliel.3i niin tämä kuuluisi näin: "Seisoivatpahan
"sinun Suomalaiseis, niin kehnot kuin olivat ruummiiltan-
"sa, niin voimakkaat, lujat ja järähtämättömät olivatten
""voimastaan ja syvämmestään, joka kohottiin tuhatta
"askelta heijän ruummiilansa ylemmäksi; voittamattomat

kuuliaisuuellansa yhellen, ja kunniallisella köyhyyellän-
"sä. Että nämät pelkäisivät kuolematansa, cli vihollisen-
pa tautta paikaltansa niin liikahtaisi, ei ouk enemp toi->
**vomista, kuin että luonto luopuisi liitoksistaan ihmisten
"vehkeihen kautta. Jalot, järskähtämättömät, ja muut-
"tumattomat uro-t, jotka vapauellanne ja voitollanne vi-
"hamiestänne ylitten, yht aikoo toimitatlen elämätänue ja
''toivotustanne; teitäpä minä sen eistä syläileu meijän

"kuo-

-^) Lue: SchelFeri Lapponia,
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"kuolemattomuuen kuvinna ja osottojoina. Työ — niin
"kuin Ruomalaisten enin uskottava Tarinoittaja teistä
"lausuupi, kateeksi pian kaikillen ihmiskunnillen moail-
"massa — vakuutetut ihmisiä ja Jumaloila vasten, ootten
-"jo muinonkin nouvattaneet vaikeihimman asian, ettei
"tarvitakkaan yhtä toivotusta. Sen tähen se on hullu
"ja mieletöin, joka tahtoisi vakuuttoo teitä kuolcmala sai»
"kähtämästä, jonka pelkämistä etten ou vielä opnineet.
"Työ— jolkXttenkuoleman kautta kavotak sitä, jota teillä
"ei ouk; ja joilla ei löyvykkään sellaista, jota muut kuole-
"mallansa kavot taavat; — jotka, niin köyhät kuin oletten
"kotonanne, niin ävcriät ontten vihollistenne ylitten;
"tätä ja muuta käsitätten, ei niin kuin muut rahallansa,
"kussakin paikassa; mutta urhollisuiiellanne."

Tällä tavalla ylistivät meitä muut vieraat kansaat !

8e ou seneistä outo, ettei Riiohtalaiset, heijän Tarina-
muksessa, nimitäk meistä niin mitään. Mutta tunsippa-
han heijän Kuninkas meitä arvata. Hänen sanotaan
seneistä rakastanneen meitä enin muista, ja aina luotta-
neeii Suomalaisiin isoimissa henken paikoista.

Otava I. O



DANIEL CAJANUS
. X

ELI

s1: pitkä suonAlsiixi:\.
S. 1704; h. 1749.

/^«iiilZ tX^liiii.v tahi "se pitkä Suomalainen" (*Dcit
läncta l^inncit) kuin häntä ' myöskin kuhuttiin, on
tullut kuuluvilten yinpärin nmailiiiala pituuestansa.
Hään mahto olla syntynyt I^ohjan moalla, Paltamon
pitäjässä, kussa hänen isä Anders /ev-i^titl/i-Heii-^ol"^»?
i?a/<inli,< oli Kappalainen. Tämä hanen Daniel ni-
minen poika oli 4 iXvnärlä ja 4 tuumaa pitkä*),
ja matkusti ympäri Luropoo näyttäitcmässä rahan

+) Seku Tuuelil (Geographic öfroer Äoiuutga^Svifet ©tue*
rige IV ©. p. 129) että myös Gjörvett (Det Swensta
Bibliothektt -I ®- p. 5.3) sanoopi että se oli 8 jalkaa
ja 4 tuumaa pitkä; mutta Castrenin Juttelemuksessa
Bestrifning öfwer Caianeborg p. >5 ja ,6, seisoopi, et-
tä sanottiin Känen olleen 3 kyynäriä ja 3^ (puoli nel-
jäitä) korttelia pitkä, eli puolta Korttelia vajoo /|.:een
Kyynäreen. Nämät puheet ei ouk oikeen yhtä pitä-
väiset Castréni toimitti mitenkä hään on kuullut
puhuttavaksi; vaan ne toiset, sitä myöten kuin häntä
Harlemissn mitattiin. Se on mahollinen, että jos se
kotoa lätiliissuHsä, oli nuori ja kasvavainen, jotta hään
oisi pois-ollessansa vielä kasvanut muutaman tuuman;
tahi, että jos uiiittuutiv.it häntä kuoleena, että se oli
kuoltuansa virunut, niin kuin sanotaan tapahtuvan;
on myöskin mahollinen, että tässä ymmärrctän Hollan-
nilaisten mittuutta, joki» on vähempi meijän. Ol-
koonpa tuo miten takaan, niin oli hänellä pituutta
kyllä.
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etestii. Tultua Preussin moahan, niin Kuninkas
/^li/iiii 11 samassa pestuutti häntä sotamithcksensä,
ja pani häntä siihen isoon Gardiinsa *). Multa <?»-

jantis dli Saulinii muihen joukossa, ehkä nämätkin
olivat pisimmät miehet, kootut ympärin Europoa
Kuninkas ei taintit sen eistä häntä pitää, vanu anto
piirittää hänen kuvansa, jonka se pani seisomaan
yhteen, saliin Postilamin kaupunnissa **). Kuin Cä-
janus olr kyilästynnyt, että näin kulkea ympärin
maita; Liiäyttelemässääri , liiin hään koottua paljon
rahaa, viimen seisahtui Harlemin kaupunnissa Hol-

+) Kuninkas /<>eiZ,ZA II eli Jaloin en, kili» häntä myös-
kin kulmiaan, valitti ne pisimmät miehet kaikista
Känen JVykmcpttilöistään, ja asetti lieitä ylieksi eri-
näiseksi väeksi. Mutta ei ainoastaan sillä, että hään
Valikti keitä omasta valtakunnastansa > hään maksoi
myöskin isot rahat soahaksensa heitä muista maista.
Näihin joukkoon pestaisi liään myöskin <?a/an,«t«^
mutta se ei. kel vanut , koska se oli ikään kuin /Htti-
läinen muihen seassa.

**) iHään oli kuuluisa ci ainoastaan pituuettansa, tautta
myöskin voimaltansa Hänen sanottiin olleen kauhian
väkevä-» ljiutta niin.Kiljaineir ja lyynnä-tapaineu , et-
tei häntä mitenkä saatu suuttumaan, Yhen toisenkin
vpipaan sanotaan silloin olleen Preussissa, ja tulleen
rinnustelemaan tämän Suomalaisen kanssa. Mutta
t^a/anu^ ei tahtona häneen puuttua. Toinen rupesi
tuosta vielä enemmin häntä, kiistelemään, ja, sanotaan
hänen viimein yllyttäneen häntä mänemään siihen
kauppaan, että hyö piti kerran tukiin soaha antoa
toinen toisellensa korva-puustin. Viskattiin arpoo,
ja preussilainen sai vuoron ensin paiskataksensa. Sil-
loin «anotaan hänen antaneen Cajanuksellen sem-
moisen aika kajauksen, että hään oli vähältä koatua;
mutta kuin tämä siitten suuluk«i««a.->n sukaisi toista
Korvalleen, niin sanotaan Känen laskenneen häntä niin,
että se raäni henkettömäksi. Tämän sanotaan olleen
syyn, minkä tähen 6,'a/a,iiiZ«en täytyi peät-suoroo paeta
pois Preussin maasta.
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lännissä, jossa hään rupeisi elo-leiväksi *), kunnial-
liseen taloon, kussa hään myös kuoli s. 27 p. Nel-
mi-kuussa v. 1749, viisviienelläkymmenellä aastajal-
lansa. Häntä hauvattiin s. 3:tena päivänä Maalis-
kuussa; ja kuin hänen kirstua mitattiin, niin se oli
4 kyynäriä 2 korttelia ja 1 tuumaa pitkä, tahi 5
tuumaa vajoo 5 kyynäretä; leveyveltään se oli l

kyynärä ja 9 tuumaa. Hään heili jälestänsä paljon
rahaa. Hään lahjoitti 12,000 A/i/enzA Lutheri-
laisten lapsi-huoneellen Harlemissa, 6,000 A^-iiefllA
niillen Uuistetuillen Franskalaisilien pakolaisillen
(tia de Reformerta Franffa fltiFtingarne), ja i,500
gylleniä Mennoniittiläisten seurakunnallen ***) tässä
kaupunnissa. Hänen sisari, jonka ei myöskään sanot-

tu olleen niitä pieninpiä, läksi Hollandiin perimään
hänen muuta tavaruuttansa. Hänen vanhemmat oli-
vat nuon kohtalaiset, pituueltansa, eikä koko hänen
suvussansa löytynyt yhtään erinomattain pitkää mies-
tä; ja mitä hänen ylöskasvattamiseen tuloo, niin ei
sekkään ouk millään tavalla ollut erinomainen >^).

♦) Elo-leipä, Fr!-bri)d.
**) <?^-/ie« on yksi pieni hopea-raha Saksan maalla,

joka teköö meijän rahassa 44 killinkiä pankkoossa.
Hään lahjoitti sillä tavalla pois 11,62a Riksiä Pank-
koossa.

***)Mennoniittiläisten seurakunta, (SJteNNOtlttemaS diaconal).
Mennoniitit eli Uuestaan-kastetut nouatti yhtä yskon-
erkamusta

'f') Tämä Daniel Cajanuksen silkki-takki (kappa) löytyy
vielä Pohjan moalla, tallella.



JUOSEP MA'll»<PolliA NIVALA.
yksi i i 2 iniiien vanha ukko.

s. >6-jo,- 6. 1752.

Piä tapais, niin elät kauvan.
suomal, Sananl.

VIV nikka Cicero kyllä sanoopi: "AliTllt' tlt,'/,/^ est,
auam zrandis natu «ene,«,Xii/ nuiVu/i» <l/litei habet
/ .^ i

argumentum, quo se pröbet Hlt -^lHLt^ll^ praeter
aetatem," niin luulemme kuitenkin että se on an-

sioksi luettava, kunnialla peästä pitkään ikeen.
Re on varsin harvat, jotka nykyisin eläävät ylitten
8o tahi 90 vuotta, ja se oisi nyt ihmeeksi mainit-
tava, peästä ioo:aaii vuoteen. Moni luuloo, ei il-
man perustukseta, että meijän huikentelevaisuus,
meijän viina-juominen ja irtonainen elämä, lyhen-
teepi ennen aikoa meijän ikäämme; ja se on aivan
tosi, että kuta enemmin myö erkaneemme siitä yk-
sinkertaisesta luonnollisesta elämisestä', sitä enemmin
myö myöskin eroitamme meitä siitä elämästä ja i'äs-
tä, joka oisi meillen luonnollinen. . Neijän monet

murheet ja huolet, jotka eneneevät »Itä ckiyöten
kuin vajoamme pois yksinkertaisuutestamme , ynnä
ne monet mielen-tarkoittamiset , joilla karaistaan
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meijän ajatuksemme, kuluttaavat ja menettäävät jo
paljon meijän henkellistä voimallisuuttamme *) ;

meijän hellä ja arka ylöskasvattaminen , joka ei ka-
raise meitä jo nuoruutessajnme , teköö meitä huo-
noiksi ja heikoiksi ruummiiltamme, että kärsiä niitä
vaivoja ja vastuksia jotka ovat meitä kohtavia, ja
lneijän ylönpalttinen ja tavatoin elämä on jo usseen
ennen aikoja lojjettaiiut meijän päiviämme. Sil-
Iä ehkä ennen aikana löytyi vähemp ihmisiä kuin
nyt, niin tavattiin kuitenkin heissä usseempia i'ällisiät
kuin nykyisin. Silloin löytyi niitä, jotka elivät i4'o:neen
za iso:neen vuoteen, jota pitäisimme mahottomana,
ellei meillä vielä löytyisi selviä totistuksia. Tämä
Nivalan ukko ei ouk suinkaan heihin luettava, mut-

ta se oli kuitenki i'äkäs kyllä, että tulla mainitta-
vaksi, erinomattain koska se oli meijän moamie-
hernme.

Juosep Matinpoika Nivala syntyi Kalajoen
pitäjässä Pohjan-moalla v. 1640. Häntä tehtiin jo
nuorena sotamieheksi, ja oman puheensa perästä oli
hään seuranut moamiehiänsä Jemtlanniin, josta .hään,

muutamap vuuen peästä, tuli takaisin Buomeen>

*) Tästä on moni aprikoinut, että myö tällä meijän ly-
Kycllä , i/äiiä kuitenkin vaikutamme ja toimitamme
enemmin, kuin moni meijän esivanhemmista, sillä
heijän pitkällä i'ällänsä. Jos lienöön niin ! Mutta kyltit
moni vielä nytkin löytyy, josta ei saata sanoa muuta,
kuin että hään on ollut muka elossa.
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ja piti asuntonsa Nivalassa*), vero-tilallansa, Pitis-
järven kylässä, Kalajoen pitäjässä. Kuin hään oli
ios vuuen vanhii, niin hään nai yhen 6o:uen vuo-
tiaisen vanhan piian **), jonka .kanssa hään eli muu-
tamia vuosia varsin, terveennä ja onnellissa. Hään
«li vielä niin virkku ja viriä vanhuuellansa , että

hään niinnä viimeisinnä aikoinnakin vielä hiiskutti
nietässä linnun pyyvöllä, ja kulki vesillä kalanpyy-
vyksillä, joka elämän-laita aina häntä huvitti. Joka
suvi hään kävi muihen joukossa heiniä tekemässä,
ja sillä välillä niin hään kaiket kesät liehui käsi-
verkoillansa lammikoissa. lalvella hään kävi me»
hässä puun- hakkuussa, ajo ite puitansa kotiin, ja
pilkoi heitä pihallansa. lällä tavalla eli hään
iog:sen vuuen vanhaksi, varsin terveennä ja ilman

mitään vaivätak. Mutta silloin hänen täytyi van-

liuuen voimatlomuuesta, vaan ei mistään muusta

tauvista, maata vuotehella, jossa hään muihen kor-

') Salméns BejiX öfwer Kalajoki Socken ititbet P. Kalms
siraesidiltm. Ähy 1754 <p. I^' Jos hään oisi ollut
JiSintlaunissa Suomen arniean kassa v. 1718, niin nätin
olis silloin jo ollut 78:nen vuuen vanha ukko. Se on
uskottavampi että hään v, i65>6, kuusitoistkymnienel-
lii vuuellansa, muutti ehkä muiken Suomalaisten kans-
sa Ruottiin, koska Venäläiset silloinkin, Zaar Alexei
Michailowitschin hallituksen alla, hävittivät pohjan
maita ja että kuin toiset seisahtuivat siihen, niissä
Keijän synkissä mehissä, niin täm» keäntyi Suomeca
takaisin.

**) Stockholms Post-Tidendcr 8r 1753, N:o 19, «eisoo
että kään ios vuuen vanha., mani kolmannen kerran.
naimiseen, yken 60 v. v. piian kanssa (hään oli seri
eistä jo euil«n ollut k«Ke«ti naitu.
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julla vielä eli 3 vuotta, kunnekka hään Narras-

kuussa v. 1762, täytettyä 112 vuotta, lopetti päi-
vänsä. Hään oli ollut kasvoltaan pieni tansakka
ukko. Hään on enin aikanansa ei syönyt muuta kuin
paljasta olkista ja petäistä leipeä hapa-maijon kanssa.
Se tapahtui hänellen kuin monellen muillenkin i'äl-
lisellen, etlä hään vanhuuellaan ilmaan mitään kolot-
tamista kavotti hampaitansa, joihen siaan kasvoi
toisia uusia, niin että hänellä iog:sen vuuen vanha-
na oli kaikki hampaat suussa — siitä päivästä hyö
eivät eneä lähteneet.

Vuonna 176.4 eli niinikkään yksi toinen vanha
mies Paltamossa, joka silloin oli jo n3 vuuen van-

ha*), milloin h6än siitten lie kuollut ei myö tiiätäk.

*) Ime: I lefu namn! $t(lortft och Oeconomist 6e*
strifning iswer Kaianeborgs LHtt, under Per Kalms
prNesidiOM, af Erik Castren. Äbo 1754, p 10,

c»u-



OHSTAE LEVANUS,
Kirkkoherra Fuoma/aeXte» ja Ruohtalaislen

Seurakunnassa Pietarissa
(^. 1696; 5. 1749.)

/a sen

/'teitl,'i.s,sel! olevan Suomalaisen Seurakun-
nan ensimmäinen alkuu.

lvirkkoherra Levanus oli syntynyt Suomessa, vuon-
na 1696; hanen isänsä oli pappi. Häntä koulutet-
tiin ensin Turussa, mutta koska Venäläiset vallotti-
vat koko Suomen muata, niin hään mani Upsalaan,
ja siinä lopetti lukemistansa. Rauhan perästä, joka
tehtiin Nystadissa vuonna 1721, läksi hään tästä
mänemään Eestin muahan, jossa hänen veljensä oli
pappi Liholan *) pitäjässä. Hään rupeis ensin Wa-
paherra Nierolhillen lapsen- opettajaksi, kunnekka
hään vuonna 1725 tuli Wiipuriin, jossa hään oli
Tuomio-Rovasti H/e/<l/to/?<leiisiil auttamassa saarna-
maan sekä Ruohtia että Suomea. Tämä teki häntä
jo toissa vuonna papiksi, niin kuin nimitetty Kirk-
koherra Toksovassa **). Hään oli aivan suurella

*) Leal-Socken. **) Tämä pitäjä on 10 peninkuormoa
Pietarista. Häntä tahottiin sinne yksinmielisesti,
sekä hänen opetuksensa suhteen, kuin että myös hä-
nen kunniallisesta elämästänsä. Vulmahtia annettiin
liänällc, siltä hcnkelliscltä Synodilta.
Otava I. 49
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hartauella ja suosiolla toimittanut tätä virkoa vuot-

ta seihtemettä, kuin häntä jo kuhuttiin Kirkkoher-
raksi Pietariin, Törnin vainajan perästä. Hään yhis-
ti jälleen ne toisistaan jo erkanevalset Suomalaiset ja
Ruohtalaiset jäsenät, ja vihittiin heijän Kirkkoher-
raksi sinä 2:ssa pänä Helmi-kuussa vuonna 1733. Hä-

nen mielentaipumisella , ja hyvätahtovaisuutella, voitti
hään kumpaistenkin sytämmet, ja saatti toas ystä-
vällisyyttä ja rakkautta heijän välillä. Tämä hänen
viisas ja kiitettävä käytös on tuottanut hänen ni-
mensa ikuisuuteen, ja hänen pitäjämicsten povessa
perustanut yhtä suloista mielen muistoa.

Että välttää sitä hämmenystä, joka tapahtui «siitä
että yhellä rupeamalla piettiin sekä Suomalaista
että Ruohtalaista Jumalanpalvelusta, niin piti hään
vuorottain yhtä ennen puoltapäiveä, toista jälkeen.
Hään rupeisi myös ensin oikeita Kirkonkirjoja tässä
pitämään, ja haki Kirkkoherralle oikeen vissin mää-

rätyn palkan; Kirkon rahat, jotka ennen ovat ol-
leet papin lukon takana, pani hään kirkon etusmie-
hen vastauksen peälle , ja teki monta muuta sellaista
liyvintarkottavaista asetusta. Kaikista hänen huo-
lenpioista, on hänen murheensa, että saalia Seura-
kunnallensa uutta kirkkoa, suurin luettava. Sillä
Jumalanpalvelus piettiin vielä nytkin Maidelinin huo-
neissa. Hään sai jo Toukokuussa vuonna 1733 yhlii
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avonaista paikkoo merijoukon suarella *) täksi tarpe-
heksi. Keisaritar Anna antoi myös 500 Ruplaa
aluksi tähän rakennukseen samaten tekivät monet
muutkin valloista, jotka avarasti auttoivat tätä asia-
ta lahjoillansa jaantimisellansa. Ilman sitä, niin koot-
tiin myös rahoja Riigasta, Reävelistä ja Narvasta,
koilektiin kautta **). Sillä tavalla tehtiin nyt puus-
ta yhtä rist-kirkkoa hänen toimituksella, jota vihit-
tiin sinä 19 päiv. Touko-kuussa vuonna 1734***).
Nyt nautti tämä Seurakunta tyytyväisyyttä ja tyy-
Väntöä, onnellissa oltuvana; mutta tämä ei kestän-
nyt kauvemmin joss 10 vuotta korkeimmiltans; sillä
v. 1744 niin nousi taas uutta villitystä ja vihaamista,
yhen muakulkian tautta, nimitty Esaias Aron Nor-
e/eniei'^ joka sinä vuonna tuli Pietariin. Hään sanoi
olevansa Juutilainen, ja olleensa lähetös-pappina^»)
Suomalaisissa. Sillä nimellä liään oli kulkenut läviten
Saksan, Juutin ja Ruohin maita, ja kussakin pai-
kassa ymmärtäunyt hankkia itellensä kauniita totis-
tuksia hänen kunniallisesta ja siivollisesta elämänkäy-
töksestä. Näitä nähen, Levanus otti häntä huone-
hensa, niin kuin yksi niäntyvä ja huonoillen jälillen

+) Pii Amiralitets-Holmen. — **) Se on juuri mei-kil-
linen, etteivät ItiioKista eikä Suomesta antaneet mitään
apua tällään aivotuksecn, ekkä se oli keijän maainie-
hillen hyväksi,kuin tätä tehtiin. — ***) Tätä tehtiin
Saksan kielellä, ZVimZ»Z«eZ<«,', iSaksan Seurakunnan
Kiriikoiierraita. —fj sitt hit» warit Misiionär i Sinn-
liiarkcn.
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jo joutunut virka-kumppali , salliva häntä myös-
kin saarnatakensa Suomen kielellä.

Mutta tätä teliässä vietteli hään kaikki Suoma-
laiset puolehensa, niin että ne yksin mielin pyysi-
vät häntä papiksensa, "Kirkkoherran-Apulaisen" ni-
mellä. Levanus ja se Ruohtalainen seurakunta oli
kyllä seisoava tätä vasten, mutta Suomalaiset kävi-
vät tästä lakia, ja riitelivät tuosta asiasta Oikeus-
pitoksessä Viron ja Eestinmaan asioista *). Siinä
käyttivät hyö asiansa niin, että suostuttihin heijän
pyytöksiin, ja piätettiin etlä Suomalaisillenkin Seu-
rakunnan jäsenillen oli lupaa ottoo pappia itekseen,
niin hyvin kuin Ruohtalaisillenkin. Tuostapa tuli
nyt käskyä Levanuksellen Tammi-kuussa vuonna
17/J.5, että vihkiä häntä Seurakunnan-Apulaiseksi.
Tämäpä käsky vasta sytytti sitä vanhaa vihaa
ja vainoo jäsenien- välillä, sillä Riiohtalaiset eivät
ollenkaan suvaineel sitä, että Suomalaisillen piti annet-

taman omaa pappia. Hyö suuttuivat sen eistä aivan
suuresti lieihiin, ja erkansivat nyt tykkänänsä pois
Suomalaisista, jotka myös hylkeisivät heitä puoles-
tansa, ja ottivat Nordenbergia papiksensa.

Multa Levanus joka surkutti suuresti tätä Seu-
rakunnan hajoamista, koki kaikella tavalla tutkia
tätä miestä, ja kuulustella hänen töitä ja tapoja.

*) sffiib Itistitie-Kollcgiiutt öfroet: Lift och EMndska. ä«n-
derna.
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Tiiustelkn tätä, kirjutti hään sekä Ruohtiin että

Danmarkkiiu, kuulustella hanen kuluja ja käytöksiä.
Kuinpa nyt sieitä joutuivat kirjat takaisin, niin
saaliin ilmin hänen monet juonet ja koiruuksel,
joilla liään oli juoksut ympärin maata, ja maailmata
veijanulX). Näitä kaikkia laitettiin lailisesti sisähän
mainittuhun Oikeuspitohon, josta kyllä Nordenberg
tuli poislieitetly viralta**), mutta ne jotoisistaan eroi-
tut seurakunnat eivät eneä tulluua yhteen. Tämä
kävi Levanuksellen niin karvaasti mielestään , että hään

*) Saatiin nyt tietoa, etlä liään oli koulusta ruvennut
Satamieheksi, ja sillä lailla tullut monta maata liik-
kiimaan. Sitä vastoin niin hään kyllä puolestansa
näytti heilien yhtä kirjallista totistusta, että hään
Trondheimin kaupunnissa Norissa oli tullut lehtyksi
papiksi Rovastilta ja Konsistorin-Neuvolta (Ei)llsillii-
rial-Rädet) Paul /ioF-Z-ei^e/ta (jotapa kirjaa perästä-
päin löyvettiin olevan hänen oman tekemänsä); mutta
Köpenliamina-Piispan Ile.rslcbin kirjuttaiuiscsta havait-
tiin, että ylitä Nordenbergin niniellisti, ei inillonkaan
ole käynyt Köpenhamilian kouluissa, eikä yhtä Kon-
sistorin-Neuvoa Roggers ollenkaan löytynyt Trond-
heimissa. Viimeisellä löysivät uivös Noi-,le,ihei!eiil
luomia sila painitinta (pitschaft) jolla liään muka oli
scilauut tälä nimitcttua papintotistuta. Sanalla sa-
nottu, hään oli yksi suuri koira.

+>) Ensin Oikeus myölistyi siiheen että, hänen anomuk-
sellansa, annettiin hänelle lupaa, lähteä Saksan mua-
lian parempia totistuksia itellcusä hankkimaan, ja
pantiin vhtä Papismiestä nimeltä Henr. Skyttenius
että niin kauvan hänen siassansa olla viran toimituk-
sessa. Mutta koska Nonlenhei-^ ci tullullakaan vuuen
piästä takaisin, niin kuin hänelle oli miärä tulla,
niin antoi Oikeus hänen virkaansa läll,-n H'/»^ele,llu^-
«etten, joka tehtiin Suomalaisten Kirkkoherraksi jou-
lu kuussa vuonna 1747. Näin eioitettiin nyt Suoma-
laiset pois Ruohtalaisista , ja tehtiin heistä eri-seura-
kuutaa, ja sillä loppui ne pitkälliset riiat, jotka mo-
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murehtissa tätä, kiäntyi pitkälliseen tautiin, josta
hään kuoli Helmi-kuussa vuonna 1749-

----->3—/lt/.

Icinmispuolin oli Keitä yllyttäneet. Norilcnhcrg tuli
jonkun aj,-in perästä kyllil takaisin, vaan ilman mitään
toiistustii, jonka talien liänen myös täytyi täiiteä liisiä
pois. Hään läksi silloin Stcltiiniin kaupunkiin , ja oisi
siinäkin viisastellut ihellc virkoa, vaiin tuli ajallansa
poisi-ajetuksi. Hääu tuli vielä siili-,ukin yhen kei-
ian Pietariin, toivoton Suomalaisia lioukulellaksecn,
mutta ne eivät eneä häneen puuttuneet, jos täytyi
Kään järkiään liilitcä tästä pois, eikii o siitä päiväsiä
hänestä mitään kuuluna. (Ojorv. .ftiil. och Polit. M>LL!'-
rtu-hi»; VD. p. <>77;— BiiscKings Gcschichtc tr (£»»1113.
i!ttthcrischen Gciiieiucn im Russisi-ren öiciche; Tl). -^. (Al-
tona 17Ö7, 6to) ftö. 74. — Uezelii Ssioäi-. l.'ericon; 11
D. sid. ios)._

Tämä Pietarissa oleva Itiiohtalainen jii Suoma-
lainen seurakunta oli alus tapaili ainoastaan yksi y li—-
tyys niistä Suomalaisista ja Ruotii alaisista sota-van-
kiloista, joita piiuiiin tänne työllen, rakcllaisa tälli
uutta kaupuntia Novan rannallil; ja joillcn aiincltiiji

omat papit, heijän muka Kcukclliscksi ruyiuiiukscksi.



BUCHARIN TARTTARTLAISTEN
KUNINKAAN UHAN Z"/6^A^ AREPTANIN*)

MERKILLINEN ANOMUS
2AAR PIETARILTA.

(Suomen Tyttärillen omistettavaksi).

J.Vlaalis-kuussa vuonna 1718, tuli Pietariin yks lä-
hetlämys**) Astrakanin kaupunnista, lähetetty Bucha-
rinTarttariloihen Kuninkaalta, rukoillemaan Zaar Pie-
taria, Hoa^el^en^a /eäne/tei MlllttelMtel seilo/ei luomet-
laisia tytlölöitä***) OHtel/neli/et tahi mieie/Zel kaupalla;

*) Tämä keijän suloinen ja helläsyvämminen Kuninkas,
muutti siitten nimensä Kontaschiksi , joka heijän kie-
lellä oli merkihtävä yhtä jaloa Valtiasta. Bucha-
rian valtakunnat, jotka nyt oval Venäläisten Kallituk-
sen alla, kuhuttiin Aleksander Magnuksen aika-
na Sogdianaksi , ja jaetaan pienempään ja su-
rempaan, joihen luetaan, suurin osa Tarttarian

\ maista. Tämä loaja valtakunta eli maakappale, le-
vittääksen Turkestan ja Kalmukkiloihen maista pok-
joisesta, aina Indiaan, etelään; ja Persan vallasta
ja Kaspin-merestä loutehesta, aina Mongalin ja Oki-
nan synkiöihin. Kalmukkilaisten ja Tarttarilaislen
kansat asuskeleevat iässäpäin näitä avonaisia maita.
Heijän uskomus on Muhametin opista erkaneva.
He jän piäkaupunit ovat (Suuressa Buchariasia) H«-
-eZliili-a ja ZZ^»iZZZ»Z», jotka kumpaisetkin luetaan Mos-
kuau toista mokomin suuremmaksi (?) ja (Pienemmässä
Buchariassa) Jerken ja Kaschgar.

**)läheltämys, 95e(!i»f lUllfJr SeflattÖli; Lähettämä, Sändebud.
***) Mikseihään Tartlarin piioillen pyytänyt Suomalaisia

sulhaisia? mahtaa ehkä joku meistä kysyä; — Tiesi
liänen! Mutta uskottava on, että silloin oin hänen
anomus ehkä käynyt paremmin toimeen.
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sillä Chan, (heijän Kuninkansa) koska hään oli ha-
vainna, että tämä kansa oli saukon urho 11i nen ja.

uskollinen, halaisi soahaksensa siltä sikiän oinaan-

kin moahaansak, ellä hään aikoa myöten mahtaisi
heistä kasvattaa aika Sotamiehiä ja Tappelus-uroja.

Tämä hänen pyytäminen tuli moahan lykättyk-
si, kuitenkin houkutteli hänen lähettämiä kahta
Suomalaista renki-mieslä, että täksi tarpeheksi seura-

ta heitä siniek heijän omahan moahan. — Lienekö
hyö siellä siitten mitään aikaan soaneet?*)

*) Tämä tarina on otettu kirjasta: Das OeViSltbcrfC
NllUatld.. Siinä luetaan ensin (tissLi Osassa -iiljillä
puoliskolla) että Käiin pyys "Ruoluatai.sia tyttölöitä",
mutta tämä on yks ereys, sillä baarilla ej ollut
Ruohtalaisten kanssa mitään tekemistä, sitä väliem-
min Keijän likkoja myykseutellä; sillä jos Kään kohta
oisi soanut Ruolitalaisia vankiakiil sniin kuin liään
sai) niiu ne oli miehiä, vaan ei vaimoja. Mutia Chan
kuhtui Suomalaiset Rinhtalaisiksi siitä, eitä licitä
luettiin Ruokin valtakuiitaan. Silloin olevassa soas-
sa vietiin Suomesta., niin kuin muulloinkin, monia
tuliatta lasta ja vaimoa Venäjäsecn, jossa heitä Kajo-
tettiin ympäri tätä laveata moatii (]a joista meijän
vastappäin tuloo ehkä enemmin p,i!,ua . Yks osa
heistä jaettiin simrillen Koviloilien ja moisioilleil
alusväeksi, ylien osan veivät Kasakat myötensä omahan
moakan, josta lieitä osittain kaupiistcttiin Turkki-
laisillen, osittain muualleukin. Tällä tavalla oli
vihtoin myös Buckarilaiset tulleet keitä luuloinaan,
ja lieijän Herransa kalliomaan tätä kaup^,»a evullisck-
si, Että tässä ci maka olla puhe Ruolitalaisista,
näkään myös siitä, että tämä kirja itekkin toisesa
kokassa oikaisoo tätä paikkoo, selittävän tämän asian
sillä, että se sanoo Känen talitoneen -"Ruoktalaisia, eli
oikeimmittain <filo/««Z«Z.»Z«" (p. 3a6) Olipa tuo kummin
takan! Anomus on kuitenkin aivan merkillinen.



Kuuston jäännökset



TIIUSTUKSIA

KUUSTON LINNASTA.
(ynnäyhtä kahtomusta hänen jäännöksistä.)

/vllizHion linna, josta nyt ainoastaan muutamat

rauniot ovat jälellen, oli y^ksi niistä vanhemmista
Suomenniemen linnoista, joita tunnemme; ja «n sen
eistä meijän vanhassa tarinamuksessamme mainitta»
va. Poavin aikana, jollon Piispoillen ei ollut ai-
noastaan henkellinen valta, mutta myöskin iso valta
maallisissa asioissa, niin nähtiin heijän usein palkih-
tevan ja pestuuttavan isoa sota-rahvasta, varustavan

itelleen vahvoja linnoja, ja toisinaan uskaltavan ihten-
sä sotaan laillisen hallituksensa vastaan. **) Kuin

*) Tätä nimeä., (jolla nimitettiin sekä linnoo että soar-
ta, ja josta koko kappeli on siitten nimensä soanut)
kirjutetaan meijän nykyisissä kirjoissa Kustö (niin
kuin se oisi muka tullut näin kukutuksi Huolin sa-
noista kltst ja 5; mutta tämä on viärin. Vanhoissa
kirjoissa sitä kirjutettiin Cuusto, jok, nimi oli yh-
teen -vei tty sanasta kuusisto (granskog); ja niinpä sitä
ennenkin kirjutettiin Turun läänin vanhoissa Maa-
vero-kirjoissa (Po rt K. Chron- Episc. Finl. p. 605).

**) Niinpä näliään heijän jo Suomessakin ruvenneen
Kuninkaansa vastaan niskoittelemaan. Niin e. m. ru-
peisi jo Piispa <?o«rati Bitze yhtenä aikana p«nnistel«

t)?^^> I. 5o
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Ituohin Piispoillen oli tällaiset isot laitokset, niin
ei piek ouoisteila, jos heijän vertaiset Suomessa
nouvatti samat tavat. Se oli näillenkin monta tai-

peellisempi, asettaa itelleen varustettuja linnoja,
koska ne Suomalaiset pakanalliset kansat, useen
hätyyttivät heitä, heijän hoviloissansa, ja tappoivat
heitä kotonaan, tahi veivät heijät myötensä surma-
taksensa *). Vielä siittenkin niin Venäläiset, jotka
jo rupeisivat lauttoillansa kuleksimaan pitkin Suomen
rantoja piflomuksiaan muka tekemään, peloittivat
heitä paljon näinnä aikoina. Sen tähen kuin Ruoh-
talaiset rakensivat Turun linnoo itellesek varus-
tukseksi, niin Suomen Piispat varustelivat ihtensä
Kuuston linnassa. Se ensimmäinen joka oikeen
rupeisi pyytämään tätä linnaksi, oii Suomen yhek»

maan Kuninkas Carl H«iit^on«Z« vastaan; eikä anta-
nutka.iii hänellen /i«,«ei»i'Z-Z« linnoo, jota Kään v.
i4(>s häneltä pyysi. Niin että Kuninkaan täytyi koko
kcsäliitiven säilytteä ihtensä Dominicanarein pappi-
laisten luonna Turussa (hos DoMinicaiicr-llMNkarNc t
'Sbi)) Rhyzelius, p, 338.

') Ilma»; Piispaa Z^e/u ZZl^Zu, joka oli se neljäs Piispa llp-
salassa, ja joka ensin yllytti Eerikki kuninkasta,
tulemaan Suomeen, miekallansa levittämään Ristin
oppia, ja joka kostoksi tästä, tuli tapetuksi sinä ig
p. Tammi-kuussa v, näj, ylieltä Suomalaiselta ta-
lonpojalta, nimellä Lalli, jota Kään vaati kirkko-
rankaistukseen, yhestä Känen murhan-töistä, niin se
ci käynyt paremmin Känen jälkeen-tuliallen. Sillä
K«<io//,ZIUs tahi Rolf, joka oli se ensimmäinen
Suomeji Piispa (syntynyt Vester-Göthlannissa) tuli
V. 11-8 poisvietyksi ja surmatuksi Kuurolaisilta,
jotka sinä vuonna rosmaillivat ja hävittivät meijän
rautamaita, joka tapahtui viienellä v noella, siitten
kuin se tuli Suomalaisille!» noamaan.
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sääs Piispa nimellä Ragvaldus (kotoisin Ahvenen-
moasta ') joka v. I^l7 suuren kustennoksen kanssa
anto perustoo tätä paikkoa asunnoksi ja varjelloksi
ilelleen ja jälkeentulevaisilleen. Mutta, tahi se oli
tehty puusta, ja huonosti varustettu, tahi se ci lie
ollut vielä oikeen valmis, koska yks joukko Venä-
läisiä, jotka vuuen peästä (v. i3iß) kävivät meijän
rantojamme rappoamassa , taisivat tähän tunkeita
ja siinä tulella hävittää kaikki Turun Hippakunnan
vanhat kirjutokset ja koreukset skleiiodier **).

Mutta jos AelAva/ti oli se ensimmäinen joka
asetti tätä linnaksi, niin oli tässä jo kuitenkin ennen
häntä asuna Suomen Piispoja, jota nähään yhestä
vanhasta kirjasta, kirjutettuna v. I2<js, jota Piispa
Magnus Thunsson ***)^ oli tästä paikasta ulos-anta-
nut "J"). Tämän tulipalon perästä ei nimitetäk mi-
tään tästä linnasta, ennen kuin vasta ioo vuuen

peästä, jollon Piispa MelANit« Olai Tawast •%•%'),

°t) Ahvenanmoa, Hland. Tämä Ragvald, joka kuoli V.
i32i, ost 9 vuotta ollut Piispana (v. i3ia— i3?.i).

**) PortK. öZl^o/i. p. 1^,216, 217. Rhyzelii Episcopo-
scopia Svio-Gothica , p. 33i. RKyzclii Sveog. m«-
nita, I. 2), p. n5., seau.

**+) Tämä MaZ-nu^ Thunsson oli se B:saas Piispa Suomes-
sa, ja se ensimmäinen Suomalainen joka oli
piäsyt tähän piispa-virkaan. Se oli syntynyt Mär-
tätän kylässä Ruskon kappelissa, ja kuoli v. i3o8»
oltua 17 v. Piispana (v. 1291—i3o8). Hään muutti
Piispa-istumen v. i3oo Rantamäestä Turkuun, eli niin
kuin sitä ennen kuhuttiin Unikankareeksi.

-j-) Port K. Chron. p. iB3, 216.
-j°l-) Tämä Magnus Ollinpoika Tavast, joka oli se i6:nces

Piispa Suomessa, oli syntynyt s. 14 p. Loka-Kuussa
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anto uuestaan sitä ylösrakentaa ja tehä vahvemmaksi
ja sovelliammaksi *). Mutta Piispa t^on^ati Bitzin **)

aikana, niin palo tämä linna toas peri-pohjin tuli-
palossa, jollon vahinkoksemme, ne tarpeellisemmat
ja ainuat kirjat meijän maan asioistamme keäntyi-
vät poroksi. (Messenius luuloo tämän tapahtunneen
nuon vuonna lef?» ***). Mulla Piispa anto toas.
uuestaan sitä ylösrakentoo, ja lietti kahta vahvem-
maksi ja suuremmaksi.

Mutta koska Kuuston linna Piispa Arvid
Hn/^l'» paettua^), (ja ehkä Juuttilaisiitakin jo kä-

v. i357 Alasjoen tahi TÄia^tZZan kylässä Virmon' pi-
täjässä, ja kuoli s., g. p. Maalis-kuussa v. 1/JO2, gs:ncl-,
lä vuuellansa. Hään oli 37 vuotta Piispana Suomes-
»a (ruuesta i4i3 vuoteen i450) ja oli yks niisiä mer-
kilhsemmistä Poavilaisista Piispoista meijän moassa,
jonka tälicn meillä oisi mielessämme vastapäin häneii-1
elämästä jolaik puhuai

5) RKy?. Episc. p. 334- PortK. Chron. p^ 20, 4^2,
Messenii Scandia T. X. p. »9^

**) Tämä 0«i-a«i sZtie. joka oli ig:nees Piispa Suomes-
«a, tais olla syntynyt Turussa, kussa Känen. isä llen-
rik Bitz oli Katteinina, Kään kuoli Kuusion linnassa
sinä i3. p. Maalis-kuussa v^ 1489, ja hauattiin Turun
kirkossa. Hään piti Piispan Virkaa 29 vuotia, eld
vuiiesta 1460 1H89. Tässä Kuusten linnassa lopetti
myös Piispa Johannes OZaZ päivänsä s. 9. p. Heinä-
kuussa v. isio, sillä, että hään syyvässun«ä tukehtui.
siinä kuoli myöskin Piispa Fiat. Heio Gregorii Balk
s. 29. p. Kesäk. v. 1412. . . . ,

***) Scondia. T. X. p. 21. OKron. Rhytkm. Finland.
p. 38; Porth. cZi»-. p. 26, 585. RKyx. Episc. p, 335.

•J") Täraä Arvid Kurck, jonka sanotaan olleen syntyneen
Laukossa, luullaan olleen Jeppe Kurkin poika, ja
Niiles Kurkin pojan-poika, joka oli yks kuuluisa Ual-
litus-Neuvo (@tatt?«9lB6) Ruotissa. (Portti. OKr. p.
65i) Hään oli se viimeinen Poavilaiucn Piispa Suomessa.
Koska se Danskalainen nieri-sotilas >sei,e^i'it Norby v»
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sitettyä) tuli v. isi3 ynnä ne toisetkin Suomen lin-
nat ja kaupunnit takaisin otetuksi Kuninkaan Kii-
stan ensimmäisen väeltä, /<?e«lz?ltn^i?ul^e« komenon
alla, niin näyttää kuin oisi liuninkas peättänyt,
että tätilä linna, joka ci ollut Turun-linnasta jos nuon
peninkuormoo *), oli yksi joutava laitos, ja vastuk-
seksi niillen sen alta kuuluvillen talonpojillen , tätä

voimassaan piteä ja korjata, koska se hänen käskyn
peällä tuli v. i528 Turun Linnan-Isännältä Mag-
nu,s Svensonilta, hajoietuksi ja maahan rävitetyk-
si **). Niin nyt maata myöten purettiin tätä muis^

iäaa vapautti Turun linnoa, niin täytyi tämä Piispa
paeta Ruotiin; mutta Kukkui joukkoincnsa tiellä.
Tästä pukuu Tegel hänen Tarinamuksessansa Kyöstä
kuninkaasta p. 36, näin: "Sallima tiidh (dä Norbl)■ up&iifbc belägringen för Äbo) mäste Btffop Arffnedh i
Äboo rymma, och gajs han sigh först til Ratimo, ther
han hadhe fttt Skep liggiandes, och sä sjöledes tSbhiiu
och . til Utffsby (Biörneborg). Men effter han thericke säker och frij bliffua kunde, och fick altijdh tiideu-
der, at fientscrna drogho a!last»^dcs omkring!) och söchte
effter honom, gaff ha» sigh medh mängha aff then Fin-
sta Slbel, Frwer och lungfrwer, soin ciff sruchtan ochräddhoga flydde för fainrna Konung Christierns tyran-
niste päbudh ffnld, til siöp, och achtade sigh ät!) Swerige
tit Konung Gustafs. Men them kom en gräseligh stoor
storm och owäder uppS, sä at the alle med step> solck
och god», förgtnges och bleffne borta, utan för Oregrund
t 2£iggian (©repen lakessa!.

5^ Kuustoo joka killiin, l Piikisten pitäjään, luetaan i»
neljännestä Turusta, (maantietä myöten, itä-etelään.

**) Portti. Chron. p. 7^o. — Mutta uskottavampi ekkä
on, että kuninkas teki tätä väliänteeksensä Suomen
Piispan-valtaa. Siinäkinetikä tarkoituksessa häänjokoi
känen Hippakuntaa kahtiaan>> ja teki v. i554 Viipuris-
sa toisen Nippakunnan istumen. Kuus to-linnan
hävittämisellä, hään ei Keittänyt tilaisuutta Turun
PiispoiUen listaksensa sotamiehillä ja sotavarjcl-
luksilla.
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tomerkkiä Suomen Piispoin vanhasta vallasta ja ja-
loutesla. Nyt kuin tätä paikkoo nähään, niin ei se

nävyk muulien kuin yksi kivi-rauniollen, ja uskot-
taisiin mahottomaksi tässä muinon olleen tällaisia
varuistuksia ja vehkeitä *).

Kahtomus **) tästä paikasta , joka on tässä lii-
tetty, on tehty ja minullen ystävällisesti annettu
Herra Luettajalla »^) Grafstromilta, joka v. 1826 oli
Ruotista matkustanut Suomeen, tervehtimään omai-
siansa, jotka asuivat Radelman herraskartanossa , var-

*) Ehkä tämä soari ei ouk sen pitempi kuin yhtä ki-
ven heittämistä, niin Häkään kuitenkin että tässä en-
nen aikana on pietty oikeata Sotaväkeä, linnan va-
raksi; ja ettei heitä ollut väkä joukko, on siitä ar-
vattava, että Piijpa Johannes Olavi (syntynyt Pargas
pitäjässä) joka oli toinen Piispa Bitzen perästä, eipä
soanutkaan tätä tinnoa sen kuolleen Piispan /^au,e«-
tiuksen Michaelin (sota-) rahvaalta (familiares) ellei
hään heilien maksanut 200 Ruotin mar+rc-ralioja
(joka tais olla maksamalak heijän palkastaan). Eikä
näinnä aikoina käynyt Piispoin kanssa niskoitella,
ellei suuren voiman kautta. Tämän sanan familiares
on Messenius (Seonäia X. T. p. 23, c< dliron. RKytK.
p. 43) ja Rhyzelius (Episc. p. 340) selittänyt sitlä,
«Itä se oisi muka merkihtenyt senautuaban Piispan su-
kulaisia ja omaisia, mutta siinä alien erehtyneet,
sillä Episcopi familiares kuhuttiin heitä, jotka oli-
vat heijän palveluksessa, ja saivat palkansa heiltä
(PortK. <Hi»o«. p. 647), Näihen sotamiesten peämies,
kuhuttiin /'/'»«/eelttH Custoensis (häänki sai palkansa,
ei Kuninkaalta vaan Piispalta). Tätä nähään yhestä
kirjasta Piispalta Hemmingilta, kirjutettunna Tu
russa v. i356, kussa yksi nimeltä Johannes Pedherson
kuhutaan Linnanisäntä Kuustossa (Bih. till Äbo Tidlt.
1785, p. 25, och följ. Porth.CÅr.p. 26,). Niinikään
oli Piispa Magnus Oial Tavastin isä vainaa, nimeltä
t)/auz Nilsson Tavast, tässä linnassa Isäntänä, Piispa
Hemmingin aikana (v. i33g 1367).

**) Kahtomus, vue, Utftgt. — Luettaja, Lector.
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sin lähes tätä paikkoa, ja jota hovia nähään taak-
sempana tässä kahtomuksessa, vesien takoo. Nykyi-
sin on Kuuston saari taipaleen kautta yhistetty
Kuusion niemeen, mutta uskottava on että se on
ennen ollut soarenmoa, sillä tämä taipalen paikka»
joka on aivan kapee, on varsin matala, ja ainoastaan
tehty koalin- ja potatin-maiksi. Soarén toisessa peässä
on tehty yksi pieni kylpy-huoneh , johon yksi pieni
polku viepi pitkin rantoo; johon valkamaan laske-
taan halki selän, kuin Piikisten kirkolta tullaan tä-

hän. Tämä Kuuston hovi, jok ei nävyk tässä ku-
vauksessa, ja joka nyt on tehty Turun Rykmentin
Evesti-asumapaikaksi (öfwerste boställe wid Ob»
£änS Reg.), makoo vähäisen matkanpeähän rannas-
ta ylöspäin, siinä sakkeessa kuusikossa, jota nähään
vasemmallen käillen. Lahti, joka eroiltaa Kuuston
soarla tästä niemen-moasta, ei ouk sen syvämpi , että

eläimät kulkoovat sen ylitten, jonka tähen tähän on
pantu yksi juotto-aita, lahen poikki. Tässä moi-
siossa löytyy yks valittu puistikko-maa (trndgärd),
jossa kasvatetaan omenoita ja muita moan-hetelmiä,
varsin hyvästä loavusta *).

6—

*) Tu n elds Geographic, 6:te Uppl., B:de Del., i>. 49-



TIIUSTUKSIA SIITÄ MUINOSESTA SUOMALAI-

SESTA SUVUSTA, NIMELTÄ FINCKE.

Jos mielimme milloin hankkiaksemme mitään tar-

kempoo tietoa meijän omassa tarinamuksessamme,
eli meijän esivanhemmistamme, niin meijän täytyy
kaikella tavalla ahkeroittoo selvittelläksemme ja hai-
joittaaksemme niitä tietoja, jotka heistä jo löytyy,
ja hakeaksemme uusia. Näissä aivotuksissa ei mei-
jän piek laiminlyyä niitä pieninpiäkin tietoja tiius-j

tellaksemme
,

liioitenkin vanhoista ajoista joista
niin väheä nyt eneän ouk meillen jälellen, ja kus-
sa yksi vähäinenkin ilmoitus eli selittäminen on voi-
toksi luettava, ja piettävä suuresta arvosta. Myö
olemme tässä tarkoituksessa , vanhoja kirjankootuksia
kahellessamme

, aina tiiustelleet ellei heissä löytyisi
jotakuta Suomalaista, tahi Suomalaisia koskevata,
ja harvoin olemme tehneet tätä varsin tyhjään. Se
oisi toivottava etlä meijän nuoremmat moamiehem-
me, jotka tuloo vieraita maita liikkumaan, ja siinä
heijän kirjankootuksia näkemään, ottaisivat sen vai-
van peällensä, kuulustellaksensa jos ei heissäkin oisi
jotaik einettä ehtiäksemme, jotta myö sillä saisimme

vä-
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vähittäin ylöshaetuiksi niitä tietoja, joita vielä on
mahollista soaha.

Niistä vanhoista paperiloista joita olen tällai-
sissa perkauksissa käsittänyt, on yksi — joka tuottaa

meillen tiiustuksia siitä vanhasta /^'n^ln suvusta

Suomessa —- aivan merkillinen , ja jota tapaisin
yhessä vanhassa paperin-pankossa Kunink. Kirjan-
kooluksessa tässä Tukhulmissa. >Ia vaikka se ei ou
peä-asiassa varsin valaiseva, niin se on kuitenkin
ensin sytyttänyt meissä innon

,
tarkemmin tästä tii-

ustella, ja moamiehillemme toimitella niitä tietoja ,

joita olemme soaneet.
Tämä paperi eli käsikirjotus sisäilensä pitää i:ksi

Turun muinosen Moaherran Jer. /^//enin kirju-
tosta K. Kirjutos-Kokouksellen *) niistä Ftlick/öe/een
hanassa Ulfsbyin kirkossa löytyneistä vanhoista va-
pamerkkilöistä, ynnä yhtä rumasti heistä tehtyä ku-
vausta, annettu Turussa s. i5. p. Lokak. v. 1765;
ja 2:ksi Lainistujan Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyk-
sessä Kirjuttajan Herra Samuel <3»^,le,'it^en v.asta-
usta, eli selitostä tästä asiasta, annettu Tukhulmissa
s. i5. p. Toukok. v. 1767 (vasta puolentoista aasta-

jan peästä), jota selitostä se on pannut Kun. Kir-
jankootuksessa tallelle. Nämät toimeukset kuuluu-
vat sanoista sanoinnäin

*) Kunink. Kirjotus-Kokous , Kongl. Kitiisti-Kollegium,

Otava I. 5»



402

Kopia.

Hcrv Landshöfbingen Mallens Bref, Abö
den 25:te Octobcr 1765, til SanceUie-
Sotfegium, angående de uti FtndrcflPa
Grafwen i Ulfsby Äyrfa, igenfundne Wa-
pen *).

Hos Ebra ©ycellencer samt Kongl. Maj:ts och
Riksens Höglofl. Cancellie-CoUegtum finner jag mig
icke böra unbgs, at wörbsammast anmäla, at Fin
ke ätten warit af be älbsta abeliga Slagter häriStor-
försicnbömct Finlanb och åat, iMartbflerefrdlfegobs,
äfwen (Sonrtdé Alobial-Säterij Uti Ulfsby Sokn och
Björneborgs Lahn, i hroars Moberkyrka wälbeuiälte
Famille lstit anlägga en upmurab Graf, then Her-'
rar Prostcr och Kyrkohcrbar i sannna anseenliga För><
sauiling, hwarunber jamwäl Björneborgs Stab ly-
der, haft tillika meb Sonnäs Sätesgärbs-ägaren be-
hörig omsorg, at wib matt hallas.

Uppä benämbe Finckesta Grafsten, är ett
mans- och gwinno-btlb uthuggen, öfwer mansbilben

*) IVl)iii tahomme kiitoksella luziiiitil tätä Turun mui-
nosta Maaherroa, siitä huolenpiosta, jolla KUliu on
iavotuksesta säilyttänyt näitä vanhoja muistomerkkiä;
niin myös muistelemme kiitollisuuellamme sitä silloin
«levalii ylistettäviltä Soimasin isenteä, j» sitä kuuni-
oitettavata Rovastia, jotkn mielensä tarkoittivat näi-
tä vanhoja ilmin-hakeaksensa ; ja soisimme että
meijän muut moamichet, ottaisivat heijän «siineri.i.iii
opiklensii.
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är d samma grafsten uthugget Gustaf Finckes namn
och öfwcr qwinsbilben, Engrid Äoijcs *).

Och fom Sonnds Sdtesgdrbsdgaren warit, ifrdn
dlbre tiber tilbakas, dgare dfwen af berörbe Finckesta
graf; sd dr ock grafwen nyligen kommen uti öfwer-.
stens och Ribbarens afKongl. Maj:ts Srodrbé Drben,
Högwälborne Baron Johan Hastfers faiitt besi Frus,
Högrodl&ornn Friherrinnans Margaretha Stackelbergs
dgo genom thet köp thc, för par dhr feban wtbpaf?,
flutit om Sonnds Sdtcsgdrb och the therunber lyban-
be ttflhorighetcr, meb nu waranbe Kongl. Maj:ts och
Riksriibet famt Nibbare af Kongl. 9?orbfi;ernc=Drbcn,
Högwälborne Herr Carl Hermelin, som innefjabe sam-
ilta gobs. Herr öfiverflen och Friherren Johan Hafl=
fer hafwcr altsd nu lätit ränsa gfafwen och borttaga
ben muff, som bärstäbes ttnber mdngdrig tibs förlöp
samlat sig; Meit sd snart arbetsfolket blifwit bär et
och annat tckn til wapn och Vokstäfwer utaf forgylt
Silfwer warfe, lemnabe S?an Herr Prosten och Kyr-
koherden Doctor Michael £cbeff bub bdrom, meb an-

+) Sc oisi ollut valaistukseksi asiassa soveliampi, ~jo«
Moalicrra oisi kiijullanut aivan samat sanat liuiu oli
kiveen piritclyt, eikä Keitä ruvciiut selittämään. Sil-
lä niinkuin prräsläpäin soahan Sunila, niin se ci
ollut Gustaf /-7»c/^, mutta Gödrik Z-Vneie joka oli
naitu tämän Ingrid öoiX/i kanssa. Beup3 tautta on
iisXttii»-:,, että Kauta-kivellä ainoastaan luettiin allvii-
nenät näistä nimistä, nimittäin G. /-'. ja J. /^. joista
<?. >-'. ei mcrkiktenyt Gustaf /^«e/iiÄ, multa Gö-

, cii't"/»/««.
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moban, at Herr Prosten wiffe taga sig omsorgen,
at tdta noga wib fjclfwa städningen tilse, om och
hwad af dylika gamla gärdtekn bär kunbe finnas.

Bemdlte Herr Doctor och Prost Idt, i anlcbning
bäraf, sig wara angeläget, at i nogasie mdtto leta
och utröna alt l)wab i ben grafwen wore at ttphit-
ta: och, fom genom den granstningcnTwd lika Wapn
igenfunnos teknade med G. S. Z\vå andre med E.
L. D. hwilkct wapn ar mig obekant, famt twd an-
dre med T. H. dfwen af mig okände wapn'-').

Utom best dro dfwen Twd större Voksiafwer,
neml. I. E. **) famt 2:ne bokstafwer af mindre ffgitre,
uemt, G, F. ®, F. famt Chifren N:o 5 «»o) i inul-
lcn igcnfunnc, hwaraf fuffer stutas kan, at därstädes
mdst warit flere Chifrcr, ehuru de ej kunnat igenfds
och ldra, wib grafwens ränsning i forbna tider, wa-
ra fhrkomnc', effer ock af bem, samt rdnsat grafwen.

*) Väitä kolnicllaisia vapamerkkiä oleiiline Itlssil kuvail-
leet varsin semmoiset kuin KeiUi tavattiin kuvailtun-
na yliellä paperilla, joka oli sisääiipisletty siihen ko-
pioon tästä MoaUerran kirjotukscsta, jota löysiuiulo
Kunink. Kirjan-Kootuksessa. Ainoastaan että olem-
me tehnyt keitä puolen pienemmiksi. Mutta jos
ne kuvat jotka löytyi siinä, olivat yhtä suuict, tahi

*"' (uskottavampi elikä) pienemmät, koin ne hopeiset
i vapa-merkit , j»»ita kaavassa löyettiin, siitä meillä ei

ouk mitään tietoa.
**) Äyö olemme tässä, niinkuin muuallakin, uskollisesi

ti jieräänkirjuttatiut sitä kopiota, joka löytyy K.
Kirjan-koossa , ehkei Käilessä monessa paikoin löyvyk
järjellisyyttä.

***) T2tä ChijferN 1^:o 5, ja ne tässä viimeks maini-
tut Kirjotus-nenät ci löyetäk näissä paperitöissä ku-
i/i!lltui!lla, Hyö ovat jo vissiiiiik joutuneet Kukkaan,
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af cnfalbighct, fasom til äfwentyrs ifrån kistorne losi-
nade, borttagne '"-'-"-').

*) Jos tämä aatos on MoaKerran omainen, niin oliKääl»
oikeen asian arvanut; mutta merkillinen on, ettei
Kään^ eikä pitäjän Rovasti tieuyt paremmin tästä
selittää. Sillapa tästä uäkään etlei kumpainenkaan
tuntenut J. A. Forteliuksen juttclemusta i/e primis
initiis Björncburgi joka oli painettu 33 vuotta ennen
tätä, ja kussa luetaan is:n-cllä puoliskolla, että sil-
loin (v. i?32) löytyi tässä l^iikisten (tahi Ulfsby
kirkossa yhtä leipä-rasiaista (oblClt-itfl jonka peällä
oli tämmöinen kirjitus: "Denna asten är gjord af silf-
rcet, ("0111 är funnit uti Högwälborne Herrarnas salig
Herr Finckarnas graf, firoUßa äro begrafne är "3o(?)
och meb Högwälborne Herr Carl Horns omkostnad ef-
ter beg Förfäder ä m;o förfärdig»N ar 1684." Tästä nä-
Kään että oli jo ennenkin otettu Kopeita tästä hanas-
ta, ja sulattu kirkon tarpeiksi, — Oisikkohan jo tämä
rasiaincn Rovasti Lebellin aikana (v. i?65) katonut,
tahi hänen kirjutos tummentunut? Minkä perustuk-
sen peälle tämä Carl Horn kuktnn Finckilöitä esivan-
hemmiksensa, soaliaau kohta p. iLJiI. paremmin kuul-
la; sillä Pcä-Sota-Asettaja (General-Fältmarskal-
ken) Evert Koarlenpoika Horn, herra Kaukkaaii,
Porkkalaan ja Sonnäsiin, oli naitu Margaretha Finkin
kanssa Porkkalaan ja Anttiseen, joka oli tämä ifoH-i/c
Pinkin tytär. Mitä toas tähän vanhaan vuos-lukuun.
tuloo (1i.39), niin /'o,-l/l«/l vainoo jo kyllä tuosta
piti tora-puhetta, ja peätti tämän olevan kirjotusvi-
an rasiaisessa, eli painovirheen jiittcleinukscssa; eli
yksi häpäisevä lietiimättöiiiyys kirjan toimittajalta,
näistä vanhoista asioista, ellei hään tahtonut meitä ta-
hallaan pelleä (PortK. HLKr. p, 329, >i)> 4T") koska
Kään mainihtce v. ii.3i), joka muka {Porthanin aatok-
sesta) pitäis olla iij3<), tahi 15.19. Myokin uskomme
että tässä jossakussa inahtaa olla crhcys, vaan ta-
llomme kuitenkin muistuttoo, että ennen tätä Finkin
sukua (joka alotti t?6V/,-. Nilsson Finkin kanssa, lopul-
la 1400 vuuen luvulla) niin oli Buome s s a yksi toinen
vanhempi suku saniaila nimellä, joka malito sammua
jo kahta polvea ennen tätä Gädr. ISilssonnia , koska
sanotaan hänestä, että hään otti itcllesek tätä Finkin
pimeä, Käneii tl kkovainaansn perästä (efter jlll Mor^Fiir)
juka sillä tavalla ma!>to olla se viimeinen peru siitä
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Men ehuru därmed ock md wara bcffaffabt: sd
låret bet finnas ojiribigt, at grafwen, den dar i den-
na dag kallas Fiuckesta grafwen, hört til bemdtte
Adliga Ätt, och at Lijk både af Fincke-Ätten och
Finckarnas Frucr matte blifwit bdrß.egrafna, dnffönt
Boije -Ättens nu bruklige wapn, icke funnits igen i
grafwen, dar bock Ingrid Boije, hwars S3ilb och
namn ar uppd ofwannämde grafftcn uthuggen ut-
med ©ttfiaf Finckes 6ilb och namn, ofelbart warit
hans akta maka; hwilken fccknad torde härröra af
samma öde, som fitlndberi af be felande Ghtfrer,
hwilka, utan aff twifwcl, warit til, ehuru de blifwit
förkomne och nu saknas.

Och affbenflunb deffe minnes-mdrken förtjäna wd-
ra tiders och följaktligen wdr cftcrwerlds warb, hwar-

vanhasta Finkin suvusta (Stjerneman, ©TOCa och
Githa Hi>fo. Minne. 1 D. p. »n. II D. p. 3-^-. Ta-
ma loinen osa, joka eneramitten sisäilensä pitää Suo-
menmoan muinoisista peä-micliistä, on vielä painainatak,
ja säilytetään kiisikirjoluksinna Kunink. Vallan-Säi-
lyksessä. Se oisi toi\ ottava, että tätna kirja, josta
ainoastaan yksi väliäineii o.sa on paineltu Turun van-
hoissa Tiiusluksissa v. 1780, tulisi painoii Lautta 11-

-los-annetuksi). liisiä nähään että Finckiloitä on hitu-
vattu jo 1200 ja i3oo vuosiin luvulla, ellei jo ennen-
kin. Että tämä vanhakin Finkin suku lj«!«a Inisi hä-
vinnä jo loputti» i3oo, tahi iihillii 1400 vniien luvulla)
on mahtanut olla kuuluisa aikanansa, 011 siitäkin ar-
vattava, että Piispa H/n^>/»« Olai Tavastia i»ä, ni-
meltä l)^o/ Niilcksenpoika Tavasi (joka oli Kuustossa
Linnan-isäntänä vuosien i33») ja i^Cyj välillä) oli nai-
tu yhen Catharinan Finkin kanssa. (Bång Schema
familiie Tavastiana-, painettu Tukhululissa 1766. —

Po il h. Chr. p. 4^3).
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om dfwen Kongl. Placatet af dhr 1666 siabgar: sa
finner jag mig stylbig albra-ödmjukast hemställa, om
icke ebre (Srcettencer samt Höglofl. Kongl. (Sancettte*
Coffegium pröfwa billigt, samt Med högstbemdlte
Kongl. Placat enligt, at genom Riks-Archivi förforg.
utrönas md, enbcra af Adlige Ätterncs wapn i
Riket, be twd meb E. L. <D. famt L. «5. tecknabe
dro, wara mdge? Och om icke bdbe de samme, sd wdl
Finckesta ilttenS minnesmärken mdge blifwa infatta-
be i tillstdnbig orbning, tillika meb be 6 förgyldte
Silfwer-Boksidfwer, uti en förgyld koppar, eller ektrdds-
rahtu, och häftas med ert Idrnmdrta uppd en fäste»''
JärnKrog pd en wdgg uti Finckesta grafwen-)? och
at behörig berättelse barom uti -Sfjrfobofen md infö-
ras? eller hwab Ebre (Srcettencer famt Höglofl. Kongl.
(sancellies(Sottegtum täckes bdrom gunstigt förorbna.

Hbo Lanbs-Caneellie ben as:te Öctober 1765.
Jer. PVallen.

6. Malm.

Pro Memor ia.

3 antebning af be Silfwerpldtar mcd Abeliga
wapn, fom uti Finckesta grafwen i Ulfsby Kyrka dro

*) Oisihan tämä tainnut tapahtua ilman Kunink. Kir-
jotus-Kokouksenkyselemätäk. Tarpeellisempi oisi
ka tietää jos ei Liikisten vanhoissa kirkon-kirjoissa
löyvyk näistä asioista mitään kiijutettuna, ja mitä
heissä seisoiiuvon.
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igenfunbtte, har man warit angelägen om, at litur
Hifiorien och ©cneatogi]lc Samlingar, uplota be fa-
mitier och personer, som forbom fort bcsia wapen").

Det första wcipnc-pdret tilhörer ofelbart ben forb-
na Finckesta famiticn, och torde följande korta an-
märkningar tjäna til n»^gon uplysning.

Uti Konung Eric den XIV:beS tid äro 2:ne Fin-
fat, löran och ©ustaf, mycket af Historien bekan-
te. ©en förre, eller Riks-Rådet löran Sinfe stic-
kades dhr i563 den is:be Febr. tillika med flere
Herrar, til Hcsien, uti et ©iftermdlSwerf för Kon-
ung Eric, m. m. fom tan ses af Meffenii Scond.
Ulustr. Tom. 6:to p. 12 **), ®al. ®. R. Hif{, 11l

Del.

*) Tästä Gagneruksen tarkautcsla, että Tarinamuksesta
ja vanhoista suku - kirjoista tahi polven - juoksuista
ylöshakea niitä suku-polvia, jotka ovat muinou näitä
nimiä kantaneet, tulemme kohtsillään enemmin puku-
maan; ja tiihomme ainoastaan nimittiiä, ettei hään
meijän mielestämme ouk ollut ollenkaan halukas sgnq^F
lilfleil) näitä tietoja hakeaksensa. Eikä se ou kumina,
siilä se on arvattava, että Kään joka oli Ruohtalai-
nen ci pitänyt paljon huolia Suomalaisten asioista.

s^) Koska Karvat ekkä meijän lukioista ovat siinä tilas-
«a, että näitä nimittyjä kirjoja käsittää, ja kuitenkin
tahtoisi ehkä kuulla, mitä heissä seissoo näistä Finc-
liiloista, illin tahomme tässä liliitil paikkoja luettaa.
Mes s i Fca««/. lllustr. f. VI,, P- 12. "Transmis-
sis l'« Moschoviam /eZ-atl> koe t-m/inie, AeneclVct»
Gylte ae t?u^tal»o Finchio, Tyrannum invit
«a jcedus contra />a/an«m, l/eiilt hostem l/tilu^^ue
«nlnmune/in ....Rex Ericus H7l> Febr. per Däniam
tuos tieltlnal/ei»ato« Stenonem Ericium, t? a il'le»
i«n^ Christierni, Liberos /'eZ"! l3aioi!«,«6eo»»
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Del. i 23. p. 55 5Z7. 5) Stjernm. Sw. och Göth.
Hofb. -Minne i D. p. 330. 28 &c. **).

Den scdnare, eller Niks-Rddet Gustaf Finke

■giiim Finc.hium, in Hassiam abituros , Christi-
«al»<^ue Lantgravii Jiliam, sibi conjugem postula-
turos."

*) Dalin, Sv»e« Rik. Historia 111 Del. I B. p. 55,7:
"Som han (K. Eric XIV) frän Heffista Hofwet l sit
frieri fädt benagna swar, sä stickade f)an nu (v. i563)
ircnne Riksens Rad,, -al det samma fullborda. Neffa
woro ©ten lLrikson (fi.ej-on&uf«>.utO Gabr. thri,
sterson (Oxensrjerna) och löran Finke."" DäAm-
basaden kom till Köpenhamn, lät K. Frcdric arrestera
dem alleiamman, och insätta dem pä Kallnndborgs siätt,
ty han wille ej blott hindra ägtenstapet, utan äfwen sä
en förewändning till krig. 'lätä kcrroitetaan uues-
taan p.,597' "Sten «Lrikson Lejonhuswud, Gabr.
Christerfon Oxenstierna och löran Finke, desie tre
woro fdnsflabe under fjelfwa freden, som Ambntzadeurer
till (Tapet.

*») Scjermnan, Swea och (Sotba -Hösdmga Minne
1 ». p. 330: "löran Finke till Pernou förde i wapn

twä spärrar öfwer hwarandra, och t>!»arbera sidan om
öfwerfla sparren «n liten Spårs etter Talgoxe jVifcötYään.
se liene Peipponen?) Hr *552 Hof-Marlkalck samt
tillika Lagman på öland, är i56l Riddare 'i Kon. Erie
b. XIV:s Kröning, är i562 Riks-Rsd. 8r 1667 i luniimanad befnllmäcktigad att mönstra Kncktarne t skären, är
1568, d. 3 Dec. Lagman öinier Norra Finland-, @ata-
gimdeN, Qsterbottn och hela Åland. Gift med tltalin
Olofedoner, som sedan fick Lage Fespersson. Gon af©Sörif Nilsson Rangonen som först lattabe flft
Finke och Margaretha ©ustafabottct Slatie."
Siitten luetaan p. 24. Hr 1542, b. 7 Sept. fick Sure
Persson till Kräkerum wär beiallningsman ps Stockholm,
meb de§e eftetstrefne wäre trogne Man, Räd och Tjena-
•neml. Herr Eric Fleming till Quidja och Göstas Finke,Wärt och Cronones Slätt Stockholm, och StockholmsStad
till getrcuer hand och uti en ärlig Slättsläfwen."

<??^^xf I. 32
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fÅnbet meb Bengt Gplte af S. Eric, uti et ©tctts-
drenbe, til Rpftanb, åhr i563. Meb benna Mes-
ftnii berättelse instämmer äfwen Herr Hof-Caneellern
Salin ttti Sw. R. Hift. Hl Del. i «3. p. 555 '«)

bär bet heter. Rifé=RSben Bengt Gplte och ©ttflaf
Finke, woro iblanb anbra, stickabe til Mufeow. Uti
en not härtmber tillägges, at Gustaf Ftntfe war
StätMare i Finlanb: och at han gemenligen stie-
fctbe Konung Eric FinfTe fl-ippare. Uti £egelé Hisi.
Reg. Erici XIV, p. 36 nämnes han af Shr i566

Ståthållare öfwer Finlanb, Österbotten och Älanb: Och
(2artceltic=Råbet von Stjernman g&r har rätteligen **)

«den anmärkning, at han warit gift meb Merta Sten

*) ©«lin, Sw. X. Hist. 111 £>, N.1.p.555: "Riks-RS-
den 25engt Gylte och Gustaf Finke, med Herman
Anrep, Joh. Winter, Hans »oismau och Franzlericho stickades (»563 viilien alussa) til Museow mcd
tillräckeliga förestrifter; och Storsörsten samtpkte strar
ej allena den förra Frcben, utan ock, hwad Lifland an=
gick, et stilleständ på tu Sr, bä emcblertib hwartderaRi-
fet stulle behälla hwad det nu innehade." (lemf. Tegels
lLrich XIV:s Historia, p. 70) Siitten luetaan erit>
täin yhessä muistutuksessa tästä pinkistä: "Hatt Wai
Ståthållare i Finlanb. Gemenligen stickade han K. ©--

rich Finsta klippare."
**) Oisi lysti tietää miukä puolesta l!a^nei'!ii> sanoopi:

"Han (Stiernman) gör rätteligen den anmärkning"
. . . . , niin kuin mitä liään hänestä muuten sanoopi,
ei oisikkaan lotuullista. Stjernmanilla on se vilia,
«ttei hään tässä kohassa nimitäk mistä hään on näitä
tietojansa soanut, se on seneistä ollut mahotoin,
«eliLä meillen että Gagneruksellen, sanoa, ovatko
hyö oikeet tahi ei.
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laeobs-sons dotter till Porckala, som förde en be-
wäpnad arm med en lilja.

Hwad man eljest om Riks-Rsdet (Suftaf SinU
Un säga, ar det, att han i K. Erie XlV:beé tid,
warit i stort anseende, och af sin Konung mycket äl-
ffab, hwartil de Finste klippare mycket torde hafwa
bidragit *).

Wore icke ährtalet 1617 utfått ps de i grafwen

funbnc SttfwerplStar, hade man flor anledning at
tro, det dubbla bokftäfwerne G. F. G. F. tilhörde
befa «Agge Riks-Mden Georg Fincke «<-') och Gu-
staf Fincke, som har ock kunnat warit begrafne:
Men nu gör ähret, i det stället, ben saken aldelcs
otwifwelaktig, at denna Sednares Son Gödrick
Fincke har ligger begrafwen, och at de Finckesta
wapnen tecknade meb (B. S. G. F. tithört hans ki-
sta, bäde säsom prydnad och äminnelse hos efterwerl-
ben. Med denna Fincke gick famillen ut *»*), och bet

*) Tämä arvotus, että ne Suomalaiset Kevoiset, joita
Fincki läkätti Kuninkaallensa, oisi erinomattain
taivuttanut Kuninkaan' mieltä /i-/n^i« puoleen, mah-
laa olla Gagnerukscn oma aatos, ja seisoopi hänen ni-
messänsä. Muistettava on, että /^'/«-^i oli jo silloin ko-
roitettu isoinimiin virkoin, ennen kuin hään näihin
hevoisiin puuttui.

**) Muistettava ou , ettei hänen nimensä milloinkaan
kirjutettu Georg, vaan Joran , ja niinpä Gagncrus-
ti^in kii-juttaa sitä toisessa paikassa.

***) Gödrik /'V/i,-/»e oli se viimeinen peru tästä suvusta
miehen puolella, vaan vaimon puolelta niin se vasta
sammui myöliämpanä silla kanelia yksi t)-tär, nimeltä
Mai-FHi-et/i» /'"'«eX, joka 1,,1i nakuksi Sota-Asettajan
.Vveii. Hourlciipoika Hornin kanssa Rankkaan ja joi-
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fl, at hwarken namn eller wapn blifwit uptagne l
den adliga Matrikel, och be wapne-Vöcker, som i sed-»
nare tider blifwit. utfärdade..

Herr Landshöfbingen och Riddaren Varon Tilas
är af ben mening, at denna Finke hetat Görrick,.
efter fader-fadrcn; men om namnet (B-uftaf aldeles
finnes? utsatt på gradenen, är klart, at stenen, som
Herr Landshöfdingen och wibgår, bör äga witsorb..
$r Initial Sokfiafwen G. allena utsatt, är så myc-
fet mera troligt.,, at den betyder Gödrick, som jag af
de här uti Kongl. Slntiquttets Archivo befintlige Fin-
sta ©lagt. Böcker *), äfwen funnit denna Fincke haf-

len Kään synnytti ykiä poikoo,. nimellä GustafHorn,
joka siitten tehtiin Valta-Ncuoksi, Peä-Luutnautiksi
ja Sota Asettajaksi.. 'lämä Margaretlia Fincke di.
vielä vuonna 1G34.

°^) Näitä Suomalaisia suku-kirjoja olen minä
paljon hakenut sekä K. Kirjankootuksesta , että K.,
Vallan - Säilyksestä, soaha muka heitä kahtoaksein.
Stjernmankin, nimittää lopussa aiscs.sa osassa Känen
kirjassa. Sw. Ribb. och Ab. Matrlckel, (puhuttaissa
niistäkäsikirjoitti! ksista, joita, Kään tettessä tätä kirjoo
oli seuranut): "Finst Slbcltfl Sligtbok af 8r 1698. —

«Il annan blto af är ifijo." vlältäk nimittää Kään vie-
lä (Sw. och @6ti). £öfb. Minne 7/ D- p. 35-2) "se Fin-
ska gamla slagtboken". i-> loas P .. 52-j : "fe min Finsta
Slägt-Bok p. 91." näistä, niin. sitä ensimäistä ei ol-
lenkaan löyetty, mutta sitä vastoin löycttiin yhtä
toista vankoo Suomalaista suku-kirjoo , joka oli varsin
puuttuvainen. Se malito olla se loinen, vuotesta i6i<o,
koska siinä tavattiin myukcmpiä vuos-lukuja, niin-
kuin e. m. v, i635t Eikä siinä tavattu muuta kuin
Göstaf Finkin, suku-polvea* suorastaan, senpä tä-
ten siinä ei mainitak niin sanalla känen-veljestä Jä-
ranista, eikä sisaresta /^»«««^ta; muutenkin siinä,
ci luetak muuta, kuin paljaat nimet. — Muita kirjoja»
«i lö^ettj*
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w.t betat Gödrick w) och, efter grafstenens innehåll,,
warit gift med Ingeborg Boije, en Dotter af NilS.
Boije till Gennäs, Fättöfwerfte uti Kommg. Eric
ben XIV:S tid.

Hwad bet andra wapnc-paret/- tecknadt med T.
H. angår, dr nog fät ert, at bet, efter Herr Lairds-
höfdingcns tanka, tithorer "Contie »seiu-i<nson (iSiil-
beman). De betänkligheter, som i början, i an-
seende til någon olikhet med Nildemanfka wap-
net i Scbercroniffa wapne-boken mig härwib före-
fommo, förföllo allbeles wib åtankan beraf,. at be
gamle warit nog, okunnige uti Heralbista Reglorne,.
och at graveurerne i stallet för en i fcbnare tiber
antagen och stadgad Blaizon, efter egen phantasie fylt
och utstoffcrat Slöapnen..

Wapneplåtarne märkte meb >£. T. D. dro it-

tan twifwel, efter 2;6nneHettrteSfonSFrit, Elisabeth
Lhomas Dotter (Riiting), och meddela tillika nå-

gon uplpsning om bestaffenheten af bet fordna Nii-
tingfka wapnet, fom hdrtils warit mindre bekant..
Meb betta bor bock icke RiitingfTa wapnet med en
'öp en ft or Bok fammanblandas, fom fördes af
Doctor Nils Riiting, hwilken lefde uti £. CarlKnut-
foné tib, och åhren i^s3 och 1454 tillika med Rid-

*) Hänen nimensä kirjutetaan <?oH/<, <L?öV/le^ (vänhem»
missa kirjuitoksiisa), jat?oi/i-i7c ja Gölrik (nuoremmissa)*
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baren Ertf Ericson (Gyllenstjcrna) höll Rdfsta ting
i Jönköping, Skara och .örebro, nt. ut.

Föröfrigt kunna genom bet, som Herr Lauds-
hofbmgen Tilas projccterat om Wapne-SilfretZ om-
göranbe til Socknebuds-falk, eller dylikt, med In-
fcription, 2;nc fördelar på en gång winnas. Både
Kyrkan och Historien hafwa då nytta deraf: och »vap-
nen blifwa icke dest mindre ifrån glömstan och för-
gänglighetcn bewarade, helst då de ock tillika, fåsom
afritade tit storlek och figurer *), nit förwaras uti
Kongl. Antiquitets 2lrchi»o.

Stockholm d. i5 Maji 1767.
Samuel <3a!^«e^«^.

Jos nyt tarkemmin lutkizteleniine näitä Gagne-
ruksen selityksiä, niin luovamme, että iox lianen
aatos ainoastaan oli nimittää niitä, fotka cli ennen

näitä Liikisten kirkon-moassa lö^t^neitä vapainci-k-
---klä kantaneet, niin liään lä«zä aivotuksessa oli teh-
nvl kvllä, ilmottaissaan ellei Gustaf, multa t^öci/H
Flnc^e, oli naitu /n^ei». F<?l)"l"« kan«za, fa ettei nä-

mät hopeet tainut olla Xuztan kirstusta (foka taiii»

kuollut vuuen iZ66:en lopulla, tahi alussa vuen

156^, ko«k el siittempäiiä liäneztä mitääii mainitak *),

innlla Gödiikin, oka inakto kuolla va«ta v. 1617,

->°) Se viimeinen Kuiiinkaallincn ki> ja, joka l>.,ytyy ka-
nelien laitettu, on annettu siitä 3:ncsla päiväsiä
Juolukiiussii v. 1566.
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»iin kuin lieißßä luelaau; Belitläißßä myöskin mitä
kirjotus-nenät L. H. ja «L. T. D. piti, Moaherra
I'ii!iLikßen aatoksesta, meikililemän. iVlullki foB liään ,

(niin kuin liään täSBÄ ite sanoo), on «iilien mieleni
ilnkoitlamiut, ellä tarinamuksesta ja vanhoista BU-

ku-kirjni^lli tiinstella näitä Finkin nimelliziä, eli an-

toa meillen ylitti Belvemvätä tieto» läztä vanliaßla
Suonien BHVIIBI2 — niin liiiän lä«8ä aivotuksessa, ei
011 tehnyt niin mitään, aßian valaistamiseksi; Billä
kaikki mitä liään meillen toimittaa, lö^l)^ jo en-
nen «eißßä liiinellä nimilettvißßä kirjoissa painettun-
na in toimitettunna *). Hään osottaa Bälkie.Bli , ellei
l,ään luiilenul muita kuin nämät kahet, Jöran ja
Ii ilB tav Fincke; f» kolmaas Gudrikki, fnla liään
t»iNßi ainoastaan nimellään.

Siinä aivotuksessa, ellä taitaisimme tarkemmin
loimilvoo jotaik tästä vanhasta Suomalaisesta suvus-

ta, olemme Kuninkaallisessa Vallan-Bäi!^kßeßßä lä-
»villen liienneet kaikki vanhat I^äivä-kiifat (Dia-
rter) enemmin kuin 6o:nen vuuen eilen , eli vuotesta

16^7 vuoteen 1620 **), fa pistänet muistiin kaikki
miiä Finckilöislä lieißßä puhuttiin. Ilman sitä olem-

*) Löytyyppähän vielä paljoa enempi, kuin oisi vaan ha-
kenut. Mitä hään tässä heistä sanoo, 011 muutenkin
niin vähä, että se cnemp sytyttää meissä mielen pa-
rempia tiiustuksia hakeaksemme, kuin että se näillä
kyllästyttäisi meitä.

**) Käiltä niin puuttuu Päivä-kirjat vuosista isa3—

i5/>8 ja itio2 —l6ll; mutta Pito-kirjat ovat täy-
, velliset, vuotesta isa3.
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me niin ikään tässä X. Vallan-Säilyksessä lävitte?!
luskiiltelleet Pito-kir (Rcgislratlircn) näistä a-

joista, kussa muka Finkin nimeä tavattiin *) ;ja
olemme sekä siitä vanhasta Suomalaisesta Suku-
kirjasta (jnka on vielä jälellen) jaSljer ninan n in
Höfd. SJZinne, 2:sta osasia (jotka kumpaisetkin, kä-

ioituksina löytyy Vallan-Säilyksessä), vaan lii-
oitenkin ijan-vanh-oista kirjoituksista , jotka löytyypi
K. Vapaus-Huoneen Holhottamuksessa **) , yhteen-
haemieet niitä tietoja, jotka heissä tavataan näistä
Finckilöistä; siinä muka toivossa, etlä meijän moa-
niiehet kuulisivat mielellään jotakuta toimitettavaksi
näistä meijän esivanhemmistamme ja vanhoista ajois-
tamme.

Myö lunnemmo jo seka H,eFiil. Gil-sin Ta-
rinamuksesta Kuninkaasta Eerikki .V//^:neslä ***)

että Er. Joh. levelin Tarinamuksesta samasta

Kimin»

*) Minun tulee t>Ltssä kiittää sekä K. Tictomus-Opiston
Ktrjuttajaa, Opettaja Liljegrénia, että myös K, Val-
lan - Säilyn Kirjaltajaa tiXjotus - Neuvoa Sun-
de.lia, siitä heijän mielisuosiosta, jolla hyö ovat mi-
nullen uskaltanneet näitä ja muita vanhoja käsikir-
joituksia.

**) >v'ilnl«il7<i//l',lenTapaus-Huoneen Holhottamus , ÄOttijt.
Riddarhllö-Direktioncit. Tässä minä en taija olla ko-
stelematak niitä miehiä, jotka Vapaus-Huoneessa ovat
osotlaneet minullcn ystävällistä nöyryyttä, näitä pa-
peria hakiissa; ja -jotka ovat Kirjoitus Neuvo l?«,t-
-itiitnsdorff, Kenraai Melin ja Vapaus-Huoneen Kir-
jutiaja. Huonee.i-Hen-a (£cMllliars#el*rat) lagerheim,

***) Painettu Tukhulmissa, v ijso. p. 11.
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Kuninkaansa *) että niistä moneista Suomalaisista
Herroista **), joita hänen koroitus-päivällänsä (pF

*) Painettu Tukhulmissa v. i^iil. p. 35.
**) Ne muut Suomalaiset Herrat, joita silloin tähillä

tokaistiin, ja joita kuhtummc uomalaisiksi, ei
len puolesta että olivat aina Suomessa syntyneet,
mutta koska heillä oli Suomessa viran-toimituksia,
olivat;

i) Jöran Ericsson (Gy 11cns tj^rna), jok» v. i55>3
oli .Linnanisäntä Viipurissa.

2) L?'»,'»? Persson, (B je1k e) , Salestadiin j» Kräkeru-
miin, joka oli naitu Grevinnan Sigrid ,^<u^en kans-
«a, ja tämän suvun esivanhin (jlamfadcr). Hään oli
Linnanvuoti (Slättsläfwen) Savolinnassa, vuuesta i555
aina Helmikuuhun v. isa7.

3) Nils Antinpoika Boije, Gennäsi-in. Hään oli v.
1553 Linnanisäntä Suomessa, ja kuhuttiin v. ,1565,
"Konungens förtrogne man och Seerete 3cåb." &mi-
na vuonna s. 25 p. Toukok. tehtiin häntä Linnan-
isllnnäksi Viipurin linnan, kaupunnin ja leilnin y-
litten. Kohta siitten Sota-Evestinnä Juuttilaisia vas-
taan, omisti hään väkirynnäköllä, ja tulella hävitti
Vardhergin kaupunkia s. 28. p. Nlok. mainittunna
Vuonna; ja sai siinä vankiksensa sen kuuluisan Sota-
sankarin Pontus c/e la Gardien (tämän suku-kunnan,
esivanhin). Sinä i5 p. Syysk. samana vuonna valllot-
ti hään myös Vardhergin linnoa", poiskajotti Juutti-
laiset, ja poltti ja hävitti koko Hallannin. Mutta v.
ifilil» niin Kuninkas suuttui häneen, kosk hään ei
tainnut sisään-tunkeita Bohusin linnaan; vaan suos-
tui häneen jälleen, hänen vanhuuensa ja entisen us-
kauksensa suhteen. — Vuonna 1068, s. 19 p» Tou-
kok. tehtiin häntä Peämieheksi koko Suomenmonh ylit-
ten; ja s. v. Lainistujaksi Etelä-Suomessa. Hään oli
naitu i3,l'ia Hornin kanssa, Valta-Ncuon Christer
Ctausson Hornin tytär Aminncen , hänen vaimonsa In-
geborg HiZFelli/otte^ H/iar^en kanssa, Sunclhyiin.

H) <L?/a« Fleming, Vapaherra Vijkiin, Herra Srid-
jaan ja Quidjaan, Kuninkaallinen Valta-Neuo ja Täh-
tikäs. — v. >3k>3> s. 28. p. Elok. sai hään käskyn pi-
täniään huolla Kuninkaan Juho Ilhncn siiilyttäini-
«estä Turun linnassa, ja johtattamaan hiintä sieltä

Otata I. 53
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desi lrlningsdag) s. 21. päiv. Kesäk. V. is6i t«ih-
tiin Tähti-niekoiksi -(dubbades till Ribdcire) -) oli
Kustav ja löran Fincke. Httä neniät olivat vel-
jekset selitetään Stjernmanilta, joka sanoopi kum-
paiseslakinettä heijän isä oli Linnanisäntä <3é>ci/'i^
JYiileksenpoika Rangonen I?ernoon **), ja heijän äitin-

Buotsiin. — V. 167^, 5. 12. p, Tuokok. pantiin häntä
Peä-käskynkäyttäjäksi (öfwerste BefMnin.gshafwande)
Suomessa — s. v. s, 9 p. l.okak. Ptä-Käskynkäyttä-
jäksi Viipurin linnassa ja kaiipunnissa, Hään oli
Bi.otsiii Vallan-Asettaja (Rits-Marffalk), ja piti vah-
vast Ku»»inkaan Sigismunnin puolta, Herttua Koar-
lea vastaan. Hään tuli viinien Pohjalaisilta yliellä
noito-nuolella (Girs.) ammutuksi, josta hään kuoli
v. 1.597, s. i3 p. Tuokok. ja hauattiin Porvon-kirk-
koon. Hään oli naitu Ebba Stenbokin kanssa. Vapa-
herl-a Gustaf'Olssonin tytär Torppaan. Hänen isänsä
oli Tähtikäs-, Valta-Neuo ja Lainistuja Eielä-Suo»
xnessa , Eric Joachimsson Fleming Svidjaan ja Quid-
jaan (joka kuoli Joulu-kuussa v. i538), ja Känen äi-
tinsä Heb/aSiggesdotter Sparre Byestadiin.

*) Heitä tehtiin muka osallisiksi Salvadorin Kun-
nasta (Riddare af @:t Salwadors Orden) Tämä Tah-
ti-kunta tais olla se ainua, jota vanhoina -aikoina an-
nettiin.

»1") Stjernm. #&fb. MittNe I v. p. 330; ja 11 v. p.
327. Tätä kertoo hään vielä uuestaan muistutuksissan-
»a>T«gclin Tarinamukseen p. 35. Se on paha ettei
Stjernmah niin sanalla ilmoitak, mistä se on tätä

i- tietoansa ottanut, eli mistä se on tämän liangosen
pimeä käsittänyt; mutta koska hään kolmessa kokas-
la kirjnttaa varsin ytiellä tavalla, niin totta KänelläL

. - mahto olla joku vissi perustos. Jos nyt saisimme tuo»
taita siihen, niin jokainen kuulee että tämä nimi on
yksi varsi selvä Suomalainen nimi, ja oisimme muka
aopeet uskomaan, että se mahtaa ehkä olla Ronga-
nen t. Ronkainen, yksi vanha sukunimi, joka vielä
•nytkin löytyypi meijän talonpojissa, ci ainoastaan

, pian kussakin pitäjässä Savossa, mutta myöskin yltä—-
ympäriscen Buijan ja Buotin Suomalaisissa, niinkuin
3'.«essa osassamme saahan kuulla. Mutta Palmsköld
(juk» on ollut muita tarkempi toimittamaan, hänen
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«ii Ml/'ga!"e//l<l Kustantytär »5/alie, LienistH. Sillä
tavalla niin tämä Finkin suku, joka kolmatta sat-

too aastaikoa siilien oli kuuluisa ympäri koko Suo-
menmoata, ei ou muuta kuin paljaita /lang<?l'«'a tahi
Rongaisia (isänpuolesta) ja Finckilöitä emänpuolesta.
Ja näistä samoista Ronkaisista on myös siitten emiin-

puolesta syntynyt se Suomessa kuuluisa Vapaherral-»
linen Hornin sukukunta *).

Kiistä käsikirjoituksista, jotka löytyy K. Vap»-
huoneessa **) ja jotka ovat minusta vanhimmat ja
peällenluotettavammat, selitetään että tämä uusi
Finkin suku, on ollut näin:

sukuunsa), kuhtuu häntä UusRengonis;" jollakaan,
ci ymmäräll. yhtä sukunimeä, vaan ylitä ristimä-nimeä ,

sillä Kään kuhtuu hänen isänsä: "Bengo Niileksen
noika." Joka nimi taitaa ekkä tarkoittaa Bengon pi-
täjä, eli Bungon kyleä.

*) Nimittäin sillä tavalla, että Jöns Ronkainen oli Va-
pakerran Marienhurgiin , Herran Kankkaan, Porkka-
laan, Sonnäsiin m. m. Valta-Neuon, Peä-I»uutnanlin
ja kaiken Buotin ja Suomen Nevoisväen Kenraalin,
Inkerin-maan ja Kekisalmcn Peä-Holhottaian, Sota-
Asetlajan m. m. Greve <?,«ta/' Evertinpoika Hornin,
gijin-isän-ukon-ukko (Morfars'Farfars Farfar). — lu».
p. ijos, 412-

-**) Koska myö oumme usseen tullut mainihtemaan näitä
K. Viip. Huoneen käsi-kirjoituksia, niin lahomme heitä
vaisin nimittää, niillen hyväksi, jotka ehkä tahtoisi
tästä tarkemmin tiiustella. Hyö ovat mutia /j crin-
näistä kootusta vanhoista suku-juoksuista (kollektioner
af gamla genealogier); nimittäin 1) Palmsköldin, josta
löytyy VI sieltä (35flnb) 2) Peringsköldin, jost»
löytyy 111 sit. 3) v. Scantzin, josta myös on 111 sit.
ij) Dalin «n, jotka ovat niin peiivanhat, ettei heitä
eneä saata iukeakkaan, hyö ovat i» tönäiset, keärityt
vihkoihin. K. Vapa-Huoneen omissa suku-juoks-uiwa
«i taratak tällaisia vanhoja sukuja.
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l) Jöns Rangonen (eli niin kuin mvö häntä kuli-
tuisinjme: Ronkainen *) Heikkilään, ja IVlelkkilään, lue-
taan tämän suvun esi-vanhiimmaks. '^) Hään oli nainut
Johannaa Pentli-Lydikinpojan tytärtä, joka oli sii-
tä vapasuvullisesta Dieknin suvusta *"); Hään eli
i^o vuuen luvulla, eli nuin yhellä ajalla kuin i?ö-
dik Fincke (joka oli hänen uuotensa) ja Miekkamies
Olof Tavast (joka oli tämän Finkin lankoniies , ja
jonka sisaren - tytär oli naitu tämän Jönsin pojan
kanssa). Ehkei tunnctak mikä mies tämä Hankonen lie
ollut , niin on kuitenkin arvattava, että se niahto
olla kunnioitettu mies, koska se sekä oman että po-

*) 8e joka tuntoo mitenkä Ruohtalaiset pois-murtaa-
vat meijän Suomalaisia nimiä tahi sanoja, hään ei
kahtoisi olioksi, jos uskaltaisimme tätä toisinpäin
selittää.

**) Jos tahtoisimme, niin saisimme tätä sukuu vielä kaks
polvce vanhemmaksi, sillä tämä Jöns i?onia«e« ukko
vainaa oli Miekkamies (wäpNiire, a mapit) VilVe.l/lon-
kainen Heikkilään, jonka Palmsköld sanoo eläimeen
V. I^2^ (eiköhään se mahtant olla vanhempi? koska
Jänsiä, joka oli hänen pojan-poika, jo mainitaan v.
i444)- Palmsk. kirjuttaa hänestä; ''Nicotaus /ie«Z-o-Jilius </« Heijkele, a?',«lz!/e/', virit u. i/>2«j. "Hänen
poikaansa kuhtuu hään l^en^o Niileksénpoika, josta
se sano: "Rengo Nicolai jilius, arnll^e^ </e Heijkele
1430." Peringsköld joka jo häntäkin mainihtee, kuh-
tuu häntä: "iKengo Nilsson t Heykele."

***) Tämä Pentti /^v-ti<iln/>o<i»> joka toas oli naitu Val-
lorK Jönsintyttären kanssa, oli v. i/jii Laintutkia
Piikisten kihlakunnassa; ja v, i43?— 1439 Linnanisän-
Iä Hämeessä. Haankin mahto olla rikas mies, koska
hään poislahjolti Hadilan tilaa, Nousisten pitäjässä,
Kuokkalan tilaa Lempelän pitäjässä, ja Kuljun
tilaa Birkkalau pitäjässä m. m. niillen Turunkirkos-
«a löytvvillen Papis-kararaioillen (Porth. dhr. p. 4&>»
ni. m. Aho Tid. 158» p, 222).
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ian naimisen katitta joutui heimolaiseksi kolmellen
niillen ylliäisemmillen Suomalais-sukukunnillen, ni-
mittäin Finkin Tavastin ja Djeknin. Hänen
lapsista tunnetaan kaks poikoo, nimittäin Jöns Jön-

il'n^ol'^L« Heikkilään, ja Niiles JÖnsinpoika Kanzo-
nen, joka oli nainut Katarina /^"nc^l',l Pernoon,
yksi sen vanhan t3öH'^ Finkin tyttäristä.

Stjerninan sekoittaa nämät nuoleet (swnrfader)
välillänsä, eli oikeemmittain , hään teköö heistä mo-

lemmista , yhen mielien, ja kuhtuu tämän suvun
esivanhinla GÖdik /l«ng<?^e^l', joka on häneltä varsin
hullusti *). Siinä Suomalaisessa sukukirjassa, joka
löytyy K. Vallan - Säilyksessä ,

nimitetään Gödik
Finckiä tämän suvun aloltajaksi eli esivanhemmaksi **)

«ekin on viärin, sillä se oli sen esivanhin emän-

*) Hänen sanansa peälle on siitten muutkin crehtynneet.
*¥) Häntä kuhutaan siinä "©»IMlJte Gödik Fincke,"

että sillä eroittoo häntä hänen tyttären pojasta, ja
hänen tyttären - pojan - pojanpojasta, joihen nimet
myöskin oli Gödik /l'/ic/>e,' — vai lie hään ehkä elänyt
niin vanhaksi, että hään siitä oli soanut tätä nimeän-
sä. Millonka hään lie elänyt, ei varsin tunnetak,
ainoastaan että hään v. »44^ hänen vaimonsa suostu-
muksella lahjoitti Kärkesnäsin karlanoo ja Bölin torp-
poo Pyhä Annan Kammiollen Turun kirkossa, että sillä
sovittoo Jusse Ollinpojan omaisia, jonka se on tapa-
turmascst tullut suruiamaan. (Porth. VMr. p. 44^)' Niis-
sä Vapa-Huoneessa löytyvissä ki, joissa, seisoopi että
hään oli Herra Pernoon ja Villnäsiin (till SiöiliflS)
ja että se oli nainut Tähti-niekan Olof Tavastin si-
«ärtä, nimeltä Katrina Nilsdotter (Tavast). Muuton
Niin puheet hanastakin vähä eroittaiksen^. Palmsk.
sanoo: "Gödericus Finke c/e Huilias vei Villnäs , Equ.
Aur. ex hivonia ortus, vixit in Finlandia 14O0."Pering.
sanoo toas: "Göd. Stnfc till sperno och Wilias t Remo-
talle socken (?) gift. meb Katrina Nilsdotter till Port-
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puolesta, vaati ei isän-puolesta. 'lätä tekivätten

kala, Olof Tatvastes Kibbares syster," ja toisessa ko-
kassa: "©öbif Finke ben gamle till Wilias, gift meb
Katrina Nilsbotter, som lefbe enka 1467". Vuonna 1446min Göd. Finke vielä eli, ja istui Vapamiessa yhes-
sä liiassa Piispa Tavaslin ja muutaman Pyliteen pitäjän
miesten välillä (sftfco £tb. 1785 p. 67. Portti. ('Kr. p. 433.)

Hänellä ei ollut mitään poikoo (seneistäpä se siihen
loppui, se vanha Pinkin suku) ainoastaan kolmet
tytärtä; yksi AV?»», joka nai tätä Niilcs'Ronkaista;*
toinen, Margretha (^ödikiniytär Fincke, joka oli Ivar
Maunuksenpojan mummo (FarMOf); ja kolmaas Elin
Gödikintytär Fincke, Villnäsiin, joka nai PKilippus-
ta Ivarinpoikoo Bruötorppaan, joka kantoi kilvessän-
«ä kolmet punaista tuli-leimausta, sinisessä vainiossa
(trenne röba eldslågor i Blått fått); ja jonka kanssa
hänellä oli yksi tytär Elin /'/il/i^</olter, joka nai-
tiin Turun Linnanisänncllen Herman Naunuksenpoi-
ka Flemingilleiij Villnäsiin ja Moisioon, joka oli sen
kuuluisan Vapahcrran Liperiin ja Hermansaareen t^lae»
Hcrmanninpojan Plemingin isän-ukko.

IVlinkäKän perustuksen peälle Palmsk, sanoo, että
tämä Gödik /^i/l/ie nti syntynyt Viionmoassa? sillä
Finkin vap a u skirjas ta joka oli annettu v. i3Bo
Vallan-Buhtinaalta Bo Jonsonilta, ci sitä selitetäk.
Se kuulupi näin: Tbet stal allom inannom witerlikt
wara, at jae Ro Jonsson Drotze ! Swerike, femttS
oppenbarlika mäth tftdfio mino oona brefne, at jae fiafc
tter vnt oe gifuit tiiepom brefföraren minom älffelikom
©i»crt Finfe alt tliet got^ lian lier til antiggia köpt ällä
mät rät fdiifltt tjaftter af statgilbogye iorbh, hnar tyet
häl^t ligger i Äbo Bistopsböme af alltim arlieom fca--
ttnm, aläghnom oe mareagielbom oe af allom thnnga
libngt, löst och frelst, swa at han seal minom Herra
Äotuingenom oe Cronone oe mie a mins Herra weghna
tber aff tianlst göra. fe. ©atttm Hampne @fer, anno
M(!^<I!I.XXX primo in octauis corporis Christi 110-
-«tro suh sigillo prsesentihus appenso in pendenti.
(Lagerhr. 111 D. p. 785). Se mahto olla sama mies,
Finkin nimellinen , joka 10 vuotta ennen alakirjutti
Turun porvalin Henrik A-Äi^Miin lahjoitos-kiijaa Ka-
tarinan Kammiollen sPoi Clir. p. 352) ja jonka si-
sari tahi täti saattaisi ehkä olla se Karin /^'nilie, joka
Bankin puheen perästä oisi ollut naitu Olof Niilek-
senpoika Tavastin kanssa, joka oli Pispa Tarastin
isä, ja cli vielä v. 1370.
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hyö vissiinik. ehkä siitä syystä, että.lukivat muka ikään
kuin häpeeksi aloittoo näin kuuluisan suvun.yhestä
Ronkaisesta *); seneistäpä häntä ei mainitak missään
— ei hänen nimeensäkkään. Ja hänen poikaansa Ml-
/e^iä (jota siinä villitykseksi, kuhutaan Niils Finke")
tehtiin tämän Gödikin linkin pojaksi; mutta se oli hä»
nen vävynsä, Palmsköld kuhtuu häntä toas Johannes
/i<?n^c>/l-/?<?l'^La! / "Johannis /ien^on« Jilius eie . Mettä-
lä, Armiger -Di^rlt 14,^4,; uxor.- Johanna F<?neH'cll

Jilia." Peringsköld kuhtuu häntä ensin Rau-
goncn (jota luulisimme olevan kirjotus-virhe) vaan
siitten aina Rangoseksi: "36n@ Rangonen (till

Poicho **) som tili husfru ägde Johanna, Bengt
L.ydikasons dotter, som i sitt wapn förde ett em«
far" ***) ja toisessa kohassa kuhtuu hään häntä:

*) 5e on moni meistä, joka on vielä nytkin niin tyhmä.,
että se poisvailitaa Suomalaisen nimensä muuksi vie-
raaksi; luulevansa sen haisevan paremmallei». Sem-
moiset narrit löytyyvät väkä kussaik, jotka muka Kyl-
keävät omansa, ja nouvattaavat vierasta.

**) Tämä sana: tili $)Jojd)o, mahtaa olla niiten Buoh-
talaisten kirjuttajoihen toimittama, jotka eivät ehkä
tienneet mitä se sana poika piti meikilitemän, . vaan
luulivat sitä talon nimeksi. Hänen nimeänsä kirju-
tettiin vissiin Jöns Rangosen poika (niin kuin sitä
luetnan toisessa kohassa). Sillä myö neämmö vanhois-
ta kirjoista, että näinnä aikoina oli tapa näin nimiä
kirjuttoo. Niin e. m. luetaan yhessä Pentti Ikydik-
käisen kirjoissa vuotesta ij6o, seuravaiset nimet: "^»5-
He /^ar/ia^ poyca" ja "Olaf Tyrvompoyca." (Porth,
Chr p. 483).

«*) Niin Ugglakin sanoo (Sw. 9t. Rsbslängb p. 62)
että sen vapamerkki oli yksi ylöspäin keänetty riip-
puri (atlfare) ynnä yksi 6 säistävä tähti, (joka oli
Skalmiloihiii vapamerkki). Mutta jos niin oli,
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Jöns Ra»gonpoika till Melkilä." Hänen polkan-
sa oli:

2) M'i/5 Jönsinpoika /leinilcinen Nelkkilään, jo-
ka on tähän asti viärin kuhuttu (sekä Stjernmanilta
että muilta) Nils t3ö'HH«on Rangonen, j» jota sii-
nä Suömal. Sukukirjassa kuhutaan Nils i^öeNson
F/nc^L»?. Hään oli Miekkamies , ja mahto olla aika
■vimpa, koska se sai sen köllö-nimen Waghals (Uskal-
taja) *). Hään eli nuon v. I/JBS, ja oli nainut niin
luin jo sanottiin sen vanhan Gödikin tyttären ja
sillä yhisti tämän Finkin ja Rangosen suvulliset, eli
tämän uuven ja vanhan Finki-kumian omaiset.
Hänellä ei tainut olla muuta kuin tämä yks poika ,

nimittäin:
3) t^öÄi'^ Niileksénpoika Rangonen, Pernoon.

Hänen sanotaan vasta ensin kuhtuneen ihtesäk /^'nc^-
eksi

niin se oisi ottanut toista vapamerkkiä, kuin Känen
isänsä (Lydikle de /i)«<'«) , ja Känen veljensä (Clavus
Lydikkesori), jotka kanto 1) jeknil ö i K tn t. Djäk-
liinlöihen vapa-merkkiä: yhtä anovata ihmistä, pu-
naisessa kauhtanassa, ja Kotkan mustan muotosclla.
Muutoin tahomme muistuttooj että tämä Lydikke, jonka
jo moniaat ovat. ilman minkäunli»iselak toistnkseta teh-
neet Vestplialalaiseksi, on mahtanut ehkä olla Suoma-
laisesta suvusta. Savossa löytyy vielä nytkin yksi ta-
lonpojallinen suku, nimeltä Lyytikäinen, jonku kii-
juletaan Lyydikäi\eksi ; ja Tarinaniuksestainme tun-
netaan, etiä ennen aikana piettiin Turussa ja Hämees-
sä tällaisia Savolaisia suku-nimiä. PortK. Chr. p. /LB2.

*) Palmsköld sanoo hänestä: 'Nicolaus Johannisfliusde Me/iZ/a, Armiger, eo^no,ne«lo SBå.gfyflli?, vixit
<7. iL|B4» ii.,01-.- <,'»liiV»-ii'»N! Finke <7« l^///»a.,," Pering-
sköld: "Nils L^öiiisson Rangonen, liwlttens fjnsfrit war
Fru N..... Finke, ©obrife Finkes botter.
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e/c«, äitinsä ja äijänsä (morfeir) nimelliseksi. Btjein-
man kuhtuu häntä "Pinnanisännäksi," eikä nimitäk
missä linnassa se oli Isäntänä, eli mistä se on tätä

tietoonsa ottanut. Peringsköld sanoo että se oli Pin-
nanisäiitä Hämeenlinnassa, mutta ei —i minä vuonna.*)
Vaan koska hänen nimeänsä ei löyvyk v. Stjernman-
nin luetoksessa (förteckning) Hämeenlinnan Linnani-
sännistä, eikä myös Purun Piiustuksissa (3lt)0 Tidnitt-
gar) vuonna 1785, kussa heistä niinikeän mainitaan,
niin on uskottava, että jos hään oisikkin siinä ollut,
niin se mahto olla varsin lyhyt aika, koska hän-
tä ei eneä muistetak. Puotettavamni on sen -pistä
mitä Palmsköld hänestä puhuu, joka sanoo hänen
olleen Pinnanisäntänä Kroneborgissa v. is2o**). Mut-
ta siitten on toinen kysymys, mitä linnaa hään täl-
lä nimellä tarkoittaa? Ettei tässä maha olla kysy-
mys Kronobergin linnasta Smälannissa, arvaamme
siitä, että koko hänen suku, sekä ennen häntä että

jälkeen, asui Suomessa, kussa heillä oli hoviloita ja
kartanoita. Pika hänen niineänsäkkään mainitak sii-

*) Peringsköld kirjuttaa hänestä: "<&oi>nV Nilsson
ginU tili «perno, Ståthållare pä Tawastehus, upptog
sin morfars namn, och habe till Husfru Margaretha-
Slarre, Herr Göstas Anderssons Dotter till SonnHs.

**) Palmsköld sanoopi: Gödrik /^in/ie cie /'er/,0, Gu-
öe^natoi' /IltlonlH Chroneburgensis 1620^ cognomen
H«f»l)etl't e^7 familia mäterna. Uxor: Margareta 6«-
-jtavijilia Slätte c/e »ionnes, il»l>l't iSHB, nupta isiB.
Otava I. 54
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nä ltiétoksessa näistä KronodeiFin LinnanisähnÖis-
tä, joka löytyy v. Stjernmannin H6ft>. Minne i:sessä

Osassa *). Mitäpäs meijän siitten muutä täytyy,
kuin uskoa etui Palmsköld tällä nimellä ymmärtää
Hämeenlinlioo, liioitenkin koska tämä linna Vänhoi-
na aikoina on toisinaan tullut näin kuhutuksi '^

lällä i^öH^L Fitikiilä eli Gödik Rangoisella oli
toverina, niin kuin jo sanottiin Margaretha Kiistan-
tytär Slatle***) Lienistä, jota liään nai v. iZ i9, joka
vielä JeK v. i538, ja jonka kanssa hänellä oli 7 las-
ta; /f poikoo ja 3 tytärtä. Nimittäin: 1) i3ii.,/«/'
Fincke^ Sonnäsiin — 2) Johanna /^'nc^>z"^)— '
3) Fincke; Pernoon;— /^) /l«'i-l'tt Fincke,-^'Tt)

*) Bljernmännin Hfifb. Mrfilte i:ncn Osa p. 33/j, Hään
alkaa luettoo heitä vasta vuotesta i5/j.3.

**) lViiil c. m. luetaan siinä vanhassa Rijm-Chrönikassa
p. 5/p: "The brogo in fcr Rronaborg. Man pla.gar
thet Lawastahus kalla." Pttä Hämeenlinna ni)iös van-
hoinna aikoinna kuhuttiin Tavasteborg, näliään samas-
ta kirjasta p. a3. "Thet Hmt« thet l>eter Taivasta-borg. £fje Hebne hafwa än thersörc forg. (keskust.
Porth. t7^,'. p. 120).

°l") Tämän Margareta Slätten isä, oli Miekkamies L/i«5-
-tall Antinpoika Slatle Lieoista, joka eli v. 1/JBl , ja
jonka vaimo oli H»"»iia> Pekka Svärdin (sen nuorem-
man) tytär, Sonnäsiin.

Y) Tästä Kyösti /^«»!iilt»il, josta on jo ennen puhuttu,
luetaan kohfsillään enempi, p. «J2»),

•J"^-) Tästä Johanna t^oc/i7>iut)«t«,' Finkestä ci tunnetak
mitään, liennöön kuollut niuiruutessaan.

'j"i"i') Tämä H^aar/»» <?oc/i/c//iit«>«ii»ii- Fincke tuli ensin nai-
tuksi Thomas Jönsinpoika /ii/'ti/l/,'i« kanssa, Gester-
liyii», (jota Btjc»'nman, esipuheessansa Werwingin
Tarinamukseen, kuhtuu ThoMils lönsiM Starck) joka
oli tl.äsk)inkä),ttäjä (Befallningshafwanbe) Turun I,in-
Mässa vuuesta i536 vuoteen 1.547ja siitten nai hään
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-5) Margaretha N'«c^ *) —6) M/5 Fincke,**) ja-^
7) H«i/i<i Fincke. ***)

4) ./o/a/i Gödikinpoika Fi«cKe Pernoon, josta on
jo ennen p. 409 puhuttu, sai v. i547, s> 7 P- Tam-
mik. Kuninkaalta Kustav. i:seltä Virmon mehtämoat
piteäksensä. v. i552 oli hään Linnan-asettaja (Hof-
SBfflrffrtlf »fr) ja Lainjulistaja (Lagman) ölannissa, —

V. is6i, 8. 20 p. Kesäk. tehtiin häntä veljensä kan-
sa Tähti-niekaksi., Kuninkaan Eerikin istumellen-
sä noustessaan; ja v. 1662 Valta- Neuoksi. Kuin Ku-
ninkas oli Tammikuussa v. i563 lähättänyt hänen vel-
jensä Kustav Finken Venäjäseen, niin lähätti hään
tämän Helmikuussa mainitunna vuonna mänemään
Danmarkin kautta Hessiin, naima-kaupoillensa *J"fr)

Valta-Neuoa M'/5 Krummea, Orrhyhplmaan, joka v.
i565 oli Linnanisäntä Tukhulmissa, ja kuhuttiin us-
seemmittain: "UNga Herr Nils NfUMMe" Tämä Kaa-
i^lll Fincke, joka vielä eli v, isi)i>, 011 kirjuttanut yhtä

arkin kokoista selistystä (beftriffling) Koar-
Ie IX:sän molemmasta matkustamisesta Suomeen (lue
esipuhetta V^ervvinF. Tarin. p. 18), jotka ei ollut hä-
nellen suloisemmat kuin muillenK aan Suomalaisillen.

*) Tämä Marketta 60'H^l'nt^t»,' /''/«eie oli ensin, naitu
Zen"^ Häkansonin kanssa, Viorelaan, ja siitten Joh,
öoe/»lei'l« kanssa, (Peringsk.)

**) Tästä Niils /^>lie«t« ei tunnetak niin mitään.
i"t") Tämä Briita t?oel'l'il«t>'täl' Fincke oli ensin naitu

Martti Hlnlonlio/an kanssa Poikolaan (till Poiko). ja
siitten Perttu Jönsinpojan kanssa,, Rekuun. Hään
kuoli lapsetak. (Peringsk.)

-Z-) Peringsköld kuhtuu hijntä: "K. ®rtfS Räd och $l>f
masiare," joka ehkä lie oikeempi.

-J-J-) li.uin Kuninkas Verikki oli ensin yht-aikoo kpsioi-
nut sekä Kuninkatarta Elisabethoa Englannissa, että
Kuniilkatarta Marioa Skottlannissa., ja tiiltä viimei-
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Mutta tultua Köpenhaminaan, viskattiin häntä ja
hänen matka-toverinsa arastiin, kussa häntä piettiin
monta vuotta. Kuninkas koitteli kyllä monestin kir-
joillansa *) soahakseen häntä sieltä poislunastetuk-
si, mutta se oli tyhjä. 8e näyttää kuin hään ■ oisi
vasta v. 1567 tullut sieltä irti-lasketuksi , koska ei pu-
hutak hänestä, ennen tätä vuotta. Silloin (Kesäkuus-
sa) käskettiin häntä koetteskentelemaan ( lli&nflret)
sota-rahvasta merimaissa (i Skärgarden), ja (Mar-
ras-kuussa) pitämään huolta heijän palkihtamisesta,
että mvös luettamaan hopeita Kuninkaallisessa ja
valtakunnan rahastossa (S3anf> Skattkammare). —

v. i568, s. 3 p. Jouluk. tehtiin häntä Painjulista-
jäksi Pohjos-Buomen, Satakunnan, Pohjanmoan ja

kaiken Ahvenanmoan ylitten. 8e näyttää kuin oisi
hään kohta sen perästä kuollut , kosk* ei hänestä
siitten mitään mainitak. Hään oli nainut M-2/i'« d/Zi-
Pekanpojan t)-ta>t« förnfodtj Vartetorppaan , **) jon-

seltä jo soanut hänen suostumuksensa, niin hään yht-
äkkiästi heitti heijät kumpaisetkin, ja rupeis pyytä-
mään Noa-iÄrévin-'Pliilipp>iksen tytärtä, H«',^t/«, Hes-
sistä. Ja koska hään häneltäkin oli luvan soanut,
niin lähätti hään näitä miehiä sinnck, peättämään
tätä naiman-kauppoa.

*) Vielä v. i565 kirjutti Kuninkas sekä Frcdrikilleit
(Danmarkin Kuninkaallen) että Finkillen, tästä asias-
ta, ja tarjoi hyvän summan hänen lunastokseksi,
mutta ei siitä lähtenyt niin mitään.

**) Tämä Ma//« Ollintytär V'nfodt, eli niinkuinhan-
tä niyos muualta kulutaan Vrnebeil , tuli siitten nai-
tuksi Leskimiehen Lasse Jesperinpojan kanssa (ÄlrtlUse)
Xrehyiin, Werncstadiin, m m. joka v. i558 oli Von-
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ka kanssa hänellä ei mahlana olla mitään lapsia,
koska ei heistä missään mainitak. *).

Kustav t?öH^i'/liL>oi'^<l Fincke Porkkalaan, ")

mahto olla tämän Jöranin vanhempi veli. Hänestä-

tina Heisinkin moassa. Tämä Malin eli vielä leskenä
v, i5BB. Peringsköld Palmsköld kuhtuu hänen iseän-
«ä "Olof Persson ti-ll Bjnrum", ia toisessa kohassa
kuhutaan tätä hänen tytärtänsä "iTlntliN Vlofsdot-
ter pä Ä.tltÖOlt", josta hänen miestäkin jo yhessä ko-
liin nimitetään löran Fincke pä iTlndön."

*) limitä paremmin selittää lämän Jöran /^"«/,/« vi-
ran-toimituksia, tahomme ainoasti iyhykäisyytcssä
nimittää sisälliipion niistä hänellen lähätetyistä Ku-
ninkaallisista kirjoituksista, joista kopiat löytyy niis-
sä Kuninkaallisessa Vallan-Säilyksessä löytyvissä vuo-
sillisissa Pito- ja Päivä-kirjoissa. Uäiiä Kuninkaalli-
sia kirjoituksia aloitetaan usseemmittain sillä sanalla :

"®ppct bref till Herr löran Fincke'" ac. ja ovat niin
kuin tässä seuraa. Nimittäin: vuonna J 54". b. 7 I(ttt.
tili Ifircm Fincke att behälla Wirmo skogsbygd nti
Äbo Lait.— vuonna 1553, d. 12 Nov. att forsticka till
Ä.3Ä. ettroijjt besked få Finska Adeln.— vuonna i55.^.
d. i»j Sec. att afstpra Adelns stämpling med bönder-
na wid Elfsborg, att hindra K. Mtts fiskare. — vuon-

na 1562, b. 11 Jul. att återbetala de af Räntekam-
maren till lans tagne 200 mark örtttgar. — vuonna
i565. b. 29 Apr. anbelangandet» beO ransonering från
Danmark. — vuonna ,567, d. 27 Nov. att tillika meb
Hettig Carl och Hertig Johan beställa om krigsfolkets
aftöning, item, att inventera sölf-kammaren, och fe-
dan sticka H. M. ostrfalstadt Stegtjlet. berpS ; — Vuon-
na 1568 b. 3 Sec. Stillmagt, att war^a Lagman öf-
wer Norra Finland, Saragnnden, Vsterboecen och
hela Äland.— d. >? No». Creditif, att efter dep meb--
gifne instruetion förhandla med Allmogen uti Uiip-
land. — b. 22. att oforsiiniliaen kommet till H. Mnj:t.
— vuonna 1.574, b. 21 Jun. till löran Fincke pä Dag-
Olt, att fPäffo kalk till Stockholm. (Mutta eiköhään
tämä jo lienee toinen mies tykkänään, samalla ni-
mellä, e. m. Jöran Kustanpoika Fincke?')

*^) Jos tämä Kustav oli vanhin Göilikin poijista, niin
se lais syntyä nuoii v. isi<), tahi i5-20. Niissä
vanhoissa vallan Pito- jaPäivä-kirjoissa, Btjet-ninanniii



430

kin on jo ennen puhuttu. Häänki oli muinon, Ku-
ninkaan Xiistav i:sen hallituksen-aikana, yksi kuului-
sa Peämies suomessa. Häntä tehtiin v. i542, s. 17 P.

s^^sk. Pinnanvouviksi sekä Pukhulmin linnassa et-

tä kaupunnissa. — v. lsijs s. 29 p. Kesäk. (?) tehtiin
häntä jo toisen kerran Pinnanvouviksi tässä peäkau-
punnissa. — v. is^s s. 2a p. Xesäk. Pinnanvouviksi
ja Selvittäjäksi (Hielpredare) Viipurissa, eli niinkuin
häntä mvös silloin kuhuttiin: "Puutnantiksi". — v.

i5/L;7 Piämieheksi (Jp6fn)ibålllfl.n) Savonlinnassa, jos-
sa hänellä ensin oli Ture Persson (Bjelke) viran-
kumppalina, vuoteen 1557. Pätä virkoo piti hään
vuoteen issg. — v. issg, s. 3 p. Syysk. sai hään
vlimmäisen käskyn (högsta befallningen) tahi toi-
mituksen ja hallituksen kaiken Suomenmoan ylitten,
Herttua Aulion pois-ollessa Pnglannissa. — v. IH6I,
8. 29 p. Kesäk. tehtiin häntä veljesek kanssa Päh-
ti-niekaksi. Samanna vuonna s. 16 p. Syysk. Peä-
Linnanisännäksi (Ofwer-Ttäthallare) Reävälissä tahi
Tallinan kaupunnissa. — v. i562, Holhottajaksi

Höfd. Miime '->:scssa Osassa p, <j?.o , 87/^, m. m. kuhu-
taan häntä Herraksi /^oi'/»/,,?/»»?»»,' multaVnpahuonccn
kirjoissa kuhutaan häntä ainoastaan Herraksi, Sonnä-
siin; ja toas Btjeinm. Höfd, M. 2;sessa Osassa p. 327,
TYgcliii Tarinamuksessa p. 35, m. m. sanotaan häntä
Herraksi />ernoo« ja Sonnäsiin; ja Ugglan @IU. Di-ifi».
R. Längd, IV. afd. p. m, 111. 111. mainitaan IläntäNen ak-
si Porkkalaan /a Sonnäsiin; j, n. e. 8e näyttää kuin
hään oisi äitinsä cmän-puolesla soanut Sonniisia, isän-
sä emäu-puolcsta Pernoa, ja vaimonsa puolesta Pork-
kalaa.
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Suomessa, ja Ruotsin Valta-Neuoksi.— v. i663 Lä-
hetlämäksi (Sändebud) Venäjään, kussa hään peätti
kahen vuotisen vara-ralihan (flillcftånb). Tultua siel-
tä takaisin toimitti hään vielä tätä holhottamisen
virkaa Suomessa v. 1664, i565 ja i566, jollon hän-
tä nimitettiinLinnanisännäksi Suomenmoan, Pohjan-
moan, ja Ahvenanmoan ylitten, ja joinna vuosinna
hänellä dli paljon tekemistä sota-aluksien varustami-
sella ja Sallpetterin valmistamisella Suomessa,

Hään oli v. i545 nainut Mätta *) Sténsdolteria
llle, joka kanto kilvessänsä yhen varustetun käsi-
varren, jonka käissä oli yksi kielikukka (Alfa), ja
jollen se oli huomenlahjaksi antanut Pernon karta-
nota. Hänellä oli hänen kanssaan 7 lasta, 4 poikoo
fa 3 tytärtä; nimittäin \)Anna Fincke, **) — 2) <3c>H'»i

') H<»nen nimensä kirjutetaan sekä Mätta, Maetta, Met-
tä, eitä /l/e,l«. Hänen isä oli I^innanvouti Savon-
linnassa StenJepin- e. Jaakon-poika (///e) Porkka-
laan, joka Palmsköldin puheen perästä oisi v. isiB
ollut Linnanisäntänä Viipurissa, ja v. isoo, nainut
Anna Knuutintytärtä Laukkoon, jollen se anto huo-
menlahjaksi (MOrgottgäfwa) Porlialan kaitanota, jota se
olli perinyt äitiltänsä Merta OUintyttäreltä (Tavasi).

**) Tämä Anna HLr/slli/it^lä/' /^l,ieie RöiVarenäsiin, tuli
•naituksi Fa/ni««<ii /Ilen kanssa, joka tehtiin Peä-Käs-
kynkäyttäjäksi Käkisalmeen s. 25 p. X.esäk. v. isc)o,
ja samana pänä myös yhen Suomalais Jalkaväen Ryk-
mentin Evestiksi. — v. isg9, s. sp. Huhtik. pantiin
häntä li,, Sipismundin Käskynkäyttäjäksi Castelhol-
iiiaau ja Ahvenanmoiihan, kussa hänen täytyi antaita

. vankiksi Hcrttu tioarlen sotioillen, ja tuli vielä sa-
mana vuonna isgo, s. 10 p. Marrask. Koarlen käskyn
perästä poikki-leikatuksi, ja ynnä muihen Suoma-
laisten vankiloinen kanssa teilatuksi (steglab) eli
passaihin nauloitetuksi , Korpalaa vuorella, varsin
Turun linnan kuhalla.
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Fincke. Sonnäsiin, josta kohta hoastetaan enemmin, —

3) Jöran Fincke, josta ei mitään tunnetak, — 41
Sten Fincke, josta kohtakin mainitaan *). — I) 6)/o/"
Fincke, Porkkalaan, pi hänestäkään mitään tiiätäk, —

6) Elisabeth Fincke **), «— ja 7) Ingeborg Fincke ***).

Flikä se on ikään kuin asiaan kuulumatoin, lu»
ettoo kaikkia niitä kirjoituksia, jotka ovat Kunin-
kaalta ja Vallan-Hallitukselta lähätetyt tallen Kustav
Finkillen, niin tahomme kuitenkin, teliä tätä poik-
kennosta eli erkanemusta meijän aikeistamme, koska
hyö ei ainoastaan toista tämän miehen isoa tointa,

mutta

*) Muutoin se näyttää, kuin yksi toinenkin mies ni-
meltä ste« Fincke oisi elänyt jo nuon v. 1470 t. 1480,
joka oli naitu Anna Totin kanssa (Åke Axelinpojan
Totin tytär) joka oli leskenä Hannu Skiählin perästä
(lue tätä L?otl"/l suku-johtausta, Peringsköldissä).

**) Tämä Elisabeth /iultant^täi' Fincke Prestkullaan,
mahto olla yksi mainio vaimo, koska se oli neljästi
naitu, ensin /aa/»io M^/lil» kanssa, siitten v. isBi
Abraham Maunuksenpoika Illen kanssa Prestkullaan
ja Sjolahteen, jonka kanssa hänellä oli yksi tytär Hs«t-
ta Aapontytär //ie, joka kuoli v.i632 ja joka oli naitu
Moaherra Herman Claesson Flemingin kansa/ ja yksi
poika Måns Aapönpoika llle, joka nai Hebla Siangia,
Eerik Pertunpoika Slangin tytärtä Balkiseen, eli sen
eiinen mainitun Sotf-sankarin Eerik Slangin tätiä;
jonka kanssa hänellä oii poika /i7u!ta« llle, joka
kanto vapamerkissänsä yhen rauta-sinisen käsi-varren
rusko-keltaisessa vainiossa, ja käessä yhen valkoisen
kielikukan. Tämä Elisab. /V«eie nai kolmaisin Claes
Flemingiä (?) ja neljännesti Henrik Erkonpoikoo /i«^
S|ölahteen, yksi vapatoin mies (ofrälfe litan). — Se eli
vielä leskenä v. 1627,

***) Tämä Ingeborg Kyöstäntytär Fincke tuli naituksi
Mäns Nilssonin kanssa, Gammelbackaan.
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mutia invöskiii joksi osaksi valaisee meijän tarina-

mustamme näillen ajoillen,*) ja viittoopi lietä muil-

5) INäniäl Kuninkaalliset kiijutoksct Kasi. /'V»/ci'//e,«,
oviit senliiviiiset, — Vuonna Xji», d. 2L3 Illlli, fttU-
mafiébrcffDi-tfiric Fleming, Hr.'Anut 2lndersion, Jon
Glsion , Björn Claesion , Jöns IVestgöihe och GöstasFincke, till att handla meo SKpiiante. — d. 2,, Jun. Breftili Mäns Nilsion, att han utan allt stonsmäl giftuer ftg
till Wiborg och anammar siottsläfwen ntaf Nits Krabbe,
fanit 6fn>erandtrjanbar den ät Gnst. Fincke.— bett i<> Not).
Till Mäns Nilsion och GustafFincke, att de tueta haf-wa grann akt och titlftnt med K. Majtts flott Wiborg,
sa länge till bep S.. M, kunde forfe en annan förständig
man i staden igen.— Vuonna isj<>, d. 3 Inni, att lian
(Gnst. Fincke) och andre gode matt förffaffe de binder
af Ljust ratt och stal pä den del de forora. — Vuonna
1547, b. 1 Jan. Till Befallningsmannen pä Wiborg,
Gust. Finke eno angående Ryska rägängen; 2:0 om
Hänsnians-ranran. — d. > Jan. angsende wärdering
och betalning af en tomt i Wiborg. — b. o Jan. att af-
göra en arfstroiil emellan il.asieL.iflandare, och Bertil
samt Erik Häkanstöner. — d. i Martii. Att icke till-
stadja mannar utförsel. —b. 12 Apr. Sitt ransaka
angående någon köpejord, som stall tillhöra Joh. pe-
dersion. — d. i5 Ang. Angående no en upptagen gärd tArnmarcken; 2:0 Om böndernas utlagor i spanmäl ochtjära for legofolk; 3:o Om salpetrer-sjtideriec; 4:,Om de begärda Bysie-skyttar; 5:o Att bruka det störreInisiitaitnen tvid skarce-gaddornas inwägande. — d. 22
©ept. Angående krigsfolkets astöning. — d. 23 j)ec.
Swar om kläde till knecktarnee bei,of i Npflotts län.
Vuonna is>ji,, h. u Martii. Att inkomma med raken-
jTapente, saillt försälja spanmälen. — Vuonna i550,
b. i« Aor. 'Uttt lata komma Kongl. Majits och kronansspanmäl ifrän Wiborg till ifibo. — Vuonna issi b. 5
Innti. Xitl Befallningsmannen pä Npstott G. g. att lä-
ta bonderne bekomma spanmäl för penningar.— b. 22
Ang. @mar: 1:0 angående Eriemarkens (?) npoblande
2:0 om Nedfogdarnes npbörd och räkningar; 3:o att
behålla sistet wid Lamasorsi (Lammasfors?) 4:o Att lata
iretii hioad som wid gränsen förefaller. — den »4 Dee.
Att lata bönderne i dep fögderi utgöra hjelpen till Wi-
borg, efter mantalen. — Vuonna i55-2, b. 14. Martii,
Ottava I. 5Z



434

len, mistä soannoovat tiiustuksia näistä aikuisista
«sioista. Milloin tämä Kyösti Fir.cke kuuli, oritietä-

att forflafa några dugliga karlar till granfens forswar
emot Ryiilanb; 2:0 att icke tillstånbiga Rysie köpmän
en fri handel; 3:o att lägga någon jord till Nykyrka
-Jråste&ohl; i:o att låta en klocka emot betalning kom-
ina till beröroe kyrka.— d. «Maj. att lata Peder Rau-
tl)ia i Nalajoke bi; och Glof tCtlfane i pihajarivi
(Pihlajärwi?) by, ater&efomma den jord, som deras
grannar berii afhändt. — Vuonn.-i i553, b. 22 Jan. an-
gäenbe några oorbningar i Skeppswasender. — Vuon-
na 1544, b. 10 No», att förete be stäl och bewis, hwar-nppä han inuehafroei' Storgärden uti Ulfsbt; och Bro-
stärs. — Vuonna i555 b. 12 Nov. Swar angående nö-
dige anstalter till alwärjande af Rysiarnes infall. — b.
■ 8 Nov. Angående det till Savolar aiikommande folkets
forläggande och underhäll, samt nödiga anstalter till
länders forfa>ar, — b. n Dee. Angäenbe nödiga an-
stalter till anvärjanbe af Rysiarnes infall i Finlanb.—
b. 18 ©ec. Swar i':o angåenbe ntfiritmitgen i Nyssotts
län och t^awolar, 2:0 om, anstalter w!b lagret i £.«pp.-
wesi; 3:o 0111 bråtars. fallande. — b. 3o Dee. Swar
1:0 angäenbe «rmeenb underhäll; 2:0 Att tillsticka K.
M. ett klart register päde soldater, fom ankommit srän
Österbotten. — Vuonna ,55,6, d. « Jan. Swar angåen-
de hö och andra behof för krigsfolket i Finland. — d.
>7 Jan. Att ntwalja nägra tjcnliga stallen till afwels-
gärdar i Nyllotts lan, sä ock låta alla timmermän t
länet, förfärdiga fföldar. — a5 Jan. Att oförbröjligen
förståndiga K. M. ywab han förnummit om Rysiarne,som infallit i tLuräpea. — b. 3« Jan. Swar angäenbe
bet folk, som blifwit stickat till Wiborg frän Npflott*
län. — b. 27 Febr. Att hafwa bättre nppftgt meb Fog-
darna. — 1 Martii. >:o Angäenbe nägre af Rpparne
npbrände byar i Tawisalmi socken ; 2:0 om be bråtar
Com blifwit fällde i Npssotts län; 3:o angäende tillförsel
af allmogen till K. Majtts armee. — b. i» Apr. Swar:
no angåenbe frid eller stilleständ med Rytlarne; 2:0
Dm afwelsgärdarnes upprättande; 3:o Att inkomma
med omflaitbeltg berättelse hnrn skatten utgörer i Ny-
stotts län; 4:o' Sftt lata reparera ett förfallet torn pä
Wiborg* flott. — b. >6 Maj. Angäende krigsfolkets
törlaggning och förplägning. — d. 2», Maj. Swar i:o
Aiigående byggnaden pä Nyssott, 2:0 Dm nägra bön-
der, som blifwit ihjälslagne af Rptzarne; 3:o Dm r«-
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matoin, vaan uskottapa on, eitä se l^itililui vuiic»

is6G:ea lopulla, lalii v. is6y:en alussa, kosk»> siitä

fenskapen för berörbe gärdar, till bestScgbarbltfnut för-
orbnode, 5:o Att K. Tl. mli lato komma nägra qwarn-
och Me-byggare tili Nyflotts län. — b. 10 Aug. 1:0
angäende afwelsgärdarnes anläggande ochskattläggnings Nustotts län; 2^o om Bysieskyctar och @ft;tt(?j ifrån
Wiborg; 3:oHuru förfaras stall med dem, som röfwac
och plundrar i 9it;silanb; 4:0 Angäende underwisning
för de nysi antagne Fogdar.— Vuonna issa b. 24 Ang.
»:o Angäenbe gardens inörifwanöe of Nyflotts län;
•2:0 Alt göra föreställning hos höfoingsmonnen på Keks-
holm, om be fwedjor- Rysiarne fälla öfwer gränsen,
blifwanbe K. M. wid den gamla rägängen, till desi en
ny blifroet fastställb; 3^o angäende «^enrif ven Ivollen.,
hwilken titt Npstott befallt nederbryto nägra hus, men
febermera rest bort, och ej älerkommit; 4:0 Angäende
nägra älMare till Npstott, hwarom Ä. M. låtit ofgä
befallning till besi Sseftitlning<>uuinpå Stockholms stött.—
Vuonna is6i, b. 19 Sept. Instrnetiou till Göstas
Fincke, Hfwerstäthållare i SKeinel. — ben n Det. In-strttetion för Gnst. F. öfwerstäthällare l Lifflonb.—b. u»
Febr. 1:0 att beställa out kalkiten till w.borgs byggning;
2:0 om afwelsgärdar i Nystotts län; 3:o om Redfog-
darne; 4:0 0111 nbbtorftigt uppehälle meb foetalie-per-
seblor till Npstott. — b. 5 Maj. 1:0 angåenbe Stibber-
stopets och.Abelns famt Menigcniaus hyllningsed, sä-
wäl ! ©roerlgc som Finlanb; <:o om gardens utgöran-
de öfwer hela riket, till bett tiUfttmbanbe kröningen. —

b. 16 Sept. et)an begifwer sig till Rewel och «tager
sig att förwalta Vswerstårhällare-bestallningen berfam--
mostäbes, under Herr Lars Flemings opasilighet. —

><» Sept. att han begifwer sig till Rewel, att emottaga
och förwalta Vfwerstächällare-bestallningen under Herr
Vars Flemings sjukliga tillstånd, af ben inftruetion,
som meb bet första stall öfwerfänbas. — b. i5 No»,
att hon äubttigen fullbordar den legation till Hertig
tTTagnu* af 6'fet. — b. »6 Nov. att det är K. Maj:t
behagligt att han de fetaliepersedlar till Lifsland för-
stickat hafwer. — Vunnn». i56-2. b. 28 Febr. Till Gu-
bernatoni i Finland Gnst. F. att förhandla med Adeln
uti Finland, det be ssola beglftva sig till Rewel och tje-
no till fot, till besi deras hästar kunna komma öfwer.—
b. 2 Maj. swar om den munstring fom han haft meb
Abeln i Finlanb, och huru. be stolo sin rustning hälla. —
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päiväsiä hänestä ei mainitak niin mitään. Sillä että
se oii jokuollut v. i5Gg, selitetään siitä kuitti-kirjas-

b. 10 Inni. om Finska Adelns rusttjenst. Herr Claes
thristersion till unbfättning för Pernou, om sä behöfwes.
— d. 6 Juli. Dm några flippare, fom med det förstaof allo landsändar i Finland utgöras skulle. — b. 29Juli. om Stadsfolk, som hon hit till 25ei'gsbruE=
ningen försticka stttlle. — b. 2.5 Aug. Att hon förffaffar
till Rewel, till «Eric Häfansion och tkric Hindrifsion,
alla förafstebade Fogdar och Fogdestrifwore uti I'ifflonb.—
b. 14 Det. Att lian stall degifwa sig at Rysiland. —

b. 4 Rov. Att han ändtligen fa logar, att den span-
mäl, som Fogdarne lefwerera (fulle, mätte komma till
Helsingfors. — b. 4 Not'. Att han meb sin Fru och barn
begifiver sig hit till fröken Annas bröllop, fom stå stall
b. 20 Deeemb. — b. 17 No», Swar om be lägenheter
han berättar, fom ber äro i Finlanb, meb fifferi ochqwarnstallen. — b. 25 No». Anbelangande Fogdarnas
återstående räkenskaper i Finland. — b. 10 ©ec. Att
hons beställning meb uigardshastarne, besilikes meb
bönberne i Towostehus län, om tillföringen till Helsing--
fors, är Ä. M. behagligt. — Vuo,, isö3 d. i3 Jon.
Instruktion, att å K. Maj:ts' wägnor förrätta några
angelägna wärf hos Ryste Zoren Ivan W«siUivit3. —

b. <! Febr. anbelanganbe Skepps-utredningen. — b. 6
Febr. angåenbe till hwilka ort-er Fogborne ut! Finlanb,
beros spanmäl lefwerera stola. — b. 22 ©ept. om ben
gärd, som tttaf Finlanb utgöras stulle. — b. 2 Det.
Sitt hon flotten uti Lifflonb meb foecalie wäl försörja
stulle. — b. 22 9?o». Anbel. ben gärd af Finlanb ut-
göras stall. — Vuonna iStVi b. 2 Febr. Att i tib be-
jläUa ombe förnödenheter, som till Skeppsstottans be-
hof i Finland kunna behöfroas, hwilken kommer att gä
ut med förfta öppet wotten. — d. 17 Febr. Att pä 4månaders tid, med allo nodtorfter offärdigo Sfeppe*
fiottan i Finland hit öfwer till Stockholm. — d. 23
Febr. att låta gronneligen uppspana nägra borgare,
som »oro firposiade iirän Stockholm ät Finland och 9te--
roel, att uppköpa fpanmål till Skeppsstottans behof nu
i är, och dem stpndfommost hit tillbaka försticka. — b.
23 Morti! Att toto örlogsffeppen i Finlanb följas ät
innom stors hit till Stockholm. — b. 2.3 Martii. Angå-
enbe bet folk och hastar, fom menige man! Nyssotts-
och Tavastehus län utgöra stola. — b. 3o Apr. Hroar--
söre be (Hon och Lars Fleming) få länge förbröjt med
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ta, jota Juho kuninkas anto mainittuna Vuonna s.

20 p. Heinäk. hänen leskellensä, niistä hopeista joi-

Skeppsstottans ifrån Finland öfrocrffcranbe yii tili
Stockholm. — d. i" Maj. (tili Dfroerilätl;ållaren i Fin:
land Gust. F.) att det år K. M. misyngligt, det han
icke beställt om ©fcppaflottanö utrebning i Finlano. —

d. i3luni. 9lttl)a\\ ursäktas för dröjsmålet med Skepps-
flottans utredning ifrån Finland; alldenstund det icke
warit hatis, titaii deras försummelse på skeppen. — d.
'o ©ept. Att han stall förff dagswerken till Wiöorgs
flott» befästning. — b. 4 Nov. Att han med Fogdarne i
Finland beställer en hop segel-larfr och wallmar, samt
det till Stockholm förstor. — b. X Nov. Att han lag-
ger sig roiucr om, det s«ttp?rcersjudn:naen i Finlanb
matte komma po gång, liwarest lagenhet derlill finnes.—
d. 7 ©er. Atc han hit fijroer till Swerige förstickar, de
ifrån Lifflan) komne, och der t Finland till Borglager
forlagde ©ipen-fTe incl':«r. — V,,ii,,>iii is(<;",, d. 27
Jan.' Att han så beställer, det alla ttti Hcifyigfor», Äbo,
asioorg och flerstädes i ivintaub besindtuga Orlogssiepp,
måtte med alla nödtOi-tter bliftra utrustade, och hit till
Stockholm férfficfabc, »a det de med den bfrigo stepps-
flottaii, mätte nastlommande roar följa?" åt emot fien-
derna.— d. 2N Febr. Att Gt-loar-skeppen i Finland med
alla tilllvhöngbXer, måtte med första öppet roacten koiu-
111a hit öfroer.— d. 13 Martii. att l)!t''örsticka de örlogs-
skepp som. ligga uti Finland.— d. 'i Apr. om spanmä-
len ten han hit till Stockholm, till (StYpp.Xttcöiiingcu
försfiifa (fulle. — b. 9 Apr. Att utspana och ransaka,
broitfo till ffeppsflotton äro utstrefne, och sig hemligen
till Ccland eller Finland undanstungit hafwa. — b. 28
Apr. Att han tillmger de fattige frälse man i Finland,
fom icke förmå hålla Rostjenst, att tjena l sommar till
fot, och komma bi: ofwer wål utrustade. — d. 28 Apr.
Dm den undstyllan, hwarföre han be örlogsskepp i
Finland äro, icke hafwer kunnat hit till Swerige för-
sticka.—d. c> Maj. Andel, des undstyllan, hwarföre han
icke kommit faltpetterfjudningcn i gäng. — b. <i Maj.
Instrnetiou att hafwa uppseende öfwer salrpecrersjud-
ningen i Finland. — b. ->8 Juni. Dm bet sjöfolk fom
i Wester-Göthland antagas ffotl. - b. .6 Juli. Att
han bet Swenska nupit i (fe stulle utssävpa utaf ri-
ket. — d, 19 Juli. Den soeralie han tit! Linland för-
sticka ffullc. — Vnoiliiii is<!«, b. 1 Febr. Att handla
med Fogdarne öfwer Finland, Österbotten och Älond, om
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ta hään oli lahjaksi antanut Kiininkultarellen (lue
Obo Tid. 1781- n. n.*)

en gärd till Skeppsstottans utrebning, äfwen som i fiol.
— b. 12 Febr. angäenbe ben ftcnötligbct MoiVoviterne
ffola Hafwa i sinnet alt företaga emot IMond och Fin-
lanb. — d. i3 Febr. Att det är Ä. M. behagligt, bet
hon beställer om Skeppsbyggningen i Äbo. — b. 28
Maj. Att hon meb bet allraförsta låter Fogdarna fram-
fordra dagswerfen till Retle stötts bpngning. — d. 9
A-113. Att de (Fogdarne) försticko allo der i landet be-
flnbtli.ge landsköpmän till Calmore. — d. >9Aug. Dm
förforbringeu till Skeppsstottans utredning med ham-
va och rjara.— d. .>5 Det. Huru han om gärde-span-
mälen, tilföringen pä myntet, rafwarna, pennin-
garna oel) annat mera beställa stulle. — d. 29 Det. Att
hon stpndar L.egaterna fort ifrån Wiborg och till Rys--
land, famt hwad som f;an emellertid beställa stulle. —

b. 3 Dee. Huru hau om Nysiestyrcarne, Utgärdsdä-
starne och Skeppsutredningen till bet Narmtste för-
matten, beställa stall.

Itiliii» nLiitii n>t letl.yjä Kuninkaallisia kiii«>l-
tuksia Finkillcn, niin lövt»-,- iiisöi» ti. Viillän Siiilyk-
sessä kopioita Finkin kii-jtntitksinta Kitni/tkaalleii, niiu
luin c. m ViK'ti'i.t.-! isL,.'> bot. Nystott b. 27 Det. Ei!
rcibfyftig raport fr. Ltu-e person och (Pust. .Sinefc,
jemte en planritning å lagenheten kring OaftX k>'rka.
En annan dito af den 4 Dee. — En dito af den ,'»
Dee. — En bito af den i<> Dee. — En bito af d. •'»>

Dee. m. 111. Bi>niiit!-i» vuolesta i"s(i, niiu löylyypi
Vallan-Säilyksessä .yksi >*" kii-ja, zii-.iileii ill-kkiii loaju-
ell.ian (in folio) joli, ci sisälliinsä pick »lliiiitil li,ii,i
kopi»»ita Finkin ja Ture Perstmiii (Bjclkin) kaljoista
ja sananlaitoista (raporter) Ku.iinkaalieiijossa Million
puhutaan sokii heijän ui'iakunnasia, etta sota-ralivaasta,
1» lliiiiztii sola-lailoksist.-i. toill^i, osa lasta kirjasta,
joka toas sisälliisi; pilliä Kuliinkaan vastauksia heil-
le», kantaapi tällaisen iiiniilöksi-n i "XljCUne efterff
2500f lyder och luneholler wifa afffritttei- och Eopier öf--
roer breff, insti-uetioner och befallningar, som jag
Thure Person till Solstadh danuer bekommith och und-
fänget litats Stormächtige Surste och Herre ©ostaff ©roe--
riges Göthis och Wändis Konung, roar Nådige serre,
sedan det jag med Erligh otl, Wälbördig Man Köstoff
Fincke till Porkola bleff förorbuot Slåltlåfwen påNtiilått."

+) Palmskölil kii-jutlaa hiii.es.tii: "Göstaff Fincke till ®C-
sterby afsomnade 5(5(5 och blef begrafroen Catharinas dog
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6) Gödrik Kustanpoika Fincke I^oikkuluun, tais

ollu I<.UBtuv Finkin vunliin p«iku').Btjei'nniun,jaku kiih-
luu liiintä Ileiru B«!ii!iisii>i, ziiiinu (Hyfi.^. Minne II V.
u. 33 5, 422) että liään «li /o>a« Finkin ju Mu lin Pérs-
>-^<L)tt«l'/l poika ; mutta tässä hään tnuß eielit^v. Sil-
lä ilman sitä, että turtui Finckiä kuhuttiin Herru
Pernoon sj«Btu «11 uivultuvu, ellä lianen uoikeniznkkili
«iLii pitänyt ttiilii näin kiilmtuksi) ju Kustav Finckiä,
Ilen» B«!ii>äßi!ii ju I^uikkuluun, ju ilman sitakkin et-
tä täuiiiu Gödrikin kii^tun liosieet liidettiin Sonniläis-
len suku-hauvassa, joku niynz osittain toistaa hänen
«llien Sonniläisten suku-polvesta, niin hietaan uivun
selvii.sti niissä Justuksissa, j«tku ln'dtd^ K. Vapa-
Ikunne»Lißs!i, ellä myös Biiiiä Suouial. Bukuki!-juBBU K.
Vallan-Säilyksessä, että "se «ii Kiistan uniku." Hään-
ki «li vksi kuuluisa mies Buuuie?>!u. i>u«iuuteßßnun
«Ii liiiiin palvellut Sota-väessä, ju oli tullut I.o«!en
tappeluksessa Viron-moassa uiin pahoin ammutuksi,
että 8e keäut^ elinuikueißek roajanrikoksi eli vaivai-
seksi. **). v. isys oli haan jo Sota-Evesti, ju tais
jo killoin olla Viipurissa Xuiiinkuun Xäßkdnkädttäjä.
— v. ,58» oli liiiäii Linnanisäntä Savonlinnassa, jotg
viik«« liäiin piti iG vuoltu pciätyksin , eli aina
zykxv)» v. i3n<L>, jollon liänlä kuhuttiin Tukhulniiin.

Uti ÄillltttO kyrka.'^ 8e oli niin muoton mahotoin että
liliniiu kirstun hopeet oisi löyel.tyLiikisteii kirkkomoassa.

*) l)e mailto nila syntynyt nuon iSijfi.cn vuuen tienoilla.
**) Lue: Registraturen föf ar is«»i; H. H. p, 66.
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— v. is<)s oli hään laitettu Kuninkaalta raja-
panoon Ruotin ja Venäjän välillen. — v. 1698, sa-

noopi Stjernman hänen olleen Peä-Linnanisäntänä
(General-Stäthällare) Suomessa, kussa hänellä oli
paljon tekemistä Laiunun vero-rahoin kanssa. Hään
eli vielä Maalis kuussa v. i6i6, koska Kuninkaan
viimeinen kirja on annettu hänellen, sillä kuulla. Hään
tais kuolla v. 1617*) niinkuin oli kirjutettu niihin kir-
stu-hopeihin, joita hänen hauassa löyettiin, ja joissa
luetaan nämät sanat: "O Jesu Utin las dir Ulien Sele
dir bisolen ften."

Hään oli kahisle naitu, ensin /n^eöo^ Fol/l'«
kanssa Gennäsiin, joka oli Hannu Laurinpojan les-
ki Isnäsiin, ja sen jo ennen (p. 4>7) mainitun Valta
Eetion ja Lainjulistajan m. m. M'i'i<?H Eerikinpoika
Hol/i/l tytär: ja siitten EilinFlemingin kanssa, So-
ta-Evestin Herman Pekanpoika Flemingin tytär,
Lahtiseen, joka siitten sai mieheksensäLinnanisännän
ja Sota-Evestin Arvid Eerikinpoikaa lsia/«^m Sy-
vämmoahan ja Grabbackaan. Muita ijällisiä lapsia ei

mahtant olla tällä Gödik Finkillä, kuin yksi tytär,
nimeltä H/a^^ista^, joka hänellä oli ensimmäisen vai-

monsa

*) PalmsköUl on sen eistä ci toimittanut varsin tarkkaan
hänen kuolema-vuottansa, koska hään sanoo: Göderi-
cus Finke de Porkala, 11. M. Sveciiv Seuatov et Mar-

schallus, Gubernator ditionis Nys lott anno i.r)yö, iGoJ,
i(iv.*, cum ,'//o periit illustris jamilla Fincorum iti
Svecia anno i(ilc>.
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moiisa kanssa, ja joka, niin kuin on jo ennen sanot-

tu, tuli naituksi Evert Koarlenpoika Hornin kanssa
Kankkaan, *) jonka kanssa hänellä, oli yksi poika,
Kustav Horn.

Näin sammui jo toisen kerran, hiiéhen puolella,
tämä Finkin suku Suomessa, joka jo v. i3Bo ensin
tuli koroitetuksi Vapasukulliseen seätyyn, Valta-Ruh-
tinaalla Fc> Jönsson Gripiltä , ja jdka kanto kilves-
sänsä kahta paria valkoisia malkoja ' tahi oisi-puita
(eli nytleitä) punaisessa vainiossa, ja yhtä valkoista
Peippuista kummallakin puolella niihen pcällimmäis-
ten maikoin (kaho kuvaukseen, sekä näistä hänen,

kirstun hopeista, että Brennerin piirutoksia X. Taul.
IV. 2 **).

*) Hyö olivat jo kihlatut V» tGii (Hbo Tid. 1784.p. 22)
vaan naivat vasta v, iGi3. Pea-Sota-Asettaja Zvert Horn

• tiili jo.v.iö.tLJ. s. a5 p, Heinä-kuussa kuoliaksi ammu-
tuksi Venäjässä, Pleskovin linnan piiritässä.

**) 8e mahlaa seneistä olla puhasta Valetta- mitä Bång
laskctteloo kirjassansa: £>eil töutßonia Tawastista ilä»f=
teilS Zttaretal, Stockh. 17^6, kussa l,ään sanoopi Fine-
kilöihen vapamerkin olleen yksi Sianpeä valkoisessa
vainiossa, (jota se kertoo Palmsköldin siiku-johtauk-
sesta) ja josta se kirjuttaa näin : °'Glof Vticliffort La?
*»aft upptog ssn gniS,be gamMe Finckars stöldemarken,
ett swart ©ytte hufwud i Hwitt falt, sådant som Asieiiof93renner afrifat det i Hbo Domkyrka, litet förrän kprkan
brann." Tämä Olli Tavast ei ollutkaan naitu Fineki-
/01/le« kanssa, sillä hänei^ ensimäinen vaimo oli
Kristina Rötker-lngonpojan t^-löl', eli niin kuin hän-
tä toisilta kuhutaan Kristina Rötker-Jyrginpojan y'-
täi' Spurilaan Jägerhornin suvusta?) jonka äiti oli
tillit!» Jönsintytär Qallc, ja jokakuoli lapsetoinna; hä-'
nen toinen vainio oli Ingeborg Faldemarintytär,
joka cli v. i485.
Otava I. 56
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Sten fincke Pepotiin oli Kustav Finkin toinen

poika, ja Götrikin veli. Hänestä ei tunnetak muuta,
kuin että häntä v. i50,4, s, i3 p. Heinä-kuussa
tehtiin Linnanisännäksi Hämeenlinnaan. Hään mahto
Claes Flemingin ja niihen muihen Suomalaisten
Herroin kanssa piteä Kuninkaansa >si'Als»lunHn puol-
ta, koska Herttu Koarle tultua Elo-kuussa v. 1597
Suomeen, manaisi häntä tulemaan Turkuun hänen
puheellensa s. ißp. Narias-kuussa, soahaksensa häntä
sillä tavalla kynsihisek. sos hään tuli tahi ei, on tietä-
mätöin ; mutta arvattava on, ettei hään ottanut kor-
vihinsa hänen käskyänsä , koska Herttu tultua toisen
kerran Turkuun, v. 1^99, hakkuutti häntä ja monta

muuta Suomen herroista, jotka hänen sanansa peälle
uskalsivat ihtensä hänellen. Sillä koska tämä julma-
luontoinen Herra Syys-kuussa mainittuna vuonna
ollessaan Turussa, Helsinkissä ja Viipurissa, oli
antanut kussakin paikassa poikk-hakata niilen isoim-
niiin Suomen Herroin päitä, niin hään tultua ta-

kaisin Turkuun, lupaisi armonsa niillen Turun lin-
missa olevillen Suomalaisillen, jos hyö muka hyväl-
län antaisivat hänellen linnansa. Arvid Ze/'iAl'«n«HH
fStälarmJ, joka oli linnassa Peä-isäntänä, uskoi siihen,
koska Herttu Koarle oli kirjallisesti vahvistanut tämän
lupauksensa, joit' ei yksikään heistä

, jotka linnassa
olivat, pitänyt niin millään tavalla tulla mihin vas-
taukseen, ei henkensä eikä tavaroinsa puolesta. Mutta
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hään oli tuskin laskettu linnaan, ennen kuin hään
viskaisi heijät kaikki vankeuteen ja rupeisi heijän
päitä tasoittamaan. Hään hakkuutti silloin yhtenä
päivänä ilman tätä Finckiä, io muita Vapasukullisia
Suomalaisia herroja *), ja naulatti toissa pänä heijän
päitä Turun iXeuo-Huoneen lähi Raastupan muuril-
len, että sillä muka peloittoo niitä jotka vielä piti-
vät Kuninkaansa puolta.

Tämä Sten Fincke oli naitu Brita F?e/?»'«At»
kanssa Pepotiin, joka oli Turun Linnanisännän Petie/»
Johansson Flemingin tytär Friskalaan, synnytetty
Ture Pe'dersonin leskeltä, Pepotiin **). Merkillinen
on, ettei tästä Sten Finkistä mainitak niin mitään
siinä Suomal. sukukirjassa, ehkä siitä syystä että hän-

*) Ne muut jotka silloin mestattiin, oli Vapaheri» Jo-
han <?/a«,,0,l Fleming Quidjaau , yksi nuori mies,
joka ei ollut tehnvt niin minkäänlaista Herttua vas-
taan, mutta Koarle kanto hänellen salavihoo, siitä, et-
tä hänän isänsä Claes Fleming ei taipunut Hertun
puolellen Toiset, jotka hakattiin, oli: Hartvik iiie«-
riksson, <?/l^,>te^ Mattsson B jörnra m (Stjernman liuh-
tuu häntä Christer Månsson); Michel /'»ive/«o/l Nu nk,
Nils Ivarsson, Olof t.V«u^o» (joka oli Claus Plem-
mingin sala-poika ), Jacob «l/o), Hans Inis , Fl^/i i"<i
Sigfridsson, Eskil Jacobsson ja Herman Hansson.
(Bliernman kuhtuu hitnlä Herman Jacobsson); ilman
näitä hakattiin myös 3 tarkka-arapujata (hp^stpttOt,
stoepstljttar) ja 5 sotamiestä. Heilien kaikillen liiettiin
henken-rikoksi , että olivat pitänneet heijän lailisen
Kuninkaan HiZiismuililin puolta, jollen olivat valallansa
vahvistaneet uskollisuuttansa. Wefwiugs Carl IX:s
Hist. 1 £). p. 4GB; (Stjernm. Sw. och Göty. Minne,
it Ti. p. 4»>3; Swenste SDcercttriuS för Septemb. mä-
uod 17^7, P. 278; Hertig Sarß ©laftoreßenif , ut. fi.)

'») Peringsköld sanoo että hään kuoli lapsitöin, mutia
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tä näinä aikoina piettiin moapelttuina (setsum ett
landsförrädare) *).

Palmsköld «anoo éttä hänellä oli yksi tytär, joka oli
ensin naitu Ivar Arvidssonin kanssa, joka tuli yhessä
appensa hanssa leikatuksi, ja siitten tl/o/^nH^H.,»,,»,!
kanssa, joka oli jo ennen häntä pitänyt; ja kolmasti
Jaakko Eekin kanssa, yksi vapatoin mies. Mutta tästä
emme ou soaneet mitään sälveä. Sillä niissä Hefl-ois-
sa, jotka hakattiin Turussa silloin kuin Finckiä lei-
kattiin, ei ollut mitään Ivar Arvenpoikoo (ellei hään
lie ollut rooka sotamies). Sitä vastoin niin poikki-
hakattiin Viipurissa muutamia viikkoja jo ennen, eli
«>3o p. Syysk. v. iögg, yhtä Ivar Arvidssonnia {Tavasi)
Kurjalaan, ynnä isänsä kanssa Arvid Heikinpoikaa (Li^a-
•vast) Vessundaan, joka oli Linnanisäntä Viipurissa, ja
uskollisesti palvellut Kuninkastansa 3o aastaikoa. Hä-
nen poikansa /i»ai»l oli nainut Anna Pekan tytärtä
1 cipotiin, (hänän sukunimeensä ei mainitak lie hään
sutten ollut Tytär-läntämä Finkillen) jonka kanssa
hänellä oli yks poika Fle« liiarsson, jonka nimi ikään,
kuin tarkoittaa tätä onnettointa Finckiä.

*) Niistä K. Vallan-Säilyksessä löytyivistä Kuninkaal-
lisista kirjoituksista ovat seuravaiset toimitetut tal-
len st»>,l Finkillen, nimittäin: — Vuonna isi)<j, h.
27 Riitti. Ordres till Herr ©ten Fincke, angående deFinske Jlyttarnes frihet pä derao hemman.— Vuon-
na 1595. b. iii . . . Out allmogens i Tovostehus Sit
friwilliga XiEehjelp. — Vuonna 1597. b. 3 Öct. Sitt
ei inrymma de upproriffe på Tauailefjus. — tz. 1-2 Oet.
Stämning for Herr ©ten Fincke på Tovostehus, ott
tomma till Hertig Carl i Äbo d. iB:be i somme månod.
— b. 18 Det. Ordres att släppo löst det krigsfolk, hon pä
Tovostehus anhållit. Näistä, niin se äsken mainittu
manaus-kirja, jolla Herttu paituutti häntä Turkuun,
on aivan merkillinen, ja kuuluu näin: "Stampnings-
bref för -tsévv Fincke och de andre, som ovpä Tawastehus nioro, af fibo d, 12 ©et. Zhr 1597. "Wårgunst och
tiäbc, Wij twisie intftet ot i ju hofuer förnummit ft;nner=
ligen thu ©teen Fincke of thet bref wij senest läth flrlf-
ne tig till for hwad orsak stttldh wij os; Ijijt i Londzendeii
begifuit hoftte, nembligen till ot ofstoffe ollt obestånd!)
willor och oreedho, som har uthi landet igenom Claes Flem-
itttngS och hons mebhjelocres obegripelige och olaglige 9ve-
giementhe kommit roar, och hjelpe londet till 9?oo och
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Mitäk löytyi vielä muita Finckilöitii , vaan

kennen poikia olivat, on tietämätöin. Heistä oli yksi
nimeltä Eerik Fi'nc/.<?^ joka oli sotaherra, ja jollen
Kuninkas v. iZ^i laitto kirjan, että hänän piti ku-
lettaman Smålannin sotamiehiä Suomeen *). loinen
oli Jaakko FV«c,se^ joka oli Kauppias Flensburgissa,
ja joka mahto olla yksi rikas mies, koska Kuninkas v.
iso,4^il'iutti hänellen, että hänen piti sooha viljoja niis-
tä kaloista , jotka hään oli jo eiltä-käsin antanut Ruu-
nullen **). Kolmas oli Lyder Finc^e^ joka v. is2fi
oli Pcämiessä ja Voutina kaiken Ölannin ylitten;***)
ja neljäs oli Jeppe Flnc^Le^ joka eli v. 1441>, i^ josta
vastapäin enemmin. I^almskölil mainihtee myös yhtä
Henrik Fi/lc^Llil , jolla ois ollut yks tytär , nimeltä A>l-

eenighet igien; ©ock efther wij icke hofue någon strklo-ring ifrån ider Befommtt, hwod i ohre titlffnnesat giöre,
och om i wele medh os och the andre SKiffens Stender
mete giöre et l saken til Äonungl. WlaUt och Riksens gagn
och bäste. Derföre ähr war olfworlige wilie och förmo-
ning ot i begifue idher hijt till os, och ISttyer os iber uth-trpcketige mening fornimme, Sndteligen so lagenbeé at t
allersidst tl)en 18 bag i tfjenne monedh fier tillstSdes HOOSos Shre, så frompt ot hwor thet icke ftier då wele wij
konnue och piste idet få ot i inthe stole täcke op, och image sedhan ("roare och imbgietle medh llif och god;, titt
all then stode och bekostnot som der mldh stier, der image irebfje idet efterrStte. Datum ut fupra. Carolus."

'-») Nimittäin: Vuonna 1071, d. 9 Nov. FllllMOkt för
Herr Eric Finck att beställo om de ©målanbfie tntt'
tames iugwortering omkring Westerwik. — b. 5 ©ec.
Att fånba de nektar, som i Westerwik liggandes Sro,
till Finland (Registr. 1571, p. 123, i:>s).

**) Nimittäin: Vuonna iii»,»,, d> 2,3 Nov. fill HoitbcKJmannen loeob Finck om sponmåls undfående för lefwe-
t-erab sill till kronan. (Register isg4, p. 216.).

**") Stjcram. Hbfd. Minne Iv. p. 287> 3^
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Stina /selAi'/li//»>^ jonka oisi nainut yksi Hans Lydeke.
Tästä näliään että tämä ennen aikana meijän moassa
kuuluisa /<in^l,i suku mahtoi myöskin olla Väkirikas
(tCltrtf)-» ehkä sitä nyt tuskin tunnetaan niinellään.
Vexionius Gyllenstolpe luki v. i650 tätä sukua iiii—-
hen sekaan, jotka olivat jo pois-sammuneet*). Jos se

vapasukullinen suku /^'«c^en^e^^^) lie millään tavalla
lähtenyt täslä Finkin sukukunnasta ei tunnetak *").

Näillä sanoilla olemme tahtoneet yhteen-hakea
valaista ja lisätä niitä väniä tietoja, jotka jo ennen
löytyy meillä täsla vanhasta Finkin suvusta, ja
joita Gagnerus väliä kyllä on meillen toimittanut^).

*) Vexionius Gyllenstolpe. Epitome Descr. Sv. Goth.
Fen. L. VIII. c. <i.

**) Tämä suku oli jo kuuluisa Suomessa v. i-^o, yhes-
tä miehestä! nimeltä Heikki /<l',l/>Le/l/«?i-L> jonka jälki-
mäisistä (efterfoinilianbc) yksi vapasiivuilinen Claes »3/-
-il/l/>ol"/<a Finkenherg Suomesta tuli v. i6a^ sisään ki>-
lutetuksi Ruohtalaiseen Vapahuoiieisecn, If. »5») ali.
Tämä suku, joka meijän nykyisessä Suomalaisessa Va-
pa-Huouscessa löytyy sisään-kirjuteltunna N. B:san a-
la, kantaa kilvessänsä yhen pyslö-kuun jonka kouke-
rossa on yksi s! säistäuicn tähti.

***) Viimeiseksi tahomme myös nimittää, että löytyy
Ruotissa yksi vanha kansan-tarina eli satu, yhestä
Finkin nimellisestä, joka pakina on ehkä niistä van-
himmista, ja ehkä keätty Saksan kielestä Ruotiksi.
Mutta tässä jaaritokscssa — kussa ei ouk niin sanoo
totuullista, vaan kussa tavaksi niihen aikoin pilkka-
suihcn, puhutaan puita heiniä — ei löyvyk niin min-
käänlaista tiiustusta tästä Finkin suvusta. Tämä sa-
tu, joka nimitetään "En nöjsam och kostelig Historia om
Policarpus, som HftvenkallaS Äiööar Fincke", osottaa
kuitenkin tämän linkin nimen vanhuutta, koska se
on kahottu hyväksi j,.>htattamaan kansan mieleen jota
kuta kummuosta.

■f) Myö olemme myös harjoittaneet sclitteäkscmme mik3
miesTönne Henriksson Vildeman oisi ollut, jonka Gag-
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3llä nämät alistukset ovat tulleet meiltä sokaisesti
oimitetuksi, eli ikään kuin viskoitetuksi hujan-ha-
in, on tullut siitä, että aloitimme ensin selittää ja
oimittoo Valde'nin ja Gagneruksen kirjutokset, josta
ulimme jo ikään kuin eiltäkäsin puhumaan muuta-
nista näistä sukullisista. Fltä meijän tutkistelemiset
nonellen ehkä näyttää laveammat kuin oisi tarvittu,
n mahollinen; mutta vanhoja selittäissä, on parem-

>i kaks sanoo peällen, kuin yhtä vajoollen.
G—nd.

ni-ius sanoo olleen naitu /M««iet Thimiasdotter Rij-
tiitgin Kanssa, ja joihen vanameikit niyös löyettiin
liikisten kirkkomoassa, mutta yhtä tällaista miestä
ei ollenkaan löyyk /^,/</em«nni"« polvilaskussa Vapa-
Huoneen Suku-johtauksissa, eikä myös siinä Suomal.
Suku-kirjassa joka löytyy li Vallan-Säilyksessä, ja
jossa niinikeän puhutaan tästä Vihlemanin suvusta.
Yhtä ii?/««iet/i Thtimasdotteria emme myös ouk olleet
hyvät löytämään. Nttä hänen isänsä Thomas Jönsson/i//t,,!H-, joka vuotesta »536 vuoteen is_'|7 oli Käskyn-
käyttäjä Turussa, oli vaimonsa puolesta, Finekilöihen
kanssa sukuisin, nähtiin jo 426:11a p:lla, (sillä se oli
nainut Karin Göilikintytäitä Finckiä); se eiollusiit-
len kumina jos heijän lapsia hauvattiin heijän äitinsä
suku-hautaan. Muita hanen Tyttäriä ei lunnelak, kuin
yksi nimeltä F<?,a L^/löma^cktie," Rijting , joka oli
nainut Eerikki Johonpoika .fi!«/<u-,ni« Grabbackaan ja
Rekuun, jonka kanssa hänellä oli yksi tytär Karin
Stälarm, joka oli nainut //en, ,'i Tonnessonin' Vildeman)
Tiääsiin , Tjustcrhyiin ja SjögärJiin , joka v, 1608 oli
Linnanvouti Tukhulmin linnassa. Hänen isä oli Tön-
ne Ollinpoika (^,/«/ema,l) Tju«t,erhyiin ja Lappträs-
kiin, joka ensin nai Helga »5/<!tte», ja siitten Briitta
Heikintytär /iil>i»ei-^« Nääsiin ja Härkänään. Tään pa-
rempata selitostä emme ouk hyvät antamaan —liehään
siitten <iia^>nerus ottanut tiiustuksiansa mistä tahaan!
Vildemannin vapamerkki, jota nähään Vapakiljoista,
ei paljo eroitetak tästä; jos tämä toinen lie Rijtingin
vapakko emme saata varsin sanoa.



TIIUSTUK.SIA
MUUTAMISTA SUOMALAISISTA

VANHOIN-JÄÄNNÖKSISTÄ
PIIRITETTYNNÄ v. 1671 ja 1672.
ELIAS BRENNERILTÄ.

Jänkiin valaistu kansa on aina osattanut yhtä isoa
huolla, että säilyttää jakunnioittoo niitä vanhoja jään-
nöksiä ja muistomerkkiä jotka ovat jäänneet jälel-
len heijän esi-vanhemmista. Ne ovat ikeän kuin
rakkineet ja alustimet heijän tarinamukseen, jot-
ka nioilteloo vanhuuen ajat nykyisiin, ja sioitteloo
tätä uutta kansoo siihen vanhaan; ne ovat meillen
puhuvaiset pylvet, jotka toimittaavat sitä eismännyttä,
ia muistuttaa meijän lapsillemme meijän moavanhem-
mien töitä ja tapoja. Koska Omamoan-Tarinamus kan-
sakunnissamme on yhtä verrattava kuin koti-muista-
minen yksinäisissä ihmisissä , niin pitäisi näihen van-
hoin-jäännösten olla (meillen yhteisillen) yhtä suloi-
set, kuin nuo vanhat kotonaiset paikka-kunnat (niillen
yksisillen) jotka, ehkei heissä ouk itessään suurempata
arvoa, kuin muuissa moan-paikoissa, niin soavat kui-
lenkin meijän silmissämme monen suuremman, kos-
ka ne juohuttaa meijän mieleemme niitä muinoisia
nuoruuen aikoja. — sitä onnelista ja viatointa lap-
«unen ikeä. Tällä tavoin on kukiin rapakivi ja

kataja-
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kataja-pensas "meijän koti-kylässämme varsin suloi-
tien meijän Mielessämme, ja meijän muistossamme
kallis, koska sillä on ikeän kuin jokuu korkeampi
merkitys meijän syvämineilemine niistä moneistä
pienistä lapsen kokkaisista ia kujeeista, joista hyö
meitä muistuttaavat. Samalla tavalla on meijän
Vanhoin-Jäännösten kanssa, eivät sunkaan hyökään
ouk verrattavina Egyptiläisten tahi Greekkalaisten
muisto-merkkilöihin; mUtta heissä on kuitenkin, meil-
len Suomalaisillen, yksi isompi ja erinomainen arvo,
jos heihin voan oikeen ymmärtäisimme. Sillä ne ovat

tie naulat ja vaarnat joihen ympärillä meijän Tarina-
inus viritetään, ja joihen päällä riippuu se tieto kuin
löytyy Suomalaisista kansoista *). Niin kuin meijän
Tarinamus ei ylety vanhoin kansoin tasallen, niin

*) Se on moni joka sanoo Suomessa ei löytyvän mitään
Vanhoja Jäännöksiä. Se on oikeen sanottu, jos sillä sa-
nalla ymmärretään vanhoja pakanallisia temppelilöitä,
hautakammioita, tahi muita sellaisia käsiteko mutta
laveammassa sanan-tarkoituksessa (t tUtbflrädffdre llie=
nillg) meillä ou käännöksiä kyllä, ja ehkä enemmin
luin yhölläkään muulla kansalla; sillä ne va^at
eivät ouk ainoastaan käsillänsä ropottaneet, hyö
ovat myöskin ajatuksiiiansa työskentelleet, ja sillä
tavalla on joka Runo ja Sananlasku, joka on
heistä jälellen, yksi Vanhan- , joka muistuttaa
meitä heihin. Jos oikeen tiiustelemme meijän kielen
rakenosta, (joka on yksi piiros meijän vanhoin
ajatuksesta ja mielen-juohtumisesta), niin se on kai-
kista se kauniin ja isoin Jäännös, jonka ovat meillen
heittäneet, korjataksemme, — yksi kieli, joka on tar-
kempi ja suloisempi kuin ykskään muu, ja joka mer-
killisyytensä ja eii-mukaisuutensa suhteen, scisoopi
omilla kannoillansa, ikeän kuin yksi pylväs, jonka

. peä on pilvessä.
Otava I. 5j
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eivät myöskään meijän Vanhoin-Jäännökset ouk varsin

vanhat ja harmoo-päiset. Nyö ovat kaikki lähteneet
ehkä siitä ajasta kuin keäntymme Ruotsin* valJan-
alaisiksi, ja suurin osa on va«ta siitä Poavi laisesta
ajasta luettavia.

Niin yhtä-tyytyväiset kuin olemme olleet mei-

iän Tarinamuksestamme, niin huolimattomat olemme
myöskin olleet niistä Vanhoista Jäännöksistä, jotk»
«vat ennen löytyneet, ja vielä ehkä löytynnöön
meijän moassamme *). Mutta myö toivoomme että

mielet muuttuisi, ja etlä meijän moamiehet kerran-
kin tarkoiltaisi ajatuksiansa näihinkin asioihin, ja
isommalla huolella ja paremmalla toimella kuin tähän
asti suojelisi sa arvossa pitäisi näitä heijän moa-
vanhimmien jättöksiä **). Mutta siihen astikka, ja,
ennenkuin tämä tapahtuu, niin tahomme kostella
ja kunnioittoo niitä meijän yksinäisiä moa-ystäviäm-
me, jotka omalla kustenoksella ja omalla mielen-

*) Semmoinen varoitus ja rankastus, kuin se viiiaeinens
tulipalo Turussa, joka yhtenä yönnä söi suuhusek kaik-
kia mitä myö kahcssa eli kolmessa vuos-saassa olimme
seästäneet ja säilyttäneet, mahtaisi heiattää meitä
siihcen pe, ään-aattelemiseen , että tiiustella ja- ku-
vaella kaikki meijän vanhat muistomerkit, että jos
vahinko tapahtuis, niin oisi kopiot ies jälellä, jotta
tietäisimme mitä meilläkin muinon on »llul. Samaten
myös niiten yks-ainusien ja tarpeellisien kirjoin kanssa,
jotka jollakulla tavalla valaisoo meijän omoo Tarina-
mustamme; saisi heistäkin ollakopio jokuu toisessakin
kohassa. Tämä oisi ehkä tarpeellisempi^ kuin hakea
heiniä ja luusiipiä. Mustan-mereu rannoilta, ja muita
sellaisia aikomuksia

*i*) Jättäs, t. jätteet, eftertemning,- reliqvier.
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älyllä ovat ikeän kuin jo eiltäpäin pitänneet tästä
huolta, ja joita meijän tuloo kiittää, ettei kuitenki
kaikkia ouk jo pimeyteen ja uneukseen peitettynnä.
Näistä miehistä on se jo ennen nimitetty Lain-
istuja Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä, Elias
Brenner, erinomattain mainittava. Myö olemme jo
ennen d44:nellä puoliskolla hoastaneet mitenkä hään
v. 167! ja 1672 läksi Suomeen ylöshakeaksensa ja
ylöskuvaillaaksensa niitä Jäännöksiä, jotka vielä «il-
loin oli meijän moassamme jälellä; ja mitenkä häntä,
kostoksi tästä, heitettiin palkattomaksi ja vii-atto-
maksi. Myö olemme myös 33o:nellä ja 333:ne11ä
p:lla muistuttaneet, että se on usseen (ellei aina)
ansion totisen tapa, tulla näin kateuvelta ja kiitä—
Hjättömyyeltä kohtatuksi, ja vasta kuoltuansa kos-
teltuksi. Myö oumme jo koittaneet teliä oikeutta
Brennerin nimelle, ja juurittoo hänen muistonsa mei-
jän mielellemme , myö tahomme tässä myös kokea
että soattaa näitä hänellä pelastetulta piirutoksia isom-
«aan ikniin, «tlä siliä kavahtoo heitä hukkumasta,
ja levittää heitä kansalliseen hyötylykseen *).

Se on jo sanottu, että hään tullessaan Suomes-
ta, toi siellä myötensä yhtä isoa joukkoa Kuvi-

H) Se näyttää kuin Vrennerin aikomus oisi ollut mat-
kustamaan lävilteu kolo Suomen-niemen, Vanhoja
kuulustella; multa että hänen aikaisck ei ylettynt jos
vähään osaan. Se oisi hyvä jos joku laskeisiin hänen
lavuillensa, tiiustelemaan muitakin Suomen paikkoja,
ja joka toimittais sitä mielen-rakkautesta , eikä ajaisi
zialjaan palkan eistä, niin kuin nyt usseen tehhään.
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tuksia, käsi-kirjoituksia ja nahka-kirjoja, jotka kaikki
hään lahjoitti Kuninksaljisellen Vanhain-Kootuksel-
len, Näistä ei eneän JÖyvyk yhtään sipaletta K,
Vanhainr-Säilyksessä eikä myu^ K. Vallan^Säilyk-,
sessä *), Ne ovat hajotetut ympäriseen hujan hajan,
mikä mihin, kuka kuhun, Kuninkaallisessa Kirjan-'
koossa olen Ulina jo löytänyt suurin osan näistä hä-,

nen piirutoksistaan, mutta ei niin sanoq heijän se->
httäniiseksi **); ainoastaan paikka, kussa kukiin on
Jöyetty, on häneltä heihin alakirjutettunna ***), Mi-,

hin ne kuvat lie joutuneet, jotka näistä puuttuu,
UN tietämätöjn, Sanotaan ettei niinnä aikoinna pietty
niin tarkasti lukua näistä julkisista (publjka) Kirjoin-»
säilyksistä ja että ikeän kuin hiiret syövät ejou

Ruuniin vilja-hinkaJoista, niin sanotaan myös olleen
vissiä paperin-paraita ****), jotka veivät kirjoja
Rutinuii kirjastoista, ja kantoivat heitä toisien lukon
taakse. Miten liennöön? Mutta se näyttää kuin
suuri osa näistä vanhoista kopioista ja nalika-rkii-joi-»
luksista, joita F/«nnef toi Suomesta mu'assaan, nyt

5) Kuninkaallinen Vanhain-Säiiys, ÄOtltjl. 9lllti()»ltetä
Arklfwet; Kuninkaallinen Vallan-Säily s, Kongl, Riks-
Strfifroet,

*») Se o» uskottava ettei Brenner ole kjijuttanut mitään
selitystä näistä hänen kuvanpiirutoksistan, sillij oisi-
han sitä tok' jossa-kussa pitänyt löytyä.

*♦*) Näitä hänen alakirjutettuja sanoja tahomme muistu,
luksissamme juuri sanasta sanaan toimittoo.

****) Para. SSjdrci, Smör-hare,
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löytyisi Peä-Peräänkahtojan ') Dan, i?, Nescherin
kirjoissa, kussa hyö huuto-kaupalla kohta tulloon
pois-myöteltäväksi **),

Miiä nyt tuloo muistettavaksi näihin piirutok-
siin vanhoista Suomalaisista Jäännöksistä, jotka löy-
tyy K. Kirjankoossa, ja joita meiltä tässä nyt toi-
mitetaan ***)■> niin meillä on ollut heistä suurin

5) Peräänkahtoja, Inspektor; Peä-Peräänkahtoja, iöfwer-
Inspektor, Getteral-Inspektör.

<°5) K-irjan^luetos (S&obtatalOQ,) näistä Nescherin vai-
naan kirjoista, joka juuri näinnä päivinna o» pai-
nettuna, osottaa kyllä että tämä meijän luulomme
ei ouk varsin ilman perustuksetak (lue tätä kirjan-
luetosta n. 65 käsikirjoituksista puol n arkia loa-
jucltaan) ja toistaa mitä olomme jo ennen kuulut
puhuttavaksi (1ue350 p. m.) nimittäin, että 23 erinäis-
tä sejistystä, ja lähes 200 piirutuksia Vanhoin^Jään-
liöksistä VesterGötiannissa , ilman niitä piirutoksia
jotka hään v. 1670 teki ÖsterGötlannissa, ja jotka kaik-
ki hään anto Vanhain-Kootuksellen — nyt löytyyvät
näissä Nescherin kirjoissa (lue n. 68 ja 89 mainitussa
kirjaniuetoksossa). Se on kyllä outo mitenkä tällai-
«el kalliit ja tarpeelliset paperit ovat Vallan- ja K.u-
nink. Vanhain Säilyksestä, joutuneet yksinäisen mie-
hen korjuun.

■W.) Näistä Brenneri vainaan Suomalaisista piirutoksista
löytyy li.. Kirjastossa 2 kappaletta (»'.ne Sveilipl.)
kumpainenkin ite Brenneriltä piirutettunna. Yksi
heistä on ainoastaan tehty irtonaisissa lellissä, ilman
painimatak (cfcSrglagbCl) ; ja toinen on kirjaksi sioltu.
ja kantaa tällaisen nimen: "©uin&te SOloiUtmeittCt i
Sloor-Föriletidömet Shtlcmbfl, affrijtadhe Anno 167 1 och
672 a!s S-lia SrennerO, Östrobothniensi. Hyö ovat
yhteen-luettu pienempien ja suurempien kanssa Bo:tta
kappaletta, kuvaoltut seuravaisista kirkkoloista ; ni—-
mittäin Turusta, Rantamaalta, No osista,
Naantalista, Maskusta, Raisiosta, Lemusta,
Sjun ilosta, Lohjalta, Eshosta, Porvosta,
Pärnosta, Pyhteeltä, Vckkälahelta, Vii-
purista, Hollolasta, Hämeenlinnasta, ja
J«o-Kyröstä, paihti muutamia kuvituksia Turun,
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vastuus, ensinnik että ite heihin ymmärtää, ja siit-
ten että selittää heitä muilleti. Meijän on täksi tar-

peheksi täytynyt lävitten luskutella monta monuista
kirjan-paikkoa, ja tiiustcUa ja välillensä verroitella
kaikkia niitä vanhoja kootuksia, joita olemme käsit-
tänyt; ja kuitenkin on monta paikkoo jäänyt meiltä
käsittämätäk ja seliltämätäk. Vanhoiti-valai.sta.mineii
on ehkä yksi niistä vaikkeimmisla ja kiilättämättö-
mislä opin-aineista; ei ainoastaan siitä, että hukut-
taavat paljon aikoo, ja että se vähinkin tieto ja va-

listus, jota heitä ehkä sontaisiin, ussein tuloo maksa-
maan meillen paljon työtä ja vaivoo, mutta siitä,
että kaikki meijän vaivamme ja työmme monestin
keäntyy jaksi, ja kahotaan ehkä vielä monelta
irvi-hampaalta nauron alaksi *). Moni mies pitää

Viipurin ja Hämeenlinnan linnoista. Näistä
niin ne Iso-Kyrön kirkossa löytyväisct kuvitukset
ovat »e ainnat. jotka ovat painin kanssa kastettuna,
niin kuin heitä tässäkin toimitetaan. Vapa-mcrkki-
löistii on mouiat häneltä painettuna siinä nioitetussa
kirjassa, sila myöten kuin ne heissä nähtävät juovat
mcikihtee»'ät ; mutta niissä irtonaisissa lehissä ovat
kaikki painimatak; ja Koska heijän karvat jo selite-
taan juovista, niin emme tässäkään ruetak heitä paini-
maan. Niili! näihin meijän kuviin-piirutoksiin tuloo,
niin ne ovat Brennerin Kuviin kanssa varsin yhiä-
mukaiset, josta minun tulee kiitteä ensinnik Herra
M. v. Wright, joka heitä kopioitteli , ja siitten Herra
//. J. isti-o«»«<?i-, joka piirutti heitä kiveen.

--) 8e on valaistamattoniiien ja ymmärtämättömien ih-
misten tapa, että piteä tällaisia vanhoin-tiiustelemisiä
(fortlforsttlillgar) jotka tarkoittaavat mäntyjä aiko-
ja, joutavina; ikeän kuin piteävät kaikkia tarkoi-
tuksia, joilla vaikutettaisiin tahi tarkoitettaisiin jota
kuta tulevilleu ajoi Ilen, sopimattominna ja mic-
letlöminnä, koska molcmmis puolin yltyy vät heijän
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<?hkä tällaisia tiiustelemisia joutavoina ja lukioita
väsyttävöinä , moni ehkä kahtoo lieitä peällen-luo-

mielensä ja heijän aikaasek sivuiliten. (Sillä mitenkä
ne jotka aiiioasti cläävät tu//e ajalle, eläisivät yhel-
len toisellen; koska ei nekään, jotka K.aikXa ehti-
vät en-sin omoo hyötytystä, jouvak työskentellä toisiin
hyväksi). Se on selvä, että ne jotka pelkeä ja liajoo
ymmärrystä ja tietomnsta (Kosk e! sitä heissä löy-
Vyk , eikä seneistäkään heitä hyövytäk) Kajoavat
»aitakin tietön-harjoituksia, jotka sinnepäin tarkoit-
taavat. — Seneistäkös lie siitten Suomessakin niin
kauan Kaivattu miehiä, jotka harjoittaavat valaista
meijän Vanhoin-Jäännöksiämme? Jos sen eistä Tieto-
mukset (jotka ovat ymmärryksen valastajat, ja johon
myöskin Tai inamus on luettavana) larkoittaavat kaik-
ki puolestansa tietoa (johon voaitaan ei ainoastaan
yhtä nykyisiä asian tuntemista, mutta yhtä ikuisia
tiiustclemista) ja hyötytystä (ei .moallista, mutta
henkellistä, ei ainoastaan meijän ijällisillen, mutta
myöskin meijän jälkcen-tulevillen), eli jos Tietomuk-
set ovat luonostaan ikuiset ja henkelliset, niin kuin
kaiken Tievon ja Toluuen alku, — niin se on näissä
kokeeissa, kussa Kukin Tictomus-harjoittaja, vaan
erinomattain Tietouksen ja Tarinamiiksen Toimittajat,
Vallan ja Lain-asettajat, Kansan ja raielen-valaistajat,
eli toisglla sanalla kaikki vanhuuven ja tulevaisuuvén
tarkoilt.ijat juuri selvästi osottaavat, että heissä»
'°ytyy yksi elävä henki, eli yksi henkellinen
luonto, joka et ouk suljettu tään aikuisiin piirok-
siin, vaan joka kohoittaa ihtesäk niitä rajoja ylitten,
jotka maaliisillen pimittää sila taivaallista, ja koet-
teloo sekä eistäpäin että takoopäin ylös-nostoa
meijän ymmäiiyksellemme sitä Vaipaa, joka peittää
ja kieltää meijän luonnollisia aistimia (slNligt! orga^
tiet) kä«ittä,i>ä,tä sitä luonottomatonta, sitä ikuis-
ta, ite Totuuen ja Ymmärryksen — valmistaak-
semme meitä sillä ikuisuuteen. Se on tämä
henki, joka ei ainoastaan koroittaa meijän ajatuk-
siamme, muita heissä myöskin kohoittaa meitä ih-
temme ylitten tämän hetkisen elämisen — joka toistaa
että meissä löytyy jota-k»ta kuolcmatointa ja tämän
elämisen ylitten yltyvätä; ja jota ci käy rajoilla pii—-
rittie. Sillä tavalla toimittaa jo tässäkin elämässä
kukiin totuullinen Tietonharjoittaja ikuisuuttansa
(tässä muka tarkoituksessa), josta heitä, ja kaikkia»
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fcttavattöminha eikä mihin kelpoavaisinna; miten-»
käpä hyö muuien taitaavat, jotka mittuuttaavat
kaikkia meijän hyötymisiä rahalla tahi puntarilla?
Ja kosk ei aina vanliuuen ajat hyvin sovitetak näi-
hiin nykyisiin, niin ovat myös vanhuuen toimit-
tajat*) tulleet muista kajotetuiksi, erinomattain niiltä
joihenka huinkentelevaisuus ainaa halajaa tätä uut-

ta **). Suottakos siitten sanotaan: "joka yöllä käyp,
luullaan varastavan; joka vanhoja puhuu, luullaan
valehtelevan." Vanhuus ja pimäys oii monessa
yhteen verrattavat. MyÖ hoiperoimme kummas-
sakin — harva selittää tien ja totuuen; kuitenkin
meijän pitäis heitä hakea i jos mielimme johon-ku-
hun yhtyä.

Meijän aikomuksemme ei ouk että asettaa mei-
jän ajatuksiamme muillen uskon-kappaleiksi, myö
tahomme ainoastaan, pulmissamme Suomalaisista
Jäännöksistä, visseyteri puuttehessa, sovitloo meijän

selityksiämme

Hyviä (henkellisesli eläviä, heijän mielen ansiolla;
vaan ei ymmärryksen valolla) croitetaan niistä moan
kapeista, joihen ajatukset ei kohoitak heitä mullasta,
mutta jotka (käytöksillänsä) mateloo luonnollisuutes-
saan ikeän kuin eläimet, ja lopettaa elämänsä, ikeän
kuin päivänsä, ikuisella unella ja mielen-tyhjyyvellä.

5) Vanhoin-selittäjässä löytyy ikeän kuin muissakin
opin-hoaroissa, moni houkka ja heikko-peä ; mutta
— mitäs myö heistä puhumme?

**) Heijän mieli, joka on tylsäytynnyt tyhjän-nouta-
misesta, ei pystyk tällaisiin tiiustelemisiin, ikeänkuin
heijän ymmarys ei yltyk semmoisiin ajatus-tarkoi-
tuksiio, joita voaitaan Tietoukseen (Filosofi).
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selityksiämme — ikeän kuin hätä-varaksi, kunnekka
soataneen toisia parempia. Sillä myö uskoomme
että paljaat kuvat, ilman toimittainatak, ovat ikeän
kuin sian-saksoo heilien, jotka eivät heihin ymmär»
räk; ja että hikiämme ennen soisivat jonkun tievon
heistä, jos kohta puuttuvaisenkin, kuin että oisivat
varsin ilman niin minkäänlaisetak.

Nämät muistomerkit, jotkatässä kuvaillaan, ovat

erinomattain vanhoja hautakiviä, asetettuja merkillis-
ten moamiesten muistoksi, vanhoja vapa-merkkiä *) ja
muita kuvituksia kirkkoloisla ja linnoin muuriloista,
vanhoja rahoja muinon Suomessa tehtyjä, ja muita
sellaisia, jotka muistuttaa meitä meijän vanhuules-
tamme, ja jotka, tarkoittamisellansa Tarinamukse-
hemme, taitaisivat jossa-kussa enentää meijän tieto-
jamme näistä ajoista. Ne johlaliikset ja apu-keinot,
jotka meillä ovat olleet näitä selittäissä, ovat erin-
«maltain ne kirjotus-sanat, joita meijän Poavilaiset
vanhimmat ovat heiliin kirjultanneet **), ja ne

5) Vähä kyllä myö puhumme näistä vapamerkkilöistä
heijän vapaallisuutensa suhteen, sillä inyö arvelemme
ainoastaan sitä Vapaallisuutta, joka osoittaiksen sisälli-
sesti, ihmisen töissä ja tavoissa — ei sitä ulkonaista
nimen pukemista ja merkittämistä; mutta myö hoas-
telemme heistä ainoasti seu valaistuksen tautta, joka
heijän tarkoittamisella, syntyisi ehkä meijän Oma-
moan Tarinamuksessamme.

**) Näistä sanoista on moniat ollut niin pois-kujuneet,
ettei heitä ouk tainut lukea ykskään.

t)L^l^ I. 26
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vapa-merkit, jotka löytyy heihin piiritettynnä *).

Paikasta, kussa heitä on tavattunna, ei ouk ollut
meillen mitään apua näitä tiiustellessamme, koska
meillä ei ou ollut tilaisuutta, että ite heissä kuulus-
tella, jos heisiä mitään tietäisivät**); mutta sitä
vastoin olemme vanhoista kootuksista ja suku-joh-
tauksista selittäneet vähä yhtä ja toista; ja mikä
on jäännyt meiltä selittämätäk, sitä olemme heittä-
neet mullien selitettäväksi, ja ainoasti jollon-kullon
uskaltaneet, että nuon arvolta eteen-asettaa meijän
luuloamme.

*) Mitä näistä vapa-mcrkkilöistä tuloo sanottavaksi,
niin suuri osa heistä on niin vanhat, ettei heitä
eneän tunnctak , liioitenkin koska monet heistä on tain-
neet jo sammua ennen vuotta i6?,5, jollon se Ruohtalai-
ncn Vapa-Huone, kuhun heitä sisään-kirjutettiin,
»«elettiin; monet ovat myös muustakin syystä jään-
neet siihen ylös-panematak, alinomattain koska suurin
osa meijän vanhoista Suomalaisista vapasuvullisista,
eivät kuulleet Ruohtalaiseen Vapa-Huoneescn, mut-
ta oli yksi peru niistä muinoisista Saksalaisista ja Vi-
rolaisista Tempel-Herroloisla, joihen vapaallisus oli
Saksan maissa perustettu. li.uin tähän vielä luetaan
että näissä vapa-merkkilöissä harvoin selitetään muuta
kuin ainoastaan Kilpeä , joka monessa oli pian yhöl-
läincn, ja jotka ainoastaan eroitettiin Raula-kyperäs-
tä, Sarviloisia, tahi Kyperä-vaipasta (Jpjetltltdtfet), ja
ettei heissakään painia paljon croitetak, niin töye-
tään miten vaikkia se on näitä selittää, liioitenkin
koska usseen pois-vaihtelivat välillensä vapamerkkilöi-
tansä, ja kantoivat vieraita äkkinäisiä, tahi muuten
muuttelivat omiansa.

**) Minä olen kyllä kirjuttanut moneen paikkaan, tätä
kuulustellaksein, mutta en ouk soanut vastausta,
joka toistaa miten kylmäkiskoiset meijän moa-miehet
vielä ovat näissä töissä.
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I: nen T litisti.

Turun Pajus-miehen Niiles Antin-pojan
hauta-kivi Turun Peä-Kirkossa a).

Tämä hauta-varjo **) näyttää olevan kaikkiin
vanhin, niistä hauta-kivisiä, jotka v. 1671 löytyi
Turun Peä-Kirkossa ***). Fi ainoastaan ne hänessä
jo pois-kuluneet kirjoitukset, mulla myös hänen

yksinkertaisuus teoltan, toistaa tätä. Ja vaikka ei
hänessä tavatak mitään vuos-lukua, joka ylös-va-
laislais meitä hänen ijäsiään, niin se näyttää kuiien-
kin kuin se oisi asetettunna nuon arvolta i4 —

saan luvulla.

Mitä niihin häneen kir juteltuihin sanoin tuloo,
niin emme ouk varsin hyvät selittämään niitä kaik-
kia, eikä Brennerkään mahtanut heihin ymmärtää,
koska se piirutti heitä niin selittämättömästi. lVlku-
sanat kuuluupi näin: ' lapis nicolai andre e
$Vesf)yteris aboensis" fTururi Papis-miehen Nii-
les Antinpojan hautakivi! vaan jos siitten luettaisiin:
t< f) Milis tills Styultus" Cynnä hänen poikansa
hauattunnaj 011 tielämälöin. Tässä tarkoituksessa
kahomme ouoksi, että niinnä aikoina julettiin niin

*) Lrenner ci kirjula tästä kivestä mitään muuta, kuin
ainoastaan nämät sanat: "Jy Hho ®. Ättrfd."

**) Hauta-varjo, Grafwärd; Hauta-kivi, Grafsten.
Peä-Kirkko (tahi L^uomio-^u-iiio), DoMiKprka.

■j-) Tässä jääpi yksi sana, välissä, toimittamat.
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julkisesti puhua yhen Poavilaisen papin lapsista;
josta arvelemme tämän miehen ehkä eläimeen emien
vuotta 1248, tahi ennen Skenningiti papin-kokousta,
kussa kieletliin kovasti pappia olemasta pois akkoin
puuttumasta *).

Myö olemme keli-paljon haentieet, jos oisi niin-
nä aikoina löytynnä Turussa yhtä Pappia sillä ni-
mellä; voan emme ouk sellaista niissäkään käsitlän-
nyt **). Ja koskei hänen nimeensäkkään löyvyk ylös-

*) Mutta tässä tarkoituksessa kahomine toas ouoksi , ja
varomme olevan uskoUoiuattoiiiiin, että tämä kivi oisi
muka ollut se ainoa Turun kirkossa, joka vietä v.
1671 oisi ollut jälellä näistä vanhoista ajoista; ja
joka niin muoton oisi yksinään jäänyt murcntuma-
tak näissä kauheissa Tui-ui» kirkon luli-paloissa , jot-
ka tapahtui v. iLiii», i.'»'»), i.j.18 (»ijG-j, i.-j^3?) iftLjfi
ja i(356, kussa kaikki niuul Kirkon kaunistukset —

joit' eivät Juutt i luiset v. i:>o»j, ja Venäläiset v, i3iS
häviftäimeet tahi vienneet inyö'l-nsä — paloi tuhkaksi.
Mutta kysytäät» siitten, tokkos Tumn kirkko »m niin
vanha, tahi oliko se jo i-i^Sincn vuuen Menoilla ia-

kettu? Sitä emme saata sanoa, ainoasti että v. iu.2()
peätettiiu jo että muuttoo pois kirkko Rautamäeltä
(kussa Brcner niinikkään vielä v. ili^i tapais ylien van-
han hautakiven vuotesta i'ii)i :' — kaho X Taul. kuv. 1)
Turkuun, eli niin kuin sitä muinon Kuhuttiin i/,X
kankareesen. Millouka lätä tehtiin ei varsin tiinnc-
lak, mutt.» i>.s>l-iiiieii vuuen teinoilla jo mainitaan
tästä unesta Turun kirkosta (P:>; th. Chr. p. i»)3). Jos sen
eistä liiiuu Tiliini p;lPl>i o;iii ollut nait 11 ennen
v. I2ijs!, inin s,- oisi vielä saattanut eleä inonta myci-
hcmpäuii. T»iiseksi niin »ä.uilt kirjoitus-nenät eivät
teoltakaiiti näyk olevan niiu vanhan-aikuiset, jos
heitä vtrroitetaan siiiieu toiseen kiven-kirjoitukseeu
joka löylyi Rantamäellä.

*^) Yksi nimellinen Niites Antinpoika oli v. i303 Prce-
fectus Finlandiie (l'cäinics Suomessa) mutta se 011

maholoiu, että näillä sanoilla tarkoitetaan häntä
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pisteltynnä siinä papillisessa veii-kunnassa *), jota
Piispa Magnus O/ail asetti Turussa v. 449? ja
kussa kaikki Turun sen-aikuiset papit lie olleet
osallisia, niin on arvattava, ellä tämä Niiles Antin-
poika mahto eleä näitä aikoja ennen, liioitenkin
koska siitä päivästä jo ruetaan soamaan tarkempia
tiijustuksia meijän Kirkko-Tarinamuksessamme **).

Mitä toas siilien vapamerkkiin tuloo, joka nä-
hään keskellä kiveä, niin ei sekkään paljon valaise
tätä asiata. Että se on yksi niisiä yksinkertaiseni-
mista ja vanhemmista vapa-merkkiloista näkööpi
jokainen; voan kennen sukukunnan — en saata

varsin sanoa ***). Kyllä se on kaikitekkin näöl-
tään, semmoinen kuin sen peri-vanhan *jf) suku-

*) Vs««a, ScUlstap, Drbeit, Gille, Veli-kunta t. Veljel-
/l.«>--)«.5 Brödraskap, Papillinen Veli-kunta, ett Presler-ligt Gille.

**) /<l,-/c/»i,>-/'a,'^a,nu^, Kprko-Historic.
***) Muistettava on myös, että jos tämä vapa-merkki ka-

hottaisiin kohallansa (niin kuin heitä aina kahotaaii)
niin silloin kirjutos alkaisi ala-pcästä kivee (jota en
muualla ouk nähnyt); ja jos toas kivee asetettaisiin
kiijutoksensa mukaan, niin silloin toas vapamerkki
keäntyisi ylös-alaisin (joka oisi vielä sopimattomampi:.
Se näyttäis silloin, Kuin sillä kuvaeltaisiin yhtä
Piispaan kypärätä (eli Bistopslllösia).

*p) Eitä tämä suku on vanha, ai-vataan siitä , että ne
Ruotsin muinoiset Kuninkaat Sverker hen G»U!lle
(joka kuoli 1i55) jonka isä Erik ,-»«// oli vanhiiucl-
lansa ottanut. Ristin uskoa, ja kasteessa kuhhiuut
ihtesek Koi t. Koarle — kuin myös hänen poikansa
Koarle Sverkersson (jokai kuoli 1168) ja toas hänen
poikansa Sverker uftt llllge (joka kuoli 1-210) — sano-
taan kaikki olleen lästä »V«<t och Dagin suvusta,
chkeivät kantaneet tätä suku-nimcc, joka otettiin
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kunnan, jota kuluimme Mitt och Dög i längden,
jonka vapamerkki oli toinen puoli musta, toinen
valkee, pitkinpuolin; ja joka meijän pitännöön eroit-
too siitä nykyisestä sukukunnasta, jota vielä kuhu-
taan TVtlii och Dag. Sillä se vanha vapamerkki ei
ollenkaan löyvyk Ruohtalaisissa vapa-kirjoissa , kos-
ka tämä suku, joka oli paljon Suomessakin ulos-
siirtynyt, ja joka vasta 300 vuotta myöhämpänä
tuli Kuninkaallisen Ruohtalaiseen Vapa-Huonche-
sen sisään-kirjutetuksi *), oli jo sitä ennen pois-
muuttanut tätä vanhoo vapamerkkiänsä yheksi poik-
ki-teloin jaetuks kilveksi, jonka ylä-puoli oli valkoi-
nen, ja alapuoli sininen (?) (kaho p. 87, Olai Magni
Historia **). Tämä heijän Vapamerkki tuli siitten-
kin kerran vielä muutetuksi, nimittäin ylä-puol
keltaiseksi, ja ala-puoli siniseksi, sinertävillä
ristiin-juotetuilla juovilla (kaho p. l. Ca ris köldin
vapa-kii jassa). Multa ei sillä hyvä, että muutti-
vat vapamerkkilöitänsä, hyö muuttelivat myös

tavaksi vasta niyöhöisämpinnä aikoina. K.. Vapa-
Huoneen polvi-laskuissa, alotetaan tämä 6uku vasta
v. J220 yhestä sentti Matinpojasta, joka oli ollut
Kuninkaan Eerikki Läspin Valta-Ncuo.

*) Tämä (nykyinen) Natt och Dagin suku tuli v. 1628
Ruohtalaiseen Vapa-Huonecsehen sisään-otctuksi i3:nen
lMion alla, josta suvusta siitten yksi nimeltä Åke
Axelsson Natt och Dag lehtiin v. i<lL>2 Vapaherraksi
22inen N:on alle. Se oli silloin Valta-Ncuo ja Lain-
julistaja Ncrkissä, ja sai vapa-moaksensa muutamia
taloja ja vero-tiloja lin pitäjässä pohjan moalla.

**) Saattaa ehkä myös olla mahollinen, että hyö ovat
perinpohjin eri-sukuja, vaikka heitä 011 vanhoissa
polvi-laskuissa tuen veittyunä.
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nimensä. Yksi tästä suku-kunnasta, nimeltä HV/»5
Böson Natt c»c/l Dag Eksjöiin ja Penningebyiin *),

oli jo v. i4^9 pois-muuttanut vanhan sukunimensäk,
ja ottanut ihellesäk Sturiloihen nimen, joihen
kanssa se oli suvussa emän-puolesta **); mutta piti
kuitenkin omoo vapamerkkiänsä vielä hyvänä, kun-
nekka yksi toinen samasta suvusta, nimeltä Sten
Arvidsson Natt och Dag, sai v. 1720 luvan, Val-
takunnan vapa-suvulliselta seävyltä, ylös-ottoak-
sensa niiten vanhoin Ruotissa jo ulos-sammuneihen
Sturiloihen nimeä ja vapamerkkia (joihen kanssa
hänenkin luultiin olleen sukuisin emän-puolesta), ja
pois-sevoitti sillä tavoin suvunsa heihin *").

Mitä nyt tulöo näistä Suomalaisista Natt och
Ddgiloista sanottavaksi, niin heitä on mahta-
nut ennen olla paljon meijänkin moassa, koska
heitä rajuutettiin siitä Ruohtalaisesta Suku-polvesta.
Schönefelt ►£•) eroittaa heila oikeen eri-nimellä ja

*) Hään oli silloin Valla-Neuo Runtissa.
**) Hänen isänsä oli Hö Stenson {Natt oe/, Dag) joka

v. i/j^o oli nainut Karin Fl»e»l«int^t»^l« »ftiue, jonka
isä «Ii Tchti-mies ja Linnanisäntä l?aeholmassa,
Danmarkissa, Sven Stenson Stin-c, joka oli Hertlli
Albrechtilta soanut isoja pito-maita Ilallannissa,
KerKissä ja Vester-Noiilannissa; ja joka oli Valta-
Hallihtian Svante Sturin isän-äitin-isä (lue Schöne-
feltin matrikel).

***) Seneistäpä Kaikki nykyiset Vapaherrat nimeltä Stu-
ie, ovat kaikki isänsä puolesta paljaita /Vati och
l?aL</oit<i, ja ovat eroitettavat niistä vanhoista Stu-
riloista, joita muinonkin kuhuttiin: OtMZ-Söner.

t) I»ue t). r. Schönefelts Matrikel öfwer ointroducel
rade af Ridderst. och Adeln i £>. joka kirja löytyy
käsikirjoituksenna K. Vapa-Huonecss:».
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kuhiuu heitä "Vlcitt och Dag i Finltltld mutta ei
liäänkään puhiik heistä sen koommin, ei heijän
Vajianni kkilöislääli eikä heijän polvi-laskuistaan. Lie
hiili siitten iällä nimellä tarkoittannut niitä van-
hempia va! nuorempia. Hään nimittää myös-
kin eiilläii, sila sukua "Natt och Dag i längden;"
mulla ei hään siitäkään, jos ainoastaan nimen ni-
millää. Että nämät nuoremmatkin Natt oc/i
Diigit oli jo i4-'nellä saan luvulla löytynyt Suomessa,
selitetään Olli Maunuksenpojan Tarinamuksesta niistä
pohjoisessapäin löytyvistä kansoista *).

Multa kaikista näistä puheista e! kuitenkaan seli-
teläk mikä mies tämä Niiles Antinjjoika lie ollut,
jonka hauta-varjo tässä näytetään **). Eltä se oli

korkeasta

*) Lue Olai Magni Historia i/e Gentibus Septentrio-
nalibusßoina; »555. /.ii././, e a5. n, 87. Kussa hään
puhuu niistä vanhoista Hangoin kallioloissa sisään-
hakatuista Suomalaisista vapa-merkkilöistä, joita hään
jo silloin Kuhtui J*itetustissima" (varsin vanhoja) ja
joista hään kuvittaa 5 kappaletta, nimittäin: Vanhoin
Htiii-i/oi /Vatt oe/l Dägiloihen (poikki-puolin),
JVäsaloihen, Gyllenstjernilöi/ien, Tottiloihen, Roosi-
loihen, hämatoihen ja yhen tnnnettoman. Näitä
kaikkia on hään asettanut vempelen näköiseen pouk-
kamaan, ja keskellen pannut Ruotin vallan vapaine!—
kin (Kolmet ruuiiua).

"*) Tämä hautakivi mahto jo iLBi:nen tahi I^3B vuuen
tulipalossa hävitä. koskei siitä mainitak niin mitään
Laurseuksen Juttelemuksessa e/e Sacellis Fe^»«/ei". in
L?'e«7/i/. Cath. Aboensi. Kussa ainoastaan sanotaan yhen
Lainistujan Natt och Dagin (hänen Ristimä nimeänsä
ei nimiletäk) olleen hauattunna Piispa Tavastin
hauta-kammiossa.
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korkeasta suvusta on arvattava, ja eltä se oli yksi
Natt oc/l Dä g, on uskottava. Mutta kosk' emme
ouk olleet miehet, soaha hänestä mitään tieleäk-
semme, niin tahomme nimittää niitä ylhäisempiä
Herroja täslä suvusta, jotka ovat muinon olleet
kuuluisat Suomessa; ja joihen kanssa hään on ehkä
ollut sukuisin.

Näistä on ensinnik se muinonen Suomenmoan
Peä-mies Hoai"/e Näskonungsson (tXatt och Dag *)

joka v. i317 oli Valta-Neuo ja Miekkamies, ja joka
jo v. i323 kuhuttiin "Capitanus Finlandia?." Hääri
kuhtui ihtesäk v. 1327 "t?a/,l'ill«ei« sl«/«nlio«H«"
yhessä kauppa-kirjassa Ste'nsböleu kartanosta Por-
von pitäjässä, jossa haen kiljuttiin vieras-miessä. -—

V. i330 kuhuttiin hänlä "Advocatus super /<i/l/an-
<il'«m et Alandioin ," yhessä lahja-kirjassa (gafwo»
bref) yhestä talosta nneby 11 kylässä, Ahvenan-
moalla. Ja yhessä Peätös-kirjassa (bOll\e*bvef) an-
nettu Hattulassa v. i333, siitä äsken nimitetystä
S te'nsböli n moisiosta, kuhtuu hään ihtesäk "Carolus
Näskonungsson, Miles." Hään eli vielä v. i349, l^^li"
hään möi 2J Örtug moata Valdemarin soaressa,

*) Lue: Hbo SEi&tt. 1785. Bly. P. >Bi. Siinä ci eroile-
tak, jos haan oli /Vatt och Dag pitkinpäin tahi
poikkipuolin; mutta mahtoi se olla pilkinpäin,
koska yksi hänen jälkimmäisistä nimeltä Niclis
H>«NH-15/e«o,l kuhuttiin Natt och Dag / längden.

t)?^^^ I. 5g
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Tukhulmissa, Papiitarillen (ät nunnorna, presilNNor«
na) St. Claran suljetuksessa *).

*) Tällä /iÄar/e Näskonungssonilla oli yksi veli JEren-
i;^/e Näskonungsson (U«tt och Dag) joka v. 13i2
oli Miekka-mies, Ruotin Valta-Neuo ja Vallan-
Asettaja, ja yksi Roskildin Rauhan - Toimitta-
joista (en ibland Frcds-Kommwarieriia roid Rostilffaffcicn). Häntä tehtiin v, i3i3. Vallan-Asetta-
jaksi Norissa, ja v. i32i Ruhtinaaksi Ruotissa. Hä-
nellä oli yksi poika JErengisle JErengislesson, joka
»li HliekKa-mies, ja jonka jälkimmäisistä arvelemme
sitä Nictis jEreiigistessonnia,\ota nimitettiin "Natt och
Dan i lanctden," joka oli nnnul Kniitintytärtä,
ja jolla oli Tukhulmissa monet talot, jotta se pois-
lahiotli niillcn läs»ä kaupunnissa löytyivillcn Papin-
sulp^tuksillen. Häänki mahto olla Suomen-sukuja,
koska hään v, 1420 piti Vslta-kaiäjät Turussa (Abs
Stibll. i7«9 p. 321. v. 1785 p. 233. l>orth. Qhr. p. 5o»),
ja luetteli jälkiscätökscssänsä yhtä Jeppe /^'ne^ia,
omaiseksensa. Yksi JErengilzle Nielsson (ehkä hänen
poikansa) oli v. i44? alakii-jnttana yhtä vanhaa sovinto
kirjaa <?01/, /^i',!/>i,i, ja Juho 6t//i«^o/a« veljäisten vä-
lillä (porth. chr, p, 448). Tämä /V/l7e« JErengisles-
-6o« mahto kuolla nuon v, i44°-> koska hään silloin
teki jälkiseälöstänsä (siti tejlaNleilte). Sekä hään että
JErengisle Niclisson, oli kumpaisetkin v. i43ö ylös-
pantu heijän joukkoon, jota Kuninkaan Lhrislolie-
rin koroitus-päivällä v. iiWt piti lehtämän Tähti-
nickoiksi (Porth. Chr. p. ('O7). IVlyö aprikoime ellei
tämä Turun muinonen Pappi lie ollut varsin tästä
sukupolvesta. Hänen ristimä-nimensä /V/i/e^ on aivon
Sturiloihen (eli niiten nuortein liatt och 11äl>itoil»en)
kuin myös niiten vanhoin Natt oc/i Dägiloihen, kai-
ma-nimi. Mutta yhtä Antin nimellistä, joka oisi
ollut hänen isänsä, ei löyeläk koko tässä sukukun-
nassa; niissä muka polvi-lasi uissa, jotka luetaan
Vapa-Huoneen nimi-kirjoissa (Matriklar). Multa
meijän tuloo muistuttoo, että hyö ovat ylikyntcen
varsin puuttuvaisia ja viallisia, erinomattain vanhoista
ajoista.

Vuonna i326 niin oli yksi nimeltä JErengisle
Andersson Suomenmoan Peämies, eli niinkuin heitä
silloin kuhuttiin Advocatus /-'/n/an^e,«is." Hään
kuhtuu ihtesek yhessä vanhassa Pt-älöskirjassa Sténs-
hölin kartanosta, vuotesta i335 — Advocalus Aboensis;



467

Toinen oli Stifn /»'osu,» /^Vafl in/i K,<^ Gökshol-
rnaan ja Riiikeslaholiiiaaii, joka v. 1371 oli Miekka-
mies ja Valla-Keuo. V. i3Bj. oli hään yksi Valta-
Ruhtinaan Bo Jonssonin jälkiseätöksen Toimitlajoista
(en ibland Exekutoicrna af Riks-.Dtotscn 230 Jon-
sons tcstantentc) " V. i3t)o oli hään Lainjulislaja
Nerkissä ja Vallan-Asettaja — v. i405 oli hään
Kuninkaan Laintoimitfaja *) Suomessa. liään eli
vielä v. i4oö; mutia v. i4n oli hään jo kuollut.
Hään oli nainut, i:sin Ingcborgia «DiVl/o/^X Valta-
heiton Koarle Maunuksenpojan (sen vanhemman)

ja puhun siinä suurella kunnialla siitä ennen maini-
tusta Koarle Näskonungssonista , jota hään kuhtuu
"Nobilis Miles, Dominus Carolus, Antecessor meus."
Mitä sukuja hään lie ollut, on tietämätöin mutta
myö aprikoime ellei hään voan lie ollut näitä yksiä
vanhoja Natt och Dagiloila, jota hänen listimä-
nimensä ikään kuin toistaa. Hos uskaltaisimme tätä
peätteä, niin silloin oisi Antinki nimee tavattu tässä
suvussa, ja saattais muka olla mahollinen, että hä-
nellä oisi ollut yksi veli, tahi veljen-poika nimeltä
Niiles Antinpoika , jota oisi ollut Pappina Turussa —

ellei tämä oisi elänyt, uiin kuin äsköin arveltiin,
jo monta aikoa ennen.

*) Kuninkaan Lain-Toimittaja (Konungens Domhafwan-
äe t. £)om-ittneljafn>ailbe) kuhutliin niitä Valta-Hcr-
roja, jotka Kuninkaan siassa ja Kuninkaan nimessä piti-
vät Valta-käräjät (9Jdfjle Suomessa. Eli kuin
näitä hävitettiin — ne jotka pitivät Moa n-oikeu
Turussa (Lands-Rätten i #60). Että hään v. i405
piti Valta-käräjät Snomesssa, luetaan Porth. Chr.
p. 4iB, 508. ja Stjernm. Höfd. Minne i 0. 2 B. 11.. 1.

p. c>B &c. Samaten sanotaan (yhesiä Lainjulistajan
O/au? Flemingin kirjassa, annettu v. iljia) hänen
myöskin pilanneen Valta-käräjöitä Ulfshyin (Porin)
kaupunnissa Suomessa, v. i4>o» i°t-a Porthan arveloopi
kirjotus-virheksi vuosluvussa, luullen tämän tarkoit-
tavan v. i405 (Chr. p. 418).
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tytärtä Brobyiin, ja 2:seksi Ingeborgia Koarle F/»"-
-jenpojan tytärtä.

Kolmas oli Miekka-mies Z<? Båson ("Natt och
DågJ joka v. i436 oli Lainjulistaja Pohjos-Suo-
messa, ja joka makoo hauattunna Upsalan Peä-Kir-
kossa. Hänen vanhemmat oli Laintutkia ja Vara-
Lainjulistaja *) B6 Niclisson fNalt ocn Dag, se

nuorempi^ ja hänen ensimmäinen puoliso /nge»
borg Jöns-Niileksenfjojan »5-ILI,/'te-S^nnl'nFi'nixlil/'.

II:«lLN T^ulu.

Yhet Rauta-häkit, jotka muinon sulkivat
Piispa Maunus 0 11 i«s»c>j l> n ( Tavastin)
/la«i«X'am/?ll'oia Turun Peä-Kirkossa*®").

Tässä kuvaellaan yhet rautaiset häkit (ett l'eM<
gflller) jotka muinon oli pantu ikeän kuin oveksi
tahi varjoksi sen Turun Peä-Kirkossa löytyvän

5) Vara-Lainjulistaja , Undet-Dagman. Tämä Miekka-
mies Hö Niclisson (se nuorempi) Äkeröiin oli v. i4^4Laintutkia Vaxalassa — v. i4sg Vara-Lainjulistaja
Oster-Göthlannissa, ja v. 1461 Kuninkaan Vouti-
mies (Fogathc) Vcdboin Kihlakunnassa ja Rumle-
borgin Läänissä.

<"f) Vrenneri »3 Hbo Donikprtia på ett jeriMller str sSl-
stop Magni ©l«i graaf.
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Ta vastin kiiliultavan hauta-k am tnio n ') eleen;

eli niin kuin sitä muutenkin nimitettiin: "Herran
ruumiin t. Kis t uksen lti uumiin kammio;"
iSacellum <?<?/'/?!?/'« Domini, vei Corporis ChristiJ.
Tämä kammio oli asetettu Piispalla Maunus t)/»»!,'

L?ana,slHa v. 1421 **), ja häneltä juhlallisesti sisään-
vihitetty (pyhitetty) v. i425 kunniaksi meijän
Pyhän Vapahtajan nimen, niin kuin hietaan näissä
kirjutuksissa, jotka ovat varsin somasti sovitetut näi-
hin Rauta-häkkilöihin : ja jotka kuuluuvat näin:
nn«o vonuni mcvxxv magnus olaiep«c<?^uZft
tiifitri f)oc OPUs, joka Suomeksi oisi : "vuonni? 1426

*) Hammlc»^ Kirkko-kammio Chor; Hauta-kammio, ©rflfst^or. Ennen Vo»v>n aikana piettiin Turun kirkossa
monta erinäistä kammiota, kussa piettiin Jumalan
palvelusta, eli oikeemmiltain, kussa seisoi yksi alta-
ri» ionka luonna Pappiset vissinä päivinnä vuo-
tessa pitivät messujansa ja rukouksiansa hyväksi
niiten sicluillen, jotka ovat näitä laitoksia seitiä-
neet, ja heitä lahjoillansa ja antimillansa asettaneet.
Yhtenä aikana löytyi jo 18 tällaista kammiota Tu-
run kirkossa, joista suuri osa palkihtivat omia pap-
pia ja messu-miehiä; mutta kakkia näitä hävitettiin
Kuninkaan li,ustav Ilsen aikana, jollon tätä Poavin
uskomusta pois-hcitettiin. Siitä päiväsiä nimitettiin
näitä kirkko-kammioita paljaiksi hauta -kam-
mioiksi, koska heissä ainoastaan hauattiin heijän
ja heijän lapsiin ruumiita, jotka olivat heitä asetta-
neet, vaan ei eneä piettynä mitään henki-messuja.
Piispa Tavastin muista jumalallisista laitoksista oli
yksi tämän Ristuksen Fllum«« ia,nmlc>« asettaminen.
Siinä häntä myös hauattiin, josta tätä siitten ku-
huttiin "Tavastin hauta-kammioksi '."" Tämä kammio
oli suljettu eli varuistcttu näiltä rauta häkillä, josta
kuvat tässä nähään.

**) Lue Porth. Chron. p. 429-
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meijän Herran (Syntymästä) tictti *) /'/«/la Maunus
Ollinpoika talä työtä." päihen alla seisoo toisilla
kirjutos-nenillä (tlied NNNitN stil) Ruotiksi: "HjELP
NiVRIH." **) fauttakoon MaariaJ. Jos ne toiset
koreukset, joita nähään näihen perästä, mitä merkih-
tennöön, on tietämätöin ***), vai lie ainoastaan pan-
tu sinne, soreuteksi. Yhessä silmukassa nähään
nenä R. »^) toisessa yksi käsivarsi, joka on

*) Tämä sana fecit fieri (oli antanut teliä, tiettänyt)
on yksi Suomalaisuus (FeNlNciöM) tässä Piispan La-
tinassa, joka toistaa hänen ei ainoastaan olleen selvän
Suomalaisen; mutta myös Latinat» kirjuittaissaau
nouattanncen Suomalaista mielen-juohutusta. Sillä
suomalaiset oisivat epäilämätäk (ikeäiiknio Rnohta-
laisctkin) kirjuttaneet fecit, l,os«lt (reste t. C. stctieil,
minneswärden). Ehkä se oisi viallisesti sanottu, sillä
Seppä teki (fecit) mutta Piispa tictti I. fecit jieri).
Jos oisivat varsin tahtoneet tätä asioa croittoo, niin
oisit kirjuttaneet tahi toimittaneet tätä apu-sanoilla
(mcd hjelplvcrbcr) e. m. curavit. lät refil. Mutta Suo-
malaisessa kielessä ei tarvitak sellaisia apu-keinoja,
hämssä löytyy ikeän kuin Hebrcalaisessa ja Arabian
kicle*sä, tätä eroitusta puheessa (ja ajatuksessa) toi-
mitettu eri-sanantaivuttamuksella (ltttVtlcft ZtNoM cN
särstild koningationsform) jota Uehrean kielessä kuhil-
taan "ile^iul» //lii/li'^," ja jota myö Suomeksi soat-
taisi kuhtua Tiettävä-Toimitussani {Verbum
Permissihum, t. Effectivum, t. Transitivum).

**) Yksi kopio tästä kirjutokscsta luetaan myös Opettajan
Joh. Bilmarkin Juttelemuksessa "De Sacellis H«-
pulcralibus l/l Templo «^al/le^ail Aboénsi," l^lex»n<l.
Lauraeuksen vastoomisella, Turussa 1772, p. 20.

ja yksi toinen kopio löytyy niin ikeän Jonas Bån-
pin "Den Wälborna Tawastista Slicktens ättare-tal,"
©toifl). »7ö6.

'^^) Ei Porthankaan osanut näitä selittää; lue Chron.
p. sii. m. 4g5.

-^) Joka nenä ehkä merkihtee sanaa "REGINA" (Kunin-
iala^).' zotta ois: "Auttakoon Moaria VLuninkatar."
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Tavastin vapa-merkki. Vksi sellainen nähään myös
näihen häkkilöihen alla, mutta tehtynnä vähä isom-
maksi.

Turun Kirkon tuli-palossa v. 1681 jollon
kaikki muut vanhat jäännökset paloi poroksi, niin
nämät Rauta-häkit jäivät palamatak. Samaten myös
tulipalossa v. »738, ja jos emme vaan petyk muis-
tossamme, niin muistamme meijän nähneen heitä
vielä näinnä viimäisinnä vuosinna, Turussa olles-
samme. Nutia jos ovat tässä viimen-syksysessä
varsin onnettomassa tulipalossa, kussa kaikki muut

kirkon kaunistukset (prydnader) paloi puhtaaksi,
vielä jäänneet seisalleen, siitä e! ouk tullut meillen
mitään tietoa.

lll:maas I'^Vl V.

Piispa Conrad Bitzin Hauta-Varjo
Turun Peä-Kirkossa *).

Tämä Hauta-kivi on ollut Piispa Conrad Hiisin
hauvalla, niin kuin sanat hänessä luetaan: $,epul-
c^iiiil venerabilis pattte donuni conradi e>»i-

*) Brenner: "I Mo ©. Kpfckia."
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scopi (ftoensis; gK//l anno mttilxVTiX Ml vie
NtÄl^ii - juka oisi Suomeksi: "Nl«i« arvollisen
Isän, Turun Piispan, Herra Conradin (joka) kuoli
iiuo/ina >48q, H. l3,nii väl^iiilä Moalis-kuussa."
Vähä alempana nähään Hl'i:i'/l vapamerkkia joka oli
yksi /ilu^la pukki, punaisilla sarvilla, kultaisessa
vainiossa *). Vapamerkin ylä-puolella on kuvattu
Piispallinen kypärä, ja ala-puolella /La/i^ i-IHIiA.

Tämä

') Että tämän Piispan vapamerkki on ollut yksi sein-
moinen taka-jaloillansa pystyssä seisova pukki,
jota tässä nähään , arvataan ei einoastaan tästä hänen
hautakivestä, mutta myös siitä vapamerkin-piirutok-
sesta, joka hänen kunniaksi oli tehty Pargasten pitä-
jän kirkko-laipioon (kaho IX:nen Taul. Leen kuvaan).
Sellainen pukin-kuva on myöskin muinon ollut ku-
vattu hänen muistiksensa siinä Piispan-penkissä,
jonka hä3n oli liettänyt Savun kirkossa (lue Christ.
Cavanderiii Juttclcmusta petr. Kalmin hoi-
vauttamisen alla, "SSe(Trifltill9 ÖftKf ©Cigtl Socken."
Åbo 1753, p. 3; ja Ma rt. If. Tolpo n Juttelemusta
Alg. Scarinin hoivauttamisen alla, "De iaitl« /lei
Litterarix l'n Svethia." Aboce \-fio u. 83 etc. keskustele
Porth. t?iK»-on. p. sji). v. Btjernman sanoo kyllä, yhessä
kohassa, puliutlaissa Piispan veljen-pojasta, Lainjulis-
tajasla Etäla-Suomessa Henrik Bitzestä, hänen
vapamerkkinsä olleen mustan veneen va/^ol'le.!ia vai-
niossa ("en swart bat ut! Hroitt M;" lue Aho Tidn.
1785. Bili. p, 197), Mutta myö arvelemme ellei tässä
lie paino-virhe, ja «tlä se olla pitäis: "ett swart bock
Uti hwltt fält." (Keskustele l'orth. chron. p, iiij2), —

Dzzla sanoo taas näihen Bitziloihen vapamerkin
olleen yhen Hirven, ja rautatakissa H sisään-pistettyä
nuolta "(Uggla, Sin. R Kåbétdltflb n. <163. p. 65>) ; mutta
ei haankaan nimitäk minkä perustuksen peällä hään
tätä sanoopi. Koskei tämä Ritzin suku löyvyk K.
Ruohtalaiscssa Vapa-Huoneessa sisään-otetlu, eikä
hänen vapamerkkinsä heijän vapakirjoissa piiritetty,
niin meijän täytynnöön ottoo kirjaamme mitä ovat
tästä kirjuttaneet, ctlä siitä tutkia totuuen.
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Tämä hautakivijoka koroitettu moasta *)

seisoi Piispan hanalla Pyhä Pietarin ja Pyhä
Poavalin Kammiossa, tais jo v. 1681, tahi i?3B
tulla turmeluiksi Kirkon tuli-palossa, kosk* ei
hänestä mainitak niin sanoo Bilmarkin Juttelc-
muksessa De Sacellis lse/illic^. i'« Templo i7<z^.
Aboensi , painettu Turussa v. 1778. Tästä Bren-
nerin kuvasta Piispan hauta-kivestä on Rhyxelius
uloskir joittanut ne häneen kirjutetut sanat, joita
luetaan hänen Episcoposcopiassa p. 337, josta siitten
Porthan vainoo on ottanut kopionsa, puhuissaan
tämän Piispan elämästä **). Se kopio tästä haula-
kirjutoksesta ***), jota luetaan Spe'gelin Stvenlfct
Kylko-Histotien, 2 ©et. p. 306. ei ouk varsin toi-
mellineu ****).

Tämä Piispa Conrad Bitze josta olemme jo
ennen 3g6:11ä p:lla puhuneet, oli niin kuin ne muut-
kin Poavilaiset Piispat aivan harras ja perso lä-
vittämään Papin-valtaa Suomessa >f>J"). Hänen isänsä

*) Porth. Chron. p. 26.
**) Porth. t?^l-o«. p. 586.

55») Hauta-kirjulos , Grafstrlft, Epitaphium.
-o»»») 8e kuuluupi näin: "Sanct. Venerabilis /'<«/'«, Oo-■ mini Conradi, Episcopi Aboensis , anno iliSn Hell i3

naxl\V\■(•) Ruotiksi kirjutettiin hänen nimensä usseemmittain
(sanan-supistamisella) aivan lyhykkäisesti: "Biskop
Roort, North, ja B-Ott."

-J-f) Piispa, joka oli myöskin ollut yksi osallinen Kolmen
Kuninkaan Veljellisyyestä, Turnssa, ei laimin-lyönyt

Ottafa I. 60
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oli se vanhaksi kuhuttava Hinrik (eli niin kuin
se myös muutamilta kirjutetaan: Zei-H A'l2e *),

piteä kirkkonsa puolta, eli valvoa hänen hyötymises-
tään, kussa , oli voan mitään dullista soatuvilla.
Kiin kuin Peä-Bovasti pisti hään jo v, »469 nimensä
hänen enonsa Arvidh Claussonin jälkeen - seätöksen
ala, kussa liäänKolmenKuninkaan Kammiollen
(a^tai-l Trium /ic^ilttni) poislahjoitti tilansa Sor-
tis te n kylässä Euran pitäjässä (porth. <Nr. p. 4->^)-
Samana vuonna alakii-jutti hään myös saman enonsa
lahjutos-kiijaii, kuissa hään Pyh än Itistuksen ruu-
miin Kammio! te n (Altari <,'or/ioi'/l Ch.risli) pois-
anto tilansa Pärkiö Vehmaan pitäjässä (porth. Chr.
p. 4^4)' Vuonna 1484 alakhjutti hään niin-ikoän
Väparniehen Jarl Janssonin seätöksen, kussa hään so-
vinoksi Harald 0/il,l/>o/a« murhasta, anto tilansa
Kivikylä Virinon pitäjässä Kaikkein Ris uk-
sen Uskollisten Henkein Ka m m io 1 1 c n (Altari
Animarum t)Vli'lHti Fidelium) (porth. Chr. p, 4^l^-)'
rnonta muita mainihtamalak. Ite liään ci scälänyt kir-
kollen paljo mitään, jos ainoastaan toimitti isän
vainoonsa tahtoa (Abo Stiblt. 1786 p kjij. keskustela
porth. Chr. p. 55 1 6c_ 62-,),

*5 Tämä vanhaksi mainittu Eerik t, Henrik Bitze,
on nimensäk suhteen paha croittoo hänen pojasta ja
pojilii-pojasta, jotka kautovat saman nimen, ja joihen
kanssa käntä ehkä sevoitetaan. Hänen sukunimensä
kirjutetaan monella tavalla, sekä Biidz, Biidz, A/i^
Lö)«l:, Mt«i", Bitze että Bisse (Porth. <?/11-. p. 5/,3, 481,) ja
se näyttää kuin sillä tarkoitettais yhtä kuin sanalla
Bässe, (jota hään kantaa vapamerkissänsä). Juusten
kuhtuu tätä Piispan iseä "famosus Miles, quontlam
<)a/>l'ta«ei« <?«,«!« >4ioé«sliX' liään oli jo v. I^ÄO
Miekkamies (^l-nli',^l?/') ja v. ij/^i Tähtimies (Miles).
V. 1.437 oli hään Laintutkia Halikon kihlakunnassa,
jota virkoo hään piti aina vuoteen i/j53, jollon häntä
myös kututaan Laintutkiaksi Vehmaan kihlakunnassa.
Samana vuonna mainitaan häntä myös Lainjulistajaksi
Pohjos-Suomessa, ja vuonna i455, i/>56 ja i^s^ kuhutaan
häntä jo Lainjulistajaksi Etelä-Suomessa (Ldgmatl i
©ttbijerfittne Laghsagll); ja v. i449 häntä jo nimitetään
Ruotsin Valta-Ncuoksi, jollon häntä s. 3i päivänä Heinä-
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(joka Porth. kuhtuu "Herra Viikiin," luulessaan v.
Stjernm. kuhtuneen hänlä "Herra Nynäsiin," puhuis-
saan hänen pojan-pojasta) ja hänen äitinsä oli
Anna, Turun Linnanisännän Olaus Lydikinpojan

kuussa Visbyin kaupunnissa alakirjutti Kuninkaan
Koarle Vlllinen ja Christian I:sen sovintoa.Gottlannin..
soaresta (Hadorph efter 9vimfr6nifail p. i56.) von.
Stjcrnman sanoo hänen myös v. i45?, ollee» Turun
linnan ja moakunnan Peämiessä (s^ljo >£ibtt» 1785.Bih. p. 198. Porth, Chr. p. 544) Hään eli vielä
v. i458, vaan oli jo kuollut ennen v. 1467. ja °H
ollut osallinen siitä Turussa löytyvästä henkellisestii»
Ho/meil HLi-inl«Aaa/i veljellisyytestä (Porth. p. 4?^>545). Hänen iseensä ei lunnelak, ja hänen äitinsä
(jonka nimee ei muistetak) oli Turun ensimmäisen
Peärßovastin (Domprost) HeikkiMaunuksenpojan sisar.
Hään oli kuolemaisillaan, jälkeen-seätöksessänsä, pois-
lalijoittanut tilansa Kuirilahen kylässä Paraisten
pitäjässä, sillen Turun Peäkirkossa asetetullen Pyhä
Pietarin ja Pyhä Poavalin Kammiollen, (Porth. <Ä?'.
p. 445. säbo Tibn. l7»85, 33if/..p. ig9 —"- '435 oli
hään vierasmiessä alakirjuttanufe appensa Clauus /^-
-dikinpojan seälös-kirjoo, jolla hään Papis-kamm>ollen
(eli niin kuin sitä muinonkin kuhuttiin, JJNeitzyn-
kammiollen)" Turun Peä-kirkossa, poislahjoitti Su-
kasten taloo Lemun pitäjässä, m. m. (Porth, l^f.
p. 453); ja v. i438 oli hään niin ikeän ala^-kirjutta-
nut Turun Peä-Rovastin Hsatti Ollinpojan lahjutos-
kirjan, jolla hään Pyhä Annan Kammiollen poisanto
Littoisten tilan Nummen pitäjässä (Porth Chr.
p. 44^)- Samana Vuonna istui hään Laki-miessä
(säsom 6t(tttare eller Nilntb i Äonungetui bom) Moan
Oikcutessa (wib Lanbs-Rätten) jota piettiin Turussa,
ja kussa häntä kuhutaan Laintutkia Vehmaan kihla-
kunnassa (Hho Xibll. 1785, Bih, p. 63). Vuonna 1449
vahvisti liään niin kuin Turun muinoisen Pelimiehen
Heikki Gärdshaghin vainaan lasten holhottaja (föt«
mpnbare,) sen kauppa-kirjan, jolla hään oli eläis-
sänsä myönyt tilansa Keykalan kylässä Kalvolan
pitäjässä Hämeenlinnan Vouvillen Engelbrecht Jaa-
konpojallen, 60 markkaan (Porth Chr. p. 525).
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<<O/ä^ni'n> tytär *). Niistä K. Vapahuoneessa löyty-
vistä Peringsköldin kootuksista (kollektioner) nähään
että hänen isällä oli ollut 5 lasta, 4 poikoo ja
i tytär, nimittäin i) Claes Bitze **), 2) nuori >?e/-l'^

*) Porth. o^i-, p. 481, 453, 543. Tämä Anna t?ian^-
/^i/i^int^ttä^e^ {Djäkne) isä, oli se l^/auiiH t. Niiles
/^-He/ce^on, jota jo p. 424 nimitimme, ja jonka v. 1407
sanotaan olleenLaintutkiana Pohjos-Suomessa, ja v. i4i4
ja 1420 Voutina (Foghot, Soflba) Turun linnassa.
V. 1420, 1429, i430 ja 1434 kuhutaan häntä myös
tämän linnan Peä-mieheksi (Jp&roitSmatl) ; ja V, i44a
l^a^itaneu^ Oastfl Aboensis (sfibo Tlbll. i?B5, Bifj.

z>. 191 192). Hänen sanotaan tulella yläs-polttaneen
oman vaimonsa nimeltä L/i^Qtlna /onisecktleiia (joka
vielä eli v. i435. (Porth. «H?-, p. 453). Ilman tätä
Annaa, joka mahto olla nuorin hänen lapsistaan, oli
7 muita; nimittäin: — 1) Tähtimies Henrik Clauson
(Djäkne) Koskiseen, joka oli Valta-Neuo ja Lain-
julistaja Pohjos-Suomessa (LagM. i NorrsiltNe Lngh-
sagu) voutesta 1449 vuoteen 1458, naitu Lucia ottin-
t7-tt»/>e/l (Tavastin) kanssa; — 2) Arffxvidh Claussort
Nynäsiin, Tähtimies ja Valta-Neuo, naitu /nFeio^A
Arend-Pentinpojan tyttären kanssa; -i- 3) Tänne
(t. Antonius) Claussan; — 4) Britha Oiallstiottei',
Herreiiään (?) naitu Heikki (Pekanpoika) Spärdhin
kanssa, joka eli v. 1420, ja jollen se synnytti yhen
tyttären, nimeltä Ka^niVa',' — 5) Hai-i/i Clausdotter
Kankkaan, ensin naitu v. 1407 Jaakko (Niileksen-
poika) Kurkin kanssa, jollen se synnytti yhen pojan
<7/a«5 /lLurc^ Laukkoon, joka eli v. 1466; ja siitten
Heikki Ollinpoika Hornin kanssa Hminneen, joka oli
Hérniloihen Peävanhin (Stamfaber, Httefabet); -—

6) ZA'« O/au^t/otte/', joka oli naitu Herman /^en»'»-
gin kanssa; — 7) Anna <?/«ii«tiotlei', josta äsken pii-
huttiin;— 8) Cecilia Clausdotter, naitu <?/au« Pe^a«-
fiolia Flemingin kanssa Peningebyiin , joka oli Tähti-
mies ja viimainen Lainjulistaja kokonaisessa Suomen-
moassa; hään eli vielä v. i405, ja oli niiten Suo-
malaisten Flemingilöihen Peä-vanhin (Peringsköld).

**) l?iaes Bitze, jolla oli yksi poika Knut Bitze Öhre-
stadiin, naitu gitta Christjcrn-Pentinpojan (Oxen-
«t/e^nan) tyttären kanssa Salestadiin.
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Bitze*), 3) Piispa Kort Bitze, 4) Brita Bitze**)
ja Knut Fi'l-26 ***).

Nitä tämän Suomen Piispan elämän keinosta
tuloo sanottavaksi, niin tahomme sitä tässä lyhyk-

*) Tämä nuoreksi kuhuttava Eerik Bitze Viikiin,
joka myös oli osallinen Turun Papin-veljellisyytestä
(Porth. tHr-. p, 4?^-) a jonka Porth. p. 545, ja 638
sanoo olleen Lainjulistajana Etelä-Suomessa v. 1462
ja 1463, oli naitu Tähtimiehen Olli Tarasti tyttären
kanssa, nimeltä Mätetä, jonka kanssa hänellä oli
kaks lasta (Porth. luettaa p, 638 yhtä Antin nimellistä,
kolmaneksi); — 1) Anna Eerikintytär Hltiie, joka oli
naitu Olli Jönsinpojan kanssa, Laijsiin, ja — 2) Heikki
Erkonpoika ölt^e, Nynäsiin (Porth. p, 637 kuhtuu
häntä Tähtimies nuori Henr. Bitze Nynäsiin) jok»
oli naitu Anna (Hannon tytär) Totin kanssa Bjuru-
miin, jota usseemmittain kuhuttiin '''Stnjla AllNi» pä
fäferiin/' ja joka synnytti hänellen kaks lasta, Eerik
ja Kirsti. Tämä Anna tuli siitten naituksi t?/emet
(Pentinpoika) Hogenskildtin kanssa Akeröiin (kuhuttu
Huitfelt), ja kuoli vasta v. is4<). Tämä Henrik Hi't2e
joka oli Lainjulistaja Pohjos-Suomessa v. 1489, >49n»
1499, i504 ja i506, ja jonka Uggla kuhtuu Miekka-
mieheksi Viikiin, ja sanoo olleen Peämiessä Turussa
vuotesta 1480 vuoteen 1480, ja kantaneen vapamer-
kissänsä yhen hirven — oli v. i499 Tukhulmissa ala-
kirjuttanut K. Christian I:sen Kuninkaan-vaalia (Ha-
dorph p. 367). Hään on tullut Porthanin luulon
perästä (0/^. p. 545; Hbo Tidn. 1785, Bit), p. 198.)
sevoitetuksi ukkosek kanssa, joka oli hänen nimelli-
nen. Sillä kaikki mitä v. Stjernman puhuu /teni».
Bitzestä, niin se puhuu enin tästä nuoremmasta,
ehkä hään nimittää häntä lia/iinaiisii', ja villitteloo
sillä sekä ihtesek että muita. 8e on tässä, niin kuin
moneissa muissa lopen - vanhoissa asioissa, työläästi
käsittää totuutta

f
vielä liiaksi kuin yhtäläiset nimet

meitä ereyttää.
»5) Briita Bitze Bcnkkalaan, tuli naituksi Oi/l äiiiil

kanssa.
***) Knut Fitle, Haänki mahto olla osallinen siitä loa-

non mainitusta Papillisesta veljcllisyyestä, (Porth.
«Hr-, p, 47?)-
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käisyytessä toimittoo. Häntä tehtiin (v, 1461 i)
Oppiaksi *) LeiplxiZin Opistossa Saksan-moassa **).

Minkä perustuksen peälle Rhyzelius sanoo (Epi-
scop. p. 338^) hänen käyneen Ruomissa, ja olleen
Peä-pappisinna ***) Lei-nliai-ilinin Pappisten luonna
Senaen Papin-suljetuksessa Frankriikissa — on tie-
tämätöin. Juusten (i?/i^. p. 25.) BpeFel (p. 305,)
ja Messenius (>sconti. P. X. p. 20.) jotka pitäävät
samoo puhetta, ovat ehkä synnyttäneet tätä, selit-
tämisellänsä yhtä lukematointa paikkoo Palmsköldin
käsikirjoituksissa (Porth. Chr. p. 54q). Sitä vastoin
niin liiamme varmemmin, hänen olleen Peä-lkovas-
tina ****) Turussa v. i450 — 1460, jona vuonna
häntä Piispaksi tehtiin Poavilta Piukselta II:lta.
Messenius (niin myös Rhyzelius) sanoopi että hään
s. i3. p. Elok. v. 1462, asetti t. vahvisti Naantalin
Papin-suljetusta, ja siihen i'äksi sisään-salpais sekä
Papit että piiat Brigittan Papin-kunnasta (af S3fi?
fltttiner Orden). Mutta Vadstenan Papin-suljetuksen
vanhoista Päiväkirjoista vuotesta 1462, p. nq. seli-

.*) Oppia, Magister; Tietous-Oppia, gilofoSe;Magiiler
t, Filosofie-Doktor.

**) Tämä kuuluisa Opisto, josta on jo tullut niin monta
valaistuneita miehiä moailmaan, ja kussa Tievot ja
Taijot vielä paraittain sekä harjoitetaan että suojele-
taan, tuli ensin asetetuksi v. iHog.

*55) /'eä-iKz/^lnen, Abboth, kuhuttiin ylimmäinen Pappi
heijän papin-suljetuksissa.

****) Peä-Rovasti. Domprost.
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tetään, ellä hään kolmen lieijän veljeisten avulla*),
sai sinä vuonna (?) paremman menon ja järjestyk-
sen asettaneeksi Naantalissa, kussa Pappiset olivat
ruvenneet niskoittelemaan ja soattaneet jo suuren
hämmänöksen välillensä. Soatua näitä riitauntuneita
ja eksyttäväisiä veikkais-miehiä oijaistunneiksi, si-
sään-sulki hään heitä Pyhän Salvadorin sanan pe-
rästä, polvipäiviksi, näihin henkellisiin karsinoihin.

Hänen muista töistään luetaan että hään asetti
Kaikkein Pyhäin Kammio fSacellum O/nniu?»■
SancloriimJ jota hänen sanotaan pyhittäneen **) ynnä
ykstoisikynmieniä muita Kammioita,, tässä Turun
seurakunnassa, kussa hään myös kahelia uuella
laulumichellä lisäisi niitä io entisiä Kammion-laula-
joita *"). Hään anto hiekalla täyttää ja tasoittoo

*) INäiten Vaclstenan Pappisten nimet oli Magnus,- /»»i-
-c/»»»-»/, ja W«Z-««« Håkansson.

**•) Mitä sillä sanalla pyhittää (consecrare) tässä ym-
märtännccn, en saata varsin sanoa. Sillä koska näissä
Kammioloissa jo ennen häntä piettiin Jumalan-palve-
lusta, niin eivät mahtaneet olla pyhittämätäk. Uskot-
tava on jotakuta kirkossa tapahtuneen, joka heijän
mielestä soastutti Seurakunnan, jota nyt uuestaan
pyhitettiin — niin kuin tapa tahtoo olla Poavilaisissa.

*+*) Kammion-laulaja, ChlLil':prest, Choralis: Turun kir-
kossa piettiin Poavin aikana 6 nuorta 'Pappia, jotka
laulelivat Jumalan-palveluksissa. Milloin heitä ensin
asetettiin 011 tietämätöin; mutta v, 1355 heitä jo mai-
nitaan. Ja se näyttää kuin kukiin heistä , oisi ollut
ikeän kuin Apulainen t. Lukkari auttamassa muka
laulamisellansa niitä ylhäisempiä Turun Pappiloita
heijän jumalan-palveluksessaan (Porth. <?/li-. p. 4^3,
4^3.) näiten lukua enenettiin siitten, aikoa myöten.
Piispa Maunus Ollinpoika (Tavasi) lisäisi näihin 4
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sen ' Vuorisen kirkko-moan, ja panetti ne muurit
hänen ympärillensä joita vielä nytkin tässä nähään.
Sanotaan hänen myöskin asettaneen yhen poto-huo-
neen *) Pappiloillen , ehkei se mahtanut kauan voi-
massaan pysyä, koskei tuosta siitten mitään mainitak.

Hään anto monia asetusta Pappisillen heijän
otoistaan ja soatavistaan , monta myöskin ojennusta
heijän velvollisuuestaan ja toimituksistaan. Sama-
ten harjoitti hään myös niiten nuortein opetusta,
niin paljon kuin näillä ajoilla oli toivomista. Hään
kielsi kovast ne Henkelliset Peä-neuoitteliat (Kani-
keinä) olemasta pois kaupunnista, ja anto heilien
eläkkeiksi köyhäin tivunti **), jota hään v. 1486

yhen

uutta, joihin Piispa <?o«i'«cl'«^ Bitze vielä lisäis 2,
jotka piti joka päivä lauleleman Neitty Moarian
laulu-hetket (horas canonicas) ja joillen hään anto
palkaksi papin-soatavat Nummisten pitäjästä. Niinpä
jo yhtenä aikana luettiin 12 Laulu-Pappia Turun
kirkossa (Porth. (Vl»". p. 553). Ilman sitä vara-soalista
(ertra inkomst) joka jumalan-palveluksessa, hautai-
sissä ja muissa semmoisissa toimituksissa, oli heilien
tuleva, niin heijän vuosillinen palkka luettiin kul-
ienkin 10 markaksi rahassa, paihti 20 markkoo,
ruokaneuoiksi, g mittaa (fpattlt) rukiita eläkkeeksi, ja
i4 mittaa ohria olveksi (Porth. t^li-. p. 4?4)- Yksi
mitta oli eri-maakunnissa ja erillä ajoilla erilainen,
mutta nuon arvaten luettavaksi pitävä 24:nestä Saiueen
kappaan.

*■) Poto-huone, Hofpitill, sjukhus.
**) T'ämä A'o)«^»l>l TVviilltl, johon luettiin neljäs osa

Kirkko-rahoista jaPyhä Henrikin otosta
, ja joka kussa-

kin seurakunnassa alussa annettiin Kirkko-Vaivaisil-
len, oli jo ennen Ruotissa niinikeän pois-aunettu
näiiien poavilaisillen Papis-Neuoittelioillen, (Canonici).
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yhen hänen julistuksensa kaulia pois-omisti moa-
kirkkoloista. Hään on myös mainittava sen eistä,
että hään ensin hänen Hippakuiuian liyväksi anto

painutloo yhen Messu-kirjan fLibri MessalesJ jonka
hään ulosjakoi Pappiloillensa ja Seurakunnillensa ,

nouattaaksensa parempata järjestystä heijän Jumalan-
palveluksessaan. Tämä kirja, joka variten-vasta
sovitettiin niillen Suomalaisillen seurakunnillen siltä
Ilenkellisella Opettajalta *) Parisissa nimeltä Oan/ci
tie Egher, tuli v. 1488 painetuksi Barlh. Ghotanilta
Lybekin kaupunnissa; ja on se ensimmäinen,
(kirjan-painumisen iliuauntumisesta **), ja se ainua,

*3 Henkellinen 0/»etta/a, Theolog!e ProfeZor.
**) Kirjan-painaminen, joka on se isoin ja avullisin tai-

to, johon meijän ymmärrys ou yltynyt, tictomuksiin
harjoittamiseksi ja ihmiskunnan henkelliseksi valaistuk-
seksi, ilmaunlui 49 vuotta tätä ennen Saksan-moassa,
kussa yksi vapasukuincn mies nimeltä /o/ian ii»o«
>5oo)«<!ilioc/l, eli muuten myös kuhuttu t?an^e/?el'^c/l
«^om Gutcnberge, tahi niin kuin häntä jokapäiväisessä
puheessa kuhutaan <?«tte«ie^F, rupeisi ensin monen
kokemuksen perästä, kuurmaclemaan kirjotus-neniä
irtonaisiin puupalaisiin, joita hään asetti lomaksuttain
sanoiksi. Ja koska puu oli arka kulumaan, niin hään
kirjutti näitä neniä ly'y-palaisiiii, joihen peälle hään
siitten painatti paperinsa. Tällä tavoin tuli v. 1439
se ensimäinen kirjan-paino toimeen Vitlenherssin kau-
punnissa. Koska hään näihin kokemuksiin oli hukut-
tanut kaikki omaisuutensa, otti hään Appensa kump-
paliksensa, joka oli yksi rikas kulta-seppä Mayntzin
kaupunnista, nimeltä Johan Faust. Tämäpä otti toas
kaks muita toveriksensa, nimittäin veljensä Jaakko
/^ault ja yhen pappisen, nimeltä Schöjfer, joka v, i452
rupeisi valamaan näitä neniä tinaan, ja kohta siitten
kovempaankin kasariin (metall). Viekkaucllansa ja
kavaloilla juonillansa omisti Z^iusl tämän rehellisen

t)?^?^ I. 61
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joka ennen uskon-uuistamustamme (före rrforNMtionen)
on tullut painetuksi meijän Jumalanpalveluksen
johtamiseksi *). Nlä meijän Piispa oli näissä töissä

kiivas ja toimellinen, on siitäkin arvattava, että

Strengiaäsin messukirjaa vasta painettiin vuotta

ennen, sen saman Ghotanin Juonna.

Nyö olemme jo ennen kuulleet ettei hään malt-
tanut olla puuttumasta Hallituksiin menoin. Hään
piti aina vahvasi Kuninkaan Christianin puolla, ei
ainoastaan sillä, ettei hään v, i465 antanut Kunin-
kaalle Koarle Kniitinpojalle BasehoilZin linnoo
(lue p. 30,4) mutia myös siinä, että hään ite läksi
v. 463 Suomesta Tukhulmiin Christianin avuksi,
kussa hään näillä rauhattomilla ajoilla tuli ynnä

Guttenbergin kirja-pajaa, ja lopetti V. 1462 sen en-
simmäisen Roainalun painamista Latinan kielellä,
josta hään sai paljon rahoo, alinomattain Parisissa;
suureksi harmiksi Pappisillen jotka Roamatun ko-
pioittamlsella oli tähän saakka viljellut paljon rahoja.

5) Tässä Suomalaisessa Me««il',^a«« on alku-lehellä
(pä tlttelsbfobet) puu-kuurmauksilla (i trab=jtlibt) ku-
vaeltu yksi istuvainen Piispa., jolla on kypärä peässä,
ja oikeassa käessä kirja, vasemmassa Pispan-sauva,
joka jaloillansa poljee yhtä miestä, joka makoo pit-

källänsä, kerityllä peällä, pitävä myssynsä vasem-
massa käessä, ja oikeassa kirveensä. Tämä kuvaus joka
tarkoittaa Ristin uskon ensimmäistä levittämistä Suo-
messa, ja joka tarinamuksessamme muistuttaa meitä
Piispa Henrikin pyhittämistä kuoltuaan — näyttää
niin kuin se ois muka kopioitettu siitä Hauta-kivestä
jota Piispa Tavast asetti' Peä-Piispan (®r(!e*9st{l;op)
Henrikin hauallen Nousislen kirkossa, ja josta siitten
011 malli (Mvbell) oteltu niihin malauksiin jotka oli
tehty Iso-kyröii kirkossa Pohjan moalla, josta tullaan
puhumaan XXllhncssä Taulussa.
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Kuninkaansa kanssa sisään-piiritetyksi niiltä L!n>-
köpingin Piispalta Kettil Vaselta nostetuilta talon-
pojilla, jotka riensivät yhteen irti-peästääksensä sitä
vankeuteen pantua Peä-piispoo /ö««' Pentinpoikoo
CÖxenstjernaJ Upsalasta. Bitzi oli tällä hänen
puoltamisellansa soattanut omaisiansa henken-pau-
loihin, jotka pitäin hänen, puolta, kaikki tuli tässä

sota-kapinassa surmatuiksi, mutta ite hään ei ai?-
noasti säilyttänyt henkensä , mutta käytti myös asian-
sa niin, että hään K. Koarlelta sai piteä, virkansa
ja uskottavaisuutensa (s(tt förtroende)^

Hänen aikana (v. i463) Venäläiset murtaisiivat
Suomeen, ja tekivät piilojansa Karjalassa, liioitenkin
Jääskin pitäjässä (Porth. Chr. p. 678 *). Hänen ai-
kana tuli Savon Linna, eli niin kuin sitä silloin
kuhuttiin »Dlofsborg, ylösraketuksi ja varuistetuksi
siltä kuuluisalta Viipurin Peämieheltä ja Ruotin
Vallan-Hallihtialta Eerik Akselinpoika T^li/ta **) r

joka v. i477 toimitti näitä varjelus-verkkiä yhellä

+) Näistä soista puhutaan aivan vähä meijän Tarina-
muksessamme, koska heitä piettiin enemmin rajan
murtamisella kuin oikeetlä soan-käymiscllä. Heitä
piettiin aina vuoteen 1468, jollon tehtiin vara-rauha,
mutta ei se pitänt jos 5 vuotta; sillä v, i4?3 puh-
keisi toas sota, ja muuttui aina julmemmaksi kum-
paisellakin puolella, eikä helpoiini Eerik Akselin-
pojan sisään-murtaamisella Venäjäseen v. ilyho, eikä
Sten Sturin soan-käynöllä v- 1488.

>»»!) Tämä Eerik Axelsson Tott (josta vasta tullaan enem-
min puhumaan) oli sama mies joka näinä aikoina
ensin varusteli Viipurin kaupunkia kiyi-muiiriloiUa
(lue XX Taulu).
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soarclla Haukive'en ja RuokovcXn välillen, kussa
kaksi vuotta ennen oli ainoastaan puusta teh-
tyjä varustuksia *); ja joka soari silloin kuului Ju-
van pitäjäseen, joka pitäjä toas luettiin kuuluvan
Seäminkin seurakuntaan **). Hänen aikana (v. 1/J70?)
palo Kuuston linna, niin kuin jo 3c)6:iiellä p:!la
sanottiin; ja sekä Messenius (Scond. T. X. p. 21.)
että yksi vanha Ajan-lucttaja (Kronogfltf) Turussa,
sanoopi Turun kirkon palanneen kahcsti hänen
aikanansa, nimittäin iskitulclla v. i/MI, l^ tulen
varoittamattoiiiuntella v. i4?3 ***). Hänen aikana
rakennettiin myös monta kirkkoa kivestä , ja tehtiin
moni uus pitäjä -jf).

*) Nämät puu-varustukset tehtiin v. i/j?-"', paraassa sota-
aikana, ja juuri vihollisten kuuluvissa, niin kuin
Toti tästä ite kirjuttaa : "nch når arbetls folket moste fara
efter sand, steen och kalck, då måste jag tyafroa en roote
med hivar pråm, och <•.>. eller l<j minc c.qnc tjånarc med
harncst oe hwårjor för Ryfarues stuld." (foi-ih. chr.
i». 5»)4).

**) Lue Po, t!,, chr. p. 58i. Äbo ilibii. '79-"!/ LZ?:o i5.
Juvan pitäjä, joka jo v. i/jLJI». sai oniau I'apiiisa, liiet-
tiin silloin kappelina Si» ilahcu tain MiU kilin pitii-
jäscen (lue if(6o «tiön. »7^'i, p. 385. Vi>\ tl». t,VI/-.
p. 5i5.) liiiieiikäiiäu se oisi siilien eneän tullut kuulu-
vaksi Scämiiikiii» ?

it"i°i-) 8e on kun!,,,», ettei .Tulisten pulmissaan tämän
Piispan ajfXla, niin sanalla nlniitLik näistä Pui un
kiikon tuli-paloNla. Tahi hvö eivLit olln-t varsin
turmiolliset (furfiåriailtic) tahi luettaa hään l»»iti» siilien^
jonka hääti sanoo tapahtuneen iski-lulcllu v. iLji>B l'ii»pa
Olaijin aikana, ja josta toas ei Messenius, eikä läniä
vanha ajan-lasketlaja ,

tiijä niin uiilään.
'j-) Uiin e. m. tuli lin pitäjä vi,sii, viinen i.jj.Xien tie-

noilla eroitetuksi Kentistä; ja Akkas v. i.JÖj croitetuksi
Feu/<ö«!aeHt»i.
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IV: jää s Tau mj.

Vajmallisen Herran Fredrik Fr c sen'

/icl«iet-^«/'/<? Turun /^<?sl-^i>^o^a '").

Tästä miehestä ei tunnetak paljon muuta , kuin
mitä sanat toimittaa, jotka hietaan hänen hauta-
kivellä, ja jotka kuuluuvat näin: MlNl! Jjoitutlt
m°ccc°l'im° ipso tftismtn georgii m^r^is
obiit hono^abi^s vir freVericus frese cujus
antina VCfyrilt&tat in pace;" joka oi»! Suomeksi,
"Vuonna Vapahtajan syntymästä i3s4**) juuriP)^-
/i+ Kärsiäjän ***) Yrjön päivällä •}•), kuoli kunnioi-
tettava nil'e^ Fredrik /<>eHe^ /on^cl henki levetköön
rauhassa."

Se kuvaus kuin nähään keskellä kivee, mahtaa
olla F>cÄl'/öl7le/l vapa-merkki , jota ei tunnetak ,

koska sitä ei löyvyk K. Vapa-Huoneessa Tukhul-
missa, eikä tavatak K. Vapa-kirjoissa sisään-piiri-
tettynnä. Tätä Frésen sukua ei soa millään tavalla
sekoittoo, sen t/e Frésen kuhuttavan suvun kanssa,
joka kantaa kilvessänsä yhen avonaisen Rautalakin,
ja joka vasta 1700 vuosluvun alulla muutti Ruotsiin

"-) Lieniier: "I Hbo T>. &yM\(f.'.'
**) Tämä vuosiluku on vissiinik. viärin kirjutettu, ja

pitäis olla i454> niiu kuin kohta kuullaan.
***) /iÄ^ill/ä^ martvr; P-x/liit iui-^iu/at^ de heliga man

tyrer.
'!") Yrjön 1' l>/««-/l«ivu, oli s. 2<4 I>. Huhti-kuussa.
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Brehmistä, kussa yksi Juho t/e FVeze luetaan tämän

suvun esivanhimmaksi, ja joka eli nuon v. i350.

Tästä Suomalaisesta F>e«en suvusta, ei löyvyk
sen parempata tietoa K. Vapaus-Huoneen kirjoissa,
kuin nämät puuttuvaiset (ja ehkä viheliäiset) sanat

"Fridericus Frese *), dog 354, gift »3..." (Hänen
poika): "Georgius Frese, Riddare f. i3..." (Tä-
män tytär): "Christina Frese, gift med <£l«ö He«=
tiffjon Horn till Aminne, Sweriges Rikets Räd
o$ Lagman t Söder-Finland, f. i4--, •£ »5..»:'
Sittten seisoo kohia sen alla tämmöinen muistutus:
"Detta öfwerensstämmer ej med siamtaflan bfvoev Ade-
liga sitten Horn af Äamfaé **)."

*) Mikä mies hään lie ollut, ei heissä selitctäk, eikä
myös hänen isänsä nimeä.

>>"t>) I"ämii Hornin suku-juoksu (stailltajla), o joka mxöslö^t)'/ niissä vanhoissa Péringsköldin, Akerstcinin,
v, Schantzin ja Palmsköldin polvi-laskuissa (©etiea*
loflier) z, selittää että Vapa-mies Clas Heikinpoika
Hörn Aminneen^ joka v. i485 oli Laintutkia Halikon
kihlakunnassa, ja v, 1487,1488, 1490, i499< isoB, isio
ja isi4 k,ai«julistaja Etelä-Suomessa, ja v. ,499 Ruot-
«in Valta-Neuo — oli naitu Christina Frillen kanssa
Noapanienleen, joka oli Lainjulistajan 15teIä-Buo-
messa <?/lr«ti"a« Håkansson Frillen tytär. Palmsköld,
joka mzi«s kertoo tätä, sanoo että lama //oin oli
vielä toisen kerran naitu Christina Antinlyläv />/«<-/>-
-i<n-liil kanssa. Merkillinen on että vaikka hänellä oli
kaksi vaimoa Kirstin nimellä, niin eivät kuitenkaan
ykskään heistä ollut Frésen sukuisia, ellei lieijän ni-
met lie viärin toimitetut. Mahollinen oisi ehkä
myös, tällä Hornilla olleen vielä kolmaaskin vai-
mo, samalla kaima-nimellä. Jos otamme ajan-luvus—-
ta vuoaria, niin havaimme kohta että tässä mahtaa
jossa kussa olla crehtys. Sillä jos tämä Frese oisi
elänyt i3oo vuosien alulla (uiin kuin luetaan hänen
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Tästä seuraisi, että tämä suku, joka alotetaan
/^i-ec//'. /</c!,fe^i«^ oisi jo Suomessa sammunut, miehen
puolesta, hänen poikansa kautta. alutta ettei asia
mahak olla niin, selitetään meijän omista vanhoista
kirjoistamme, sillä tahi hänellä on ollut muita poi-
kia kuin tämä Yrjö, tahi on toas tällä ollut muita
lapsia kuin tämä tytär, koska tämä suku vielä lois-
taapi Suomessa myohäisempinnä aikoina. Nyö
luetaan niissä vanhoissa Turun Seurakunnan Pito-
kirjoissa (Mo Församlings Negisiratttr fol. 205 A
fol. 1 24.) että yksi mies nimeltä /^>-<!ti>i'6 Arnikanpoika
/^/'iise/>Ä (hänen nimensä kirjutetaan muuten monel-
la tavalla, Freseca, ske, ja /^,«6) oli v. 1416
Hartika Dykerin kanssa ala-kirjuttanut Taivasa-

hautakivessä) niin mitenkä hänen pojan-tytär oisi ol-
lut naitu tämän Hornin kanssa, joka vielä eli i5oo»
vuosien alulla, eli oisikkohan kolmet suku-polvea ylel-
tänyt kahteen sataan aastaikaan? Sillä tahi tässä on
tehty /<>>e^l 100 vuotta vanhemmaksi (kuin hään olla
pitäis), tahi se 011 sevoitcttunna siiheen nuorempaan
Frésiin (joka on muka yhtä) tahi ymmärretään tässä»
yhtä loista Hvrnia kuin tätä äsköln mainittua; ehkei
yhtä toista sillä nimellä ouk ollut Lainjulistajana
Etelä-Suomessa. Myökin oisimme uskomoisillamme
että yksi /<>e!e oli naitu yhen Hornin kanssa. Mutta
jos tämä oli tHi<« nimeltään, cli jo» hään oli Lain-
julistaja Etelä-Suomessa, sitä emme saata sanoa (Pa-
huus kuin ei niissä Vapa-Huoneeu kirjoissa nimitetäk
minkän perustuksen peällä hyö ovat näitä puheita
kirjaan pistäneet). Meijän luulo luottaikscn sen
peälle, että Maskun pitäjän kirkon ikkunassa oli
muinon moalattu Hornin ja Frésin vapamerkit rinnat-
tain, josta arvattaisiin, että hyö ovat olleet naimi-
sen kautta yhistetyt, ja että hyö ovat lässä pitäjässä
asunncit, tahi että heillä tässä on ollut tiloja ja
kartanoita (taho XXinccs Taulu. N:o 2 ja 3).
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lon muinoisen Rovastin Helwich iNo/ie/01/lin seätös-
kirjaa, kussa hään pyhä Vriön kammiollen pois-
lahjoitti Ra vasen tilaa Hyrvinsalossa, Moarian
pitäjässä; ja jota taloo, hänen nimen muistoksi,
vielä nytkin kuhutaan Friskalaksi (Porth. t?/»»".
p. 4^o, 44^)' i^lyö luulemme tämän Fredrik Fre-
.^ec«n olleen saman miehen , kuin se joka siitten kirju-
tettiin Fredrik F>e^e^«'^ joka cli vielä v. i44Z? a

josta kohta tullaan enemmin puhumaan. Sillä kumpäi-
sestakin puhutaan, jott' ei heillä ollut mitään erin-
omaista virkoo, molempiin sanotaan olleen varak-
kaita miehiä, ja elänneen melkeen yhellä ajalla *).

Tämä sama /^cH-ie Fresekä oli siitten veljensä kanssa ,

Jaakko nimellinen, v. i4'9 vielä vahvistanut tämän

heijän

*) Koska myös tämä kaikki ikeän kuin passoisi tähän
/<>«//'. Freseen, jonka hautakivi tässä kahellaan., vaan
joka nyt luetaan 100 vuotta vanhemmaksi, niin milt'
emme epäile Brennerin tässä lukenneen veärin, ja
vuosiuvun ehkä olleen MCCCCLIIII, liioiten koska
tämä kivikin näyttää olevan teoiltaan niiten toisten
kanssa yksi-ikuiuen, vaan ei sunkaan vanhempi; ja
koskei Brennerin aikana löytynyt Turun kirkossa
muitakaan hauta-kiviä i3oo vuos-luvulta, jotka kaikki
ehkä lie murentuneet Turun kirkon tuli-palossa v.
»458 (Juuston; mutta v. 1464, i4?^^ Messenius) niin
on uskottava ettei tämäkään ouk niin vanha kuin hä-
nessä luetaan. Se näyttää kuin Brenner oisi jo itekkin
tätä arvannut, sillä siinä nioitetussa kirjassa on hään
kirjuttanut vuos-luvuun: "'MCCCCLIIII/' niinikään
luetaan myös tätä vuoslukua yhessä vanhassa puu-
kuurmauksessa tästä hauta-kivestä. Mitä taas Vapa-
Huoneen kirjoitukseen tuloo, kussa luetaan v. i354
niin se ehkä luottaiksen tämän Brennerin vanhim-
maisen piirutoksen peälle, jonka olemme kopioittanut.
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heijän heimolaisen Hclwichin vainaan jälkeen-seä-
töslä. Tästä hänen veljen nimeltä selitetään "VleN
paremmin tämän Fresekii ja Frese olleen sa,nw>mies.

Piispa MaunusOlaijin- (Tavastin) kirjutoksesla v. 1449?
jolla hään Turussa asetti Kolmen Kuninkaan
Veljellisyyteksi kuhuttavata papillista yhteyttä^),
nähään että yks Frédric. Fre.es oli silloin porvali
Turussa, ja mahto olla mahtava mies,, koska hään
oli yksi tämän Veljellisyyven asettajoista (Porth. t?/i,'.

p. 4?^)» Hänen nimensä kirjutetaan toisessa kohassa
"Fredericus Frese" (t?/i,'. p. 4?7)> Yksi toinen näistä
asettajoista, oli Jaakko /^«e» t. Frcese, e. Frés
joka silloin oli Peä-neuo **) Turussa, ja joka mahto
olla hänen veljensä, (josta arvoomme näihen olleen
samat miehet, jotka v. 1419 kuhuttiin Fresekä),
kolmaas oli vielä Henrik Frése, joka oli Rovastina
(t^lt'. p. 4?^, 603) ja joka mahto kuolla v. i465
(<?^. p. 6i4). Ilman näitä, nimitetään meijän van-
hoissa kirjoissa myös yhtä miestä nimeltä Arnold
Fresekdson fArnaldus FresykiniJ joka oli lahjoit-
tanut Hamarken talon Pyhä Yrjön kammiolle

*) Kolmen Kuninkaan Veljellisyys (Fi-aternita*
Trium Reguum) kuhuttiin sitä papillista yhteyttä
tahi veljellisyyttä, josta jo puhuttiin p, 3^5, 3^7.

**) Peä-neuo, Borgmästare. Lue Porth. <7/li', p. 4?5.
Hään oli ollut Peä-neuona v. i43i, i439^ '44^ 1^
14491 ia luettiin olleen Saksalaisesta suku-perästä

(c/1,-, p. 58).

O?^^^ I. 62



490

Turun Peä-Kirkossa (Pqyth. €hr. p. 798). Nutia mikä
mies hään lie ollut, tahi millonka hään lie elänyt,
ei tunnetak, kuitenki se näyttää meistä kuin hään
oisi ollut sen äskön mainitun Fredrik Arnikanpojan
F>«<iM« isä , eli tämän Frésen isä

, jonka hautavarjo
tässä kahotaan.

Tään parempia tiiustuksia, emme ouk olleet
hyvät hankkimaan, tästä suvusta.

V:^ÄÄB l^ n 1.11.

Tähtimiehen ja Hämeenlinnan Linnanisän-
nän Olli T a vas li n Haut.a-poasi ,

Turun Peä-Kirkossa *).

Keskellä tätä kivee nähään Tavastin suvun
vanha Vapamerkki **), yksi rautapaijassa puettu

-) Brenner: "I Hbo D. ÄYl'lfi(3."
>>-') Tämä Vapamerkki muutettiin siitten yheksi mustaksi

Yötyr-peäksi valkoisessa vainiossa. Mutta milloin,
eli keltä, tätä telittiin, on tietämätöin. Bång sanoo
kyllä (Palmsköldin puheen peälle; kaho p. 4Hi):
"Qlof Nielitzon Tawast upptog sin gniS, be gamble »inc-
kars flMbemårfen, ett swart Gyltehnfwnb i hwitt fält,
fåbant som Wesior 25renner afritat bet ! Äbo ©. Kyr-
ka, litet förrän kyrkan bran." Mutta näissä puheissa
on niin paljon valetta, ettomine ollenkaan heihin
uskotak. Billä — ensinnik niin tämä Olli Niileksén-
poika L?^v«it ei ollut naitu Finekilöihen kanssa — toi-
seksi, niin Finekilöihen yipamerkissä ei ollut mitään.
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käsi-varsi purpurin-punaisessa vainiossa, joka m<?rk-«
k! on yhteinen Stälarmiloihenkin su viilien, : 4qs^.-*.
hyö ovat lähteneet yhestä juuresta *). VmpärilHä;

Bian peätä — kolmanneeksi, niin nähään vielä tästä.
Olli Niileksenpojan hauta-kivestä, jotta ei hään vielä
kuolemaisillaankaan ollut pois-muuttanut sitä vanhoo
suku-merkkinsä, ja — neljänneeksi, niin näissä Bren-
nerin piirutoksissa ei löyetäk yhtä, sellaista kurattua
Kössin-peätä, josta tässä puhutaan. Tämä vanha
merkki ei vielä ollut sen eistä tämän Ollin aikana
pois-heitcttynnä; mutta ioo:a'an vuuen, peästä oli jo
muutos tapahtunut. Sillä Arvid Heikinpoika /'«wa^t
Wessundaan, joka v. i568 oli Linnanisäntänä Vii-
purissa, ja josta jo p. HHH puhuttiin, (ja joka oli tä-
män O^l/il pojanpojan-poika) kanto vapamerkissänsä
yhtä Posson peätä. Hänen aikanansa korjattiin taas
tätä Tavastiloihen vapamerkkia. Sillä v. i5BB, s. 24
p. Kesäk. niin Herttu Koarle, kunniaksi tämän mie-
hen pitkällisestä ja uskollisesta palvelluksesi* , pa-
ransi hänen vapamerkkinsä, sillä tavoin että:ympäri
tätä Karjun peätä pantiin yks sininen vanne kuhun
oli vuorottellen pujotettu 4 punaista syväntä ja, 4
punaisia luotia (ftllor) — kostoksi samasta uskolli-
suuestaan tuli hään monian vuuen peästä Viipurissa
poikki-hakatuksi. Tällainen tuli myöskin v. 162L?
tämä vapamerkki sisään-kirjutetuksi niihe» Ruohta-
laisiin Vapa-kirjoin (N:o L/j) hänen pojaltansa <?e,-
mund Arvinpoika Tavastilta Kurjalaan. Ruotissa on
nykyisinnä Peä-Luutnanti m. m. Greve Joh. Fsen,-.
Tavast, sekä hänen Vapaherrallisessa (N:o 32i) että
Grévillisessä (N:o 129) Vapamerkissänsä, uuestaan
ylös-ottanut sitä vanhoo kolmatta satoo aastaikoa,
jo poishyljättyä suku-merkkiä.

*) Sillä tämän Olli L?lw«stln isän-ukko, eli Piispa, Mau-
nus Tavastin ukko vainaa, oli Herra Niiles nimel-
tään; josta Palmsköld kirjuttaa: "Nicolaus Tavast
Magnus, Finlandia; 2»l> potens , habitans l« Tavastia,
circa annum i340" (Geneal. Sami. p. 3g3j). Mutta
silloin hään jo mahto olla keli vanha sillä hänen
pojan-poika Piispa Maunus Olai oli syntynyt v. i3sy.
Hänellä oli kolm poikoo, — Olli Niileksénpoika (Ta-
vast» se vanhempi, sillä nimellä; ja tämän nuo-
remman Olli Niileksenpojan ukko) joka oli Tavasti-
loihen Peä-vanhin, ja jota Juusten kuhtuu: ','iVo-
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luétaaii nämät sanat: "atttlO tfomini Mttttlp tll
cvastino s«n"l $ttvi ve cattiedra o^"»' nobil
vir olavus thawasth miles o/ ate p^<, es *) /

joka oisi Suomeksi: "Vuonna Herran (syiitymäslä)
»460 /flllime/Zel/^a istuvan *^) /-^«/lii Pietarin 10/iia»

il/i^ et fnmosus /L'»«a//'«5 i« /'«i'wc/« fVirmo (Porth.
<Hi-. p, 17, 4-23) joka oli Valta-Ncuo ja Tähti-uickka-
v. i3jo, ja kuollut jo v. 1.LJ02 (Porth. »N, , p, 433,i
ja josta on jo ennen p. 39t> j», .j,-.».», puli»,tl, 1; — toinen
oli F'adcr Niilcksenpoika, joka oli Slälar ni i 1 oih en
Peävanhin, ja joka oli naitu Brita Roehehdotterin.
kanssa, ja cli v. 1070 ja i4oo; — kolmaas oli Sune Nii-
leksenpoika, joll' oli poika Sune >^i<,«,««>»o/» Miekka-
mies ja Laintutkia Taivaausalossa v. i4<>'-*, Vehmaassa,
v. 1418; Valla-Neuo v. i/,35, ja Lainjulistaja Pohjos-
Suomessa ja Alivenan-moalla v. 1437 (jai'|ss?) Tästä
««liietään mitenkä Ta viis, lit ja Stälarmit ovat.
ennen kantaneet ylitä Vapamerkkiä, vaikka eri ni-
mellä. Kumpaisetkin suvut oli muino», kuuluisat ja
voimakkaat Suemessa, niin ctlä löytyi 'harva kirkko,
kussa ei ennen aikana tavattu liei|äu vapamcrkkiänsX
nimittäin yksi varustettu kiUivarsi, milloin kcännetty
oikeallen puolellen, milloin (usseemmittain) vaseoial-
len, osottava milloin kämuicuen&ä,. milloin toas puis-
televan nyikklänsä.

*) Yksi kopio liisiä hauta-kirjutokscsla tavataan Porth.
Chr. p. <)36. \ksi toiliili kopio, joi luetaan Alex.

:' Lauraisikseii Jultelemi-ikscssa Joh. Bilmnrkin hoivaut-
tstniseu alla, (kuhuttu: l/<! »'»'««e//»!,» sepulcralibat in

L?!?»^/. t?«t/i. Aboensi. p, 21), on varsin viallinen, ja
kuuiuupi näin: "Anno Doniini MCCCCLXI crasli /<-t
Petri- ele Cathedra Nobil. Vii- <?/»»«il.< TawastMiles
/ioe obiil .- Orate /it-o co. «»on Stjeiuiaaii ja Uggla ck-

■ syyvät vielä enämmiii, kuin sanoovat hänen kuolleen
l" v i/|45. . ~,,,.*-") Istuimellansa i^tiLil'an />>/»»« />,et»?i-i,»/'»l^«»i, eli niinkuin
Ruotiisi kuhutaan tätä "päivää: "SiNiete Pthl ! stolm,"
ja Latinaksi: /<etiiil« in «L^at/iet/ia, oli yksi päivä jota
poavilaiset rajuuttivat kunniaksi Pyhä Pietarin istu-
misesta Poavin-tuolilla — niin kuin puhutaan heijän
sutuissa. Tämä tulisi meijän luvun perästä s. 2»z
päivänä Helmi-kuussa.
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/Liiiinli kuoli vapasukuinen mies i/oiov Thavast 7

Tählikäs , rukoilkaa hänen etessii." Tämäkin kivi
mahlo jo i6Bi:nen vuuen tuli-palossa murentua,
kosk' ei siilä päivästä hänestä eneän puhutak.

Tämä Olli Niileksenjjoika Tavasi Porkkalaan
(joka oli se nuorempi, sillä nimellä) oli myö»
ollut aikanansa mahtava mies Suomessa, e! niin
paljon omasta toimestaan j kuin'enemmin ehkä siitä
korkeasta suvusta, josta hään ; oli syntynyt. Sillä
paihti hänen isänsä Nisse l. Niki- Ollinpoika Ta-
vast, joka oli myöskin mainittu mies *), niin Piispa
Maunus Olai**) oli hänen setänsä, vanha Gödik
Fi'«cie (josta jo puhuttiin p. 420, 421, 422) ja
Valta-Neuo Niiles t)//i'n^c>/^<l fStjcrnkorsJ Särki-
lahteen (joka oli Piispa H/ailniel Niileksenpojan isä)
oli hänen lanko-niiehensä; Lain ulista jat -Etelä-
Suomessa Eerikki Fi-iie (josta puhuttiin p. 4?7) i^
Jeppe t. Jaakko Pekanpoika. Kuin myös Lainjuli-

*) Tämä Niiles Ollinpoika Tavast. (joka oli Piispala-
vastin veli) tuli S.-7, p, Joul.uk. v. 1407 :koro itkuksi
Vaparsiikulliscen seätyyn, Kuninkaalta Eerikiltä P,om-
mcrista, hänen Turussa ollessaan. Hään , eli vielä
v, i/jis ja 1423.. Hänen perillisistä mainitaan , yhtä
Vapamie.stä, nimeltä Heikki Tavast,,')okny. «4'?' sai
Valta-Hallihtialta Eerikki. Axelinpojalla v^pafjllista

: vapautta • (frälse-frihet) niihen verotiloin, peälhi, joita
hään oli ostanut talonpoijilta Hälisten kylässä
Rantamäen pitäjässä, ja Hetki al a n kylässä Num-
men pitäjässä (Porth. tHl', p. 4^o, '0"

°t°s) Tästä Suomen Piispasta, josta on jo vähä mainittu
p. 396, 461, 468, 482 tullaan koht-sillään - eneptmin
puhumaan VLncssa Taulussa.



494

staja Pohjos-Suomessa, Aen/H Clausson (josta mai-
nittiin p. 476), olivat hänen vävynsä; ja paitti
näitä oli liään tätilöinsä kautta, soanut paljon hei-
molaisia Suomen ylhäisemmasta seävystä.

Tästä O/// Niileksenpoijasta Porkkalaan, ei
tunnetak muuta, kuin ellä hään (Peringsköldin pu-
heen perästä) oisi v. i446 ollut Miekkamies, ja
v. i4SZ Tähtimies ja Linnanisäntä Hämeenlinnassa,
kussa toimituksessa hään vielä oli v. i458 *). Hänen
muista töistään mainitaan Stjernmanilta , jotta hään
v. 14... oli ynnä vävynsä Henrik i?/ale«c>ni'« kans-
sa peättänyt yhen g:sen vuotisen rauhan Venäläisten
kanssa**). Vuonna i43g sa! hään setältänsä Piispa
Maunukselta 4ac» Narkkoo rahassa, lahjaksi, että sillä

*) Keskustele Porth, Wi'. p, 636. v. Stjernman, joka
myös luettaa häntä Hämeenlinnan Linnanisännistä,
sanoo hänen jo olleen siinä Linuanisäniänä v. i444>
jä tässä virassa kuolleen v. i44-> ue Göfwelle' @10.
Meenrius V. 1757, Sept. p. 270; Porth. Chr. p. 521,
636; Uggl«S Räbslängb HI Slfb. s. 55). Mutta tässä
ensimmäisessä puheessa ei mahak ehkä olla parempata
perustusta kuin siinä viimeisessäkään.

*») Lue Hbo Tibn. 1785, Bih. p- 192; Porth. <Hi-. p. säi:
Koko tästä rauhasta «i tunnetak meijän Tarinamuk-
sessa niin mitään, ei ies minä vuonna sitä tehtiin.
Myö soamme vastapäin tilaisuutta että kirjassamme
Hanbl. tili tiplysmng l gintanbs slbre Historie toi-
ihittoo, jota siinä viis-vuotisessa vara-rauhassa, jota
tehtiin Viipurissa v. 1468, nimitetään että se entinen
rauha oisi muuten loppunut v. 1469, s, 1 p. Toukok.
Jos nyt varoisimme tämän rauhan olleen tätä äsköin
nimitettyä <j:sän vuotista, niin se oisi tehtyhnä Touko-
kuussa V, 1469, ja oisi tapahtunut vuotta ennen tämän
TäYastiN kuolema-vuotta. Hänen lankonsa Heikki
Niileksénpoika Diekn, kuoli jo syksyllä v. iffig.
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muka lunastoo Porkkalan kartanoa *) niiltä
toisilta yhtä-perillisiltä (medarfwilMr) **). Vuon-
na i44° alakirjutti hään lankomiehensä c?ö'ti.
Finkin seätöstä, kussa hään »sn/lc> Ollinpojan mur-
hasta poislahjotti Pyhä Annan Kammiollen
Kärkesnäsin tilan ja Bölin (Räfvebölin?) torpan
Savun pitäjässäjoita hään oh niinikeän perinyt
vaimonsa kautta (p. 421. Porth. Chr. p. 448, 449)»

*) Tämä Porkolan Herras-kartano (Janakkalan pitä-
jässä ?), oli vanhuuestaan ollut T avas tiloihen
moisio, mutta tuli tämän Ollin sisaren kautta, (ni-
meitä Katrina Niileksentytär L?Ä?»a^t Porkkalaan)
annetuksi hänen avio-miehellensä, sillen vanhatien
Gödik Finkillen (lue p. 421) jolta se nyt (v. ifög)
lie tullut takaisin-lunastetuksi, koska se siitten tämän
Ollin tyttären kanssa, (nimeltä Märta Ollintylär
Tavast Porkkalaan), annettiin hänen toverillensa,
Valta-Neuollen ja Lainjulistajallen Etelä-Suomessa,
Jaakko Pekanpojalle (llle) Storgårdiin. Sillä tavalla
tuli tämä hovi jo kuuluvaksi Illilöillcn. Hänen
poikansa, Linnanisäntä >ste« Jepinpoika llle Porkka-
laan, anto tämän talon v, i509 huomen-lahjaksi vaimol-
lensa Anna Kniitintyttärellen (^u^e/c) Laukkoon
(lue p. 4^>). Hänellä oli yksi tytär, Hf«tta Stens-
dotter llle Porkkalaan, jota naitiin Peä-Linna-nisän-
nelien ja Suomenmoan Holhottajallcn Kustav Gödi-
/»«idolia Finkillen (lue p. 4^o, 430» jonka kautta
tämä kartano tuli jo toisen kerran kuuluvaksi Finckr-
-1 oillen (niillen muka 01- em ill e n). Kustan
pojan-tyttären kautta, nimeltä Margareta Gödikin-
tytär Fincke Porkkalaan ja Auttisecn, joka naitiin
Sota-Asel tajallen Zl/e^t Koarlenpoika Hörniilen
Kankkaan (lue p, 4<>s, 4>i) tuli tämä Herras-kartano
viinien kuulumaan Hör n iloillen.

**) Lue Porth. <N»-. p. 4^i. Piispa lahjoitteli samana
pänä kaikkia omaisiansa kartanoilla eli rahoilla, sillä
eholla etteivät milloinkaan oisi katehtivoinnaan sitä
asennosta, jolla Piispa v. 1421 perusti Pyhä Ristuk-
sen Ruumiin Kammiota Turun Seurakunnassa,
monen talonsa pois-lahjoittamisellansa.
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■ Tämä" Uolov Niileksénjjoika Tavast oli nainut *)

Christinaa, Valta-^ieuon ja Miekkamiehen Tiiitge/-
Ingosen tytärtä**), jonka-kanssa hänellä oli 3 lasta,
nimittäin — i) Miila t?//l'nl/<,äi" Tavast Porkkalaan,
josta jo puhuttiin p. 4^l, la joka oli ensin naitu
Lainjulistajan Etelä-Suomessa Eerikki Erkonpoika
Fl't2en kanssa, jollen se synnytti Lainjulistajan nuo-

rempi Henr. Bilzen (lue p. 4/7); a siitte'h Vulta-
Neuon jaLainjulistajan Etelä-Suomessa Jaakko PeKail-
pojan iille ***J kanssa, jollen se synnytti Liniianisän-

nän Je.pinpojan (lue p.4^l) — 2). Niiles Ollin-
poika Tavast Sonneiltakaan joka oli nainut Anna
Sunentytärtä Laijilaan, jolla hänellä oli poika Heikki
/Vilie^e^oiiia! Tavast , josta siilien suurin osa tästä

suvusta

*) Peringsköld sanoo hänen olleen kaheslin naitu, ni-
mittäin toisen kerran, /nFeio,-/» Valdemarsdotterin,
kanssa (kaho p, 441); mutta siinä hään mahtaa erehtyä.

**) Tämä Riiigert t. Rotgert Ingosen t. Ingonpojan isä
oli Valta-Ncuo ja Miekkamies Ingo Ollinpoika (Pe-

. Lringsk.)..'/jonka omaisia lie ollut Vapamies /o«/^ t.
/ö«5/«Z!»l<.'« joka y. 1418 ja v. 1432 istui lakia
(tiltijtftbe) Laintutkian Ml/e.» Dieknin siassa, ja joka
oli : ennen v. 1449 m.yönyt.Mon tiska lan kartanoa
ynnä muita tilojansa Raision pitäjässä Pyhän Annan
suljetukqellen samassa pitäjässä, Boo:taan Markk-ian;
ja josta heitä siitten syöstätiin Naantalin papin-sulje-
tuksen ala (Portk. c/n. p. 4.J9, 486).'

+**) Tämä Jaakko t. Jeppe Pekanpoika (llle) Storgärdiin
oli Lainjulistaja Etelässä-Suomessa v. 1477 ja i485.Hänen isälisä oli Miekkamies Pekka Axelinpoika,
jonka toveri oli Ingeborg Valdemarsdotter, joka niin
niuotöin oli tämän Olli Tavastin tyttären-anoppi, ja
jota, Peringsköld mahtaa eräyksissä kuhina hauen
puolisoksi.
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isuvtista levisi. Tämä Niiles peri v- 1467 Tätiänsit
Katrinaa Niileksentytärtä. — 3) Lucia Ollintytär
Tavast, josta on jo puhuttu p. 476, 41.)i, ja joka tuli
naineeksi Tähtimiehen jaLainjulistajan //en/H Clati-
«onl'n fDjekne *J kanssa Koskiseen. Hään o« ere-*

*) Tämä Henrik <^/««it«Ho» (l. Heikki Niileksénpoika
Djekne) oli muinon yksi niistä kuuluisammista Laki-
miehistä (Vdgkloke) Suomessa. Häntä ei piek sekoittoo
hänen kaimansa kanssa, nimeltä Heikki Djekne,
joka v. i374 oli Varä-Lainjulistajana Médelpadissä
(Stjernm. £Bfb. Minne i D. p. 78, 126, 128, ,3»,,
162, 170, 211, 224, 357 &c. Porth. Chr. p, 479);
eikä häntä myös piek kuhtua Fägelnäbiksi niin kuin
Stjernman häntä nimittää Ichen-laijassa (i matiegl-
naleit. I»ue Hb. Ttbtl. 1785. Sstft. p, 193) villitetty
ehkä siitä syystä, että Diekni I öih en vapamerkki
löytyy Peringsköldin käsikirjoituksissa kuvaeltunna
metkeen yhelläiseksi kuin Få g eln i, bbil öi hen t.
Fägelhufvudloihen (jota nähään kuvaeltunna
Xlissä Taulussa, N:o2). Tämä Heikki, jonka isä oli
«e Niiles Lydikinpoika /t/e/cne (josta jo luettiin
p. 424» 4?5> 4?6) u»i j" V. 1.437 Peämies Turun lm-
nassa (Hb. £ib. 1785. p. 192) — v. i'44'i oli hääii jo
Tähtiniekka (Porth. Chr. [>■ 482. h) — v. 1445, 1448
ja i44? oli hään Läintutkiana Ala-Satakunnassa, ja
vuoesta i449 vuoteen 1428 Lainjulistjana Pohjos-
Suomessa, joista vuosista vielä löytyy monta hänen
peätöstä (Porth. t^/li-, p. 527. 482, h) — v. i449 julisti
hään lakinsa (höll hmt LagMails-Tlllg) Birgelan kylässä
Raision pitäjässä (Portti. <?/«'. p, 485) ja v, 14S0 oli
hään muijen Valta-Ncuoloihen kanssa Arhogan kau-
punnissa, kussa hään vakuutti Kuninkas!a Koarlea
Knutinpoikoo heittämään Norin hallitusta Kunin-
kaalle Cliristjernillc Hään oli myös osallinen siitä
Turussa löytyvästä Kolmen-kuninkaallisesta Vcljelli-
«yyiestä (Porth. <?^i". p. 47*0»- ja "li näinä aikoina
käynyt Appensa Tähtiniekan Olli L?a,^.!ti« kanssa
Venäjässä, perustamassa yhtä 9:3211 vuotista raulioo
($6. £ib. 1785, Bi()_. p. 192)' °l> varsin avara
pois-lahjoittamaan kirkkoloillcn ja Papis-suljctuksillen
tavaransa ja talojansa. Sekä tästä hänen antaiiiisuu--

t)i'^^v< I. 63
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yksessä monelta tullut luetuksi sen vanhemman 6>/tt

testa että muutenkin myös hänen lupauksestaan, sal-
pataksensa vaimoneensa papis-suljetukseen , Piispa
Maunuksen kuoltua, (Porth. «Xii-, p, 482. h) lunttai-
simme hänen olleen varsin jumalallisen. Hänen muis-
ta toimistaan tunnetaan, että hään V. i/|35 alakir-
jutti hänen isänsä jälkecn-seätöstä, kussa hään Papis-
kammiollen Turussa anto ynnä Hukastcn tilan Le-
mun pitäjästä, yhen kauppa-puoin ja yhen karta-
non Turun kaupunnissa, naitti 100 Englaimilaista
Nohloo, jonkun lilan ostoon. Siitten vaihto hään v.
1437 tämän Kammion suostumisetta Olli Antinpoika
Tolkin kanssa, ja anto hänellen, ilman tätä mainittua
kaupunnin kartanota, 400 Markkoo Ruotin rahassa, ja
10 kuorman alaista niittua, jonka vastaan hään sai
tätien Kammiollen Grotelan kylee Kuumon pitäjästä
(Porth. <?/«'. p. 453, 4^4): Vuonna i44^ anto hään
Ä.josinpeän kartanon Maskun pitäjästä sillen äsken
asetetutlen Ao/me« Kuninkaan Kammiollen, jollen se
myöskin v, i449 hänen Vaimonsa suostumisella lah-
joitti yhen kartanon Turun kaupunnissa, ynnä A to-
lan (SlttlllClbi;) tilan Nousiaisten pitäjästä ja Sorsa-
lan tilan Mynämäen pitäjästä (Dissert. <te dotat.
Alit. p. 9). Samana vuonna vahvisti hään niin kuin
yksi Heikki Gärdzhaghin vainajan lasten-holhotta-
ioista, sitä p, 4?^ jo mainittua kauppa-kirjoo; ja kuoli
v. 1459 (Porth. 07u" p. 800, 482, 463) ehkä Uggla
sanoo hänen vasta kuolleen v. 1462. Vuonna I/J53
kirjutti hään Koskissa, jälkeen-seätöksensä, kussa
hään vahvisti näitä hänen «niisiä asennoksia, ja an-
nettua vaimollensa puolen osan Koskista ynnä
kaikkia hänen osto-maita niillen säytyvillen, pois-
lahjoitti hään hänen suostumisellaan (koska hänellä
ei ollut mitään lapsia) tavaroisuutensa (sm fSflltöflflls
het) niin kuin tässä! seuraa: — Peä-Kammiollen (Hög-
Altaret) Turun Peä-Kirkossa. yhen salonin (?) —

Kolmen-Kuninkaan Kammiollen Turun kirkossa, paihti
. kartanonsa pohjos-puolella kaupunnissa, A tolan

talon Nousiaisten pitäjästä, ja Sorsalan talon My-
nämäen pitäjästä (joita hän joanto v. i449) anto hään
Synkalan talon Vihin pitäjästä, ynnä yhen kalkin,
joista 2 ikuista henken-messua piti hänestä piettä-
män. — Pyhiin-Henkein Kammiollen, yhen kolm-jal-
kaisen pa'an. — /^>/i. //««Ken Huoneellen (Helge AllbZ
hllset) 2 Lehmeä, 2 Lammasta, 2 L. Rukiita, ja
2 Liikkiöä. r~ Poto-JJuontellen (Spltalct) sitä «ltnioo—



499
/V/H^^cn/Lio/il/l tyttäreksi, tahi piispa Maunus Ollin-

Pyh. Laiirentiuksen Kirkollen Vehmaassa, yhen He-
voisen. — Pyh. l/o/<w/« Kirkollen Ylälässä» yhen
Kammio-kauhtanan (Chor-kappa) ja yhen i6:nen kuor-
m,»n alaisen niityn Latvassa, jota hään oli) osta-
nul Heikki Heikolalta I2illa Markalla. — Naantalin
Papis- suljetukselten (jollen se oli jo ennen antanut
puolen Aijlosen talosta) yhön kullatun vyön, ja
yhön soarén nimeltä Lethis. —/^-/l, Uolovin >^u//etiii-
sellen Turussa, yhen niitty-moan Lctzalassa, ia hä-
nen isoimman kupari-kannunsa. — Raumon Suljetuk-
sellen, puolen salytyksen (3äst) Rukiita, 2 Lehmeä,
ja 2 Liikkiöä. — Hs«.ll«-^e//e/ite« Suljetukselten (Swart:
brödra Klostret) Viipurissa, yhen hopea-maljan. —

Harmaa-Veljeisten Suljetukselten (Grll''bröbra Klostret)
samassa koliin, yhen kulta-sormuksen. — Pyh-. Bri-
giltaii »5«//et«iie//e,l Kesoin kaupunnissa (t. Rcävä-
lissä) 20 Markkoo, jotka hänen piti soaha Claus
Pekanpojalta Reävälissä, kahesta hev»i«esta, tw Musta
Veljeiksillen Kesoissa, yhen harmaan hevoisen. —

/^)«/l. Henrikillen, hänen parhan Ruunansa ja Rauta-
paijansa. — Pyh. Henrikin hauallen Nousiaisessa,
yhen hurstin t. peitteen. — Koarle Kuninkaallen,
yhen valkean ja ruuninkarva-kirjavan Hevoisen. —

Piispa Uolovillen, yhön pöytä-liinan, ja hopea-vai-
pan. — Hänen siskonpojalle Peä-Rovastiilen Opp.
Kort Bitzille, yhen hopea-lukotun kannun (Halija?)
— Peä-Kirkonpalveliallen Turussayhen hopea-mal-
jan. — Opp. Arvid Jaakonpojallen, yhen maksankar-
vaisen käymärin (gällgatc). — Opp. Maunus Valde-
ni<li'i«iia/»il//e/!, yhen hopea-tuopin, ja yhet pai il
Herkiä. — Veljellensä Arvid Niileksenpo) häneu
hopea-vyönsä (kullattumatoin), ja yhen mustan var-
san. — Herra /V///es /V«?ii///e, yhen pienen hopea»
vakan (sitf-kosa). — Herra Niiles Mullillen, yhen ho-
pea tuopin. — Herra Niileksellen Pieiarsoaressa, hä-
uen mustan kauhtanansa» Niätän-nahoilla kalsattuna
(hefobrab). —- Herra Knutillen Vehmaassa, yhen
Härän, ja yhen mustan kauhtanan. — Tlötier/Z/e/i
Vehmaassa, yhen "rihla-pyssyn, yhen pa^an, yhen kat-
tilan, yhen kannuu ja 4 lammasta, — Herra Heikki
Vilmarillen, yhen «änky-voatleen , yhen parin Härkiä,
ja yhen kannun. — Olli Diisillen yhen . .

. sänkyn,
yhen kannun, yhen pa'an» yhen kattilan, 2 Lehmeä,
ja yhen Härkä-parin. — (^e/^i?) Plätallen, 2 Här-

keä. 4 Lammasta. — Pekka HÄr/ia/iiitte/ien. hänen
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jiojan sisareksi , ja ilman minkäänlaisetak perustukse-
lak tehty Piispa Olli Maunuksenpojan emäksi *).

Koska olemme puhuneet tämän Tähtimiehen
,<?i/i Tavastin tyttäristä, niin tahomme myös jotaik
puhua hänen siskoistaan. Jotka oli — i) N/l /^l'l-
ie^«t/i«/' Tavast, joka v. i43g sai setältänsä Piispa
Maunukselta 100 Nohloo lahjaksi (Porth. t?/l^. p. 43i).
Hään oli naitu Vapamiehen /I?l'i'/e5 Ollinpojan kanssa
Särkilahellen /^t/e^n^o^H **^ ja eli vielä leskenä

hopia-pcä lukkoisen velillensä. — Oyikonpojan perilli-
silliii Vihin pitäjässä, yhen niityn, jonka hään osti
/>/<ita/ta 6:11a Markalla. (Hb. £tb 1785, 95ifl. p. l<)3.
Äbo Stifts Prebikare-Bribers och Scabenb. Klost. bref
Z. Vl. p, i362. Yksi käsikirjutos, joka löytyy K.
Vallan Säilyksessä, Tukhulmissa).

*) Lue Porth. C/li-. p, 424° m. 379; p. 4^6. m. 702.
n, 4^4- i"- 4^' P- — <!r. Hallenii Dissert. praes.
Alg. Scaiin </e Virmoens. l« Fennia 3"e,vl't. p. 70.Rhytzelius p. Bång, m. m. Tämä /^u^l" Ollintytär
Tavast anto lcskänä v. i485, 2 taloa Tur san perän
kylässä Vhmon pitäjässä, ja T h oros in talon Nou-
siaisen pitäjässä, joita hään oli soanut huomenlahjaksi
mieheltänsä, Papin-suljetuksellen Naantalissa, kussa
hään asetti sitä ensimmäistä (?) henken-messua; ja
möi v. 1490 Saustilan taloonsa Valta-Hallihtiallen
Fte/l Sturillen (Raneken: Hist. Ccenobii Nadhendal.
P. I. p. 25. n. h.~). Tästä hänen pitkästä leskän-
ijästä, arvoomme hänen naineen varsin nuorcenna, ja
hänen lapsettomasta elämästä, ja hänen toverin ki-
yullisuutesta uskottaisimme hänen miehensä naineen
vasta vanhiluellaan.

**) Tämä /viiVe., Uolovinpoika (Stjernkors) Särkilahellen
(joka oli Piispa Maunus Niileksenpojan isä) oli
v. i435 Miekkamies ja Valta-Ncuo, koska hään Lånz-
holmassa alakirjutti Valta-Neuoloihen yhistys-kirjan
(föreilitigsbref) Kuninkasta Eerikkiä vastaan; — v.
1437 oli hään Linnanisäntä Suomenmoassa, kussa
hään silloin Turussa vahvisti yhtä tilan vaihosta; —
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v. 1467. Hään oli perillistensä kanssa myöskin lah-
joittanut taloja Pyhäin-Henkein .Kammiollen (Porth.
t?^. p. 624). — 2) Lucia Niileksentytär Tavast,
joka sai samana kertana Piispalta, hänen setältänsä,
aoo Markkoo, ynnä 5o Markkoo hänen tyttärelle, ni-
meitä Mettä. Näijen niiniä ei ollenkaan löyvyk
yhessäkään niissä X. Vapa-huoneessa löytyvissä poivi-
laskuissa. — 3) Katarina Niileksentytär T^va^l^
joka silloin myöskin sai setältänsä 200 Markkoo tilan-
ostoksi, ja joka naitiin vanhallen <3ötil7c Finkillen
(josta on jo puhuttu p. 421, 4^2, 49^ *)• Ilman näitä
3 siskoja, oli hänellä myös 2 veikkoa. Heitä ei ni-
initetäk Piispan lahjutos -kirjassa, mutta muissa

v. i44° alakirjutti hään Lankomiehensä sen vanhan
<?öi/. /^/nk//l seätöstäKärkniisin talosta (josta mainittiin
p. 421» 49^) — v. 144i istui hään Calmarin kokouk-
sessa, kussa hään muijen Valta-Neuojen kanssa ala-
kirjutti sitä liitosta, jota tehtiin Ruotsin ja Norin
viilillä. Lila hään oli muutennik uskottu mies, nä»
hään siitä, että hään Kuninkaan siassa istui Peä-
Istujana (sHftM PräsibeNt) 'tahi Sanan-soattajana (jHI
som Orbföranbe) siinä Moa-Oikeutessa jota pietiin
Turussa v. lA3B, 1440 ja 1446 (Hb. Tib. 1784. p. 36i
1785. p. 63, 69. Porth. tH»». p. 612). Multa jos «e
oli hään eli hänen Appensa /V///« Uolovinpoika (L?^-
vast, se vanhempi) joka jo v, i4is istui samassa toi-
mituksessa, ja jota kuhutaan Tahtimieheksi, sit'
emme saata sanoa (lue Hb. £ib. 1785. p. 56. Porth.
<?/li', p. 506). Tämä Stjernkorsin isä, nimellä O///
/'e/t»a«/io/i»l» oli v. 1410 tullut koroitetuksi vapasuku-
liseen seälyyn Flenshorgin kaupunissa.

*) Peringsköldin käsikirjoituksissa luetaan hänen ol-
leen naitu Lainjulistajan Pohjos-Suomessa Hartvik
Jaakonpojan kanssa, mutta eikös se lie eräys, sillä
tämä oli naitu Ingeborg (Maunuksentytäf) ii^/eml/l^lw
kanssa >- ellei hään ollut kahesti naitu,
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vanhoissa suku-johtauksisa; voati millä perustuksella,
sit' emme tunnetak. Nämät oisi ollut 4) Jaakko
Niileksénpoika Tavast, naitu Ragnillan kanssa Villja-
siin, Laitilassa, ja 5) Jönis (Niileksénpoika?) Tavast,
joka oli myös osallinen Kolmen-Kuninkaan Veljelli-
syytestä, ja joka oli jo v. i447 Poavilainen Peä-
Neuoittelia Turussa. — v. i4^4 niin hään oli Pappi
Histnksen Ruumiin-Kammiossa, kussa toimituksessa
Maunus /^ll/e^etl^oi^Lit fStjernkorsJ peäsi liänen
jälestii v. i46"4- — Vuonna »466 läksi hään suku-
laisten suostumuksella samoamaan Pyh. Ristuksen
hauvallen, ja sillä tiellä hään mahto jäähä, kosk ei
hänestä kuuluna sen koommin (Porth. p.605,80/j).

VI: ke Taulu.
Piispa Maunus Ollinpojan (Tavastin)

hauta-varjo Turun Peä-Kirkossa.

Tämä kivi — kussa nähään yks! poikki ja pit-
kinpäin jaettu kilpi, jonka 2:sessa ja 3:nessa vai-
niossa (falt) nähään yhtä käsivartta (Tavastiloiheii
vanhoo vapamerkkia) ja icsessä ja 4>ne^^ yhtä Piis-
pallisia ristiä, ja jonka ylitten on pantu Piispal-
linen kypärä, — «e peitti muinon sen kuuluisan
Suomalaisen Piispan Maunus Tavastin huutaa, joka



503

oli asetettu Pyhän Ristuksen Ruumiin-Kammiossa
Turun Peä-Kirkossa jota kammiota siitten hänen
muistiksi kuhuttiin Tavastilo! hen hauta-kam-
mioksi. Sillä ilman hänen hautansa, joka seisoi
keskellä tässä kammiossa, varsin Altarin rapun ko-
hulla, niin oli siinä muitakin hänen sukulaisia
liauatturina. Sillä hänen vasemmalla puolla nähtiin
hanen jälkeentuliansa (efterträdare) ja sukulaisensa
Piispa Uolov Maunuksenpojan hauta, ja oikealla,
hänen veljensä tyttären-pojan Piispa Maunus Niilek-
.«-«/ii»/»?,?. fStjernkorsinJ hauta. Myö luulemme tässä

Kammiossa myös olleen sen äsken mainitun Tähti-
miehen Olli Ta^asli/l hauvan, paihti monta muita
tästä suvusta *).

Tämä hautakivi , joka vielä Brennerin ajalla (v.,167 1.)
seisoi paikallansa, ja tuli silloin häneltä kuvailtuksi,
tuli siitten tästä pois-nostetuksi sen turmion perästä,
joka kohtaisi tämän kirkon l6Bi:nen vuotisessa tuli-
palossa, ja muutetuksi muuannek. Sitä nähtiin viimen jo

*) Sillä se oli aina ikeän kuin yksi eho (ett tuilfijf)
niiltä, jotka asetti ja kustensi tällaisia Kammioita,
että heistä ja heijän sukulaisista piti vuosittain piet-
t auliin vissiä henken-messuj.-i (själa-Mestof) ja että
heijän ja heijän omaisiansa piti siihen tulla hauoite-
tuiksi, koska pitivät ikeän kuin avullisemmaksi peäs-
täksensä lcvollen hyvin lähes alttariloita. Koska nyt
Piispa Tavasti asetti tätä Kammiota, niin on arvat-
tava, että hänen ja hänen lähimmäisiä sukalisia piti
siinä myös soaha hauta-kammioitansa. Siitten näillä
meijän nykyisen uskomuksen ajoilla hauattiin tässä
Kammiossa yhtä ja toista Suomalaisista peä-uroista.
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rikki mnrettunna, oikealla käellä kammion sisäpuolet-
la kirkko-muuriin kiinijuotettunna. (Porth. <?/l^.p. 5 11).

Niin kuin tässä nähään,, niin ei ollut tässä ki-
vessa mitään kirjutettunna — ehkeivät tienneet mis-
tä piti soamaan sanoja, kunniaksi näin kuuluisan
miehen — eikä sitä tarvittu, koska Piispa oli jo
ile tämän Kammion rauta-oviloihin kirjuttanut ni-
mensä, niiu kuin jo ll:sessa Taulussa luettiin.
Mutta Piispa Maunus Niileksénpoika e! kuitenkaan
sallinut temmoisen miehen töitä olla ilman toimitta-
malak, hään tietti seneistä Flanderin moassa, Hoi-
lannissa, yhtä isoa taulua *) kuparista, kussa luet-
tiin Piispoin Mlll««5 Ollinpojan, ja Olli MzunuK-
senpojan iieMe«lä. Tämän taulun, joka v. 1489,
s. i p. Huntik. pystytettiin Ristuksen Ruumiin-Kam-
miossa, kussa se v. 1681 tulipalossa suli vaskeksi,

sanotaan

*) Tästä "kuparin taulusta," ovat puheet vähä erin-
näiset. Juusten kuhtuu sitä "kuparin kiveksi'' (^»f,/-
dem ten««in). Spegel kuhtuu sitä "yheksi isoksi" ja
Rhyzelius -"yheksi kalliiksi Kupari-pylveksi" (bett
store, kostbare, Kopparstoben) Messenius kuhtuu sitä
yhessä kohassa "Kuparin-harkoksi"' (kopparhalt) ja
toisessa kohassa ''Kupari-poasiksi" (lamina cenea)
Bång nimittää sitä "Kupari-kiskoksi marmoran ki-
vessa" (en kopparplåt i marmor). Näistä kaikista on
arvattava, että tämä mahto olla yksi hauta-muisto,
kussa kirjutos oli yhessä kuparin taulussa, jonka
kaihteet (ramar) tahi ympärykset oli kivestä. Ja
ellei tämä seisona hauvan peällä, vaan oli pystytetty
seinälle heijän hautoin yliten, toistaa täinen olleen
semmoisen, kuin kirkkoloissa usseen nähään, tehtynnä
puoli-kuvauksessa (Basrelief).
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sanotaan Bretinerin myös kopioittaneen, ehkei sitä
nyt löyetäk hänen kirjuitoksissaan. Mutta koska se
löytyy toimitettunna sekä Rangin muisto-puheessa
tästä Tavastin suvusta (painettu Tukhulmissa v. 1756),
että myös Laurseuksen Juttelemuksessa c/e Sacellis
xenuic^ailöteH i'n Templ. Cath. Ab. (painettu Turussa
v. 1778 p. 20) niin tahomme tässäkin sitä luettoo.
Se kuuluupi näin: "Anno Domini MCGCGLII die IX
Memsis Martii obiit Reverendus in tHiimsiL-o Pater
1:? I>o«ii,uz, D:nus MAGNUS v. (^. Epfscopus

A.Loe«sis, nuiiis CAPELI./E FuäDATORj <jiu sedit annos
quadraginta;" joka oisi Suomeksi: "Vuonna »432
He/iilN (syntymästä) 5. g:nä j»iii'vänll Maalis-kuussa,
kuoli Ristuksessa Arvollinen /til/« iVe/-/'il^ Jumalan
tlt-moZ/H Turun fmuinoncnj /'l'«M Herra Maunus,
tämän Kammion asettaja, joka«t«l (Piispana) neljä-
kymmentä vuotta." Siitten luetaan samassa taulussa
Piispa Uolovista: "Anno Domini M.d.N.I^X die

XXIV mensis Febr, obiit Reverendus m Christo
Pater ac Dominus OkiAVIIS, D. G. Episcopus
Aboensis. Orate pro istis et ceteris Christi pide-

LIBUS, u-r REQUIEM HABEANT eurn EEATIS." Joka ON SuO-
meksi: "Vuonna Herran (syntymästä) i460 s. 24'«ci
päivänä Ilelmik. kuoli Ristuksessa , Arvollinen Isä /'a
Herra k. VIIS, Turun I'l'i'^tl armolla Jumalan.
Rukoilkaa näihen /H muihen Ristin-uskovaisten etessäj

/otta heillä otät /e^ioa! Autuallisten seassa."
Ottava I. 64
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Dhkä myö oomme jo ennen p. 3g6, H6l, /j6B,
479 ja «sB2 puhuneet tästä Piispasta, niin koska
se oli kaikista meijän vanhoista Poaviiaisista Piis-
poista, se kaikkiin kuuluisampi, sekä hänen töistään
että tavoistaan, niin tahomme tässä vähä laveam-
masti toimittoo hänen elämän-kertansa. Hänen isä
oli se jo ennen p. 406, 431'-) 3<)B ja HZI mainittu
Kuuston Linnan muinonen Peämies ja> Mynämäen
pitäjän Käskynhaltias (Wasall) 6)//i Niileksénpoika
Tavast, (se vanhempi, sillä nimellä) joka Rännin
ja Palmsköldin puheen perästä, oisi ollut naitu
yhen Katrina Finken 1 kanssa , (p. »is22). ja joka jo
oli /.kuollut ennen v. 1402 (Porth. <?/»'. p. 4^3).

Niissä vanhoissa K. Vapa-Huoneessa löytyvissä
Suku-kirjoissa ei luetak hän-llä olleen eneinpee kuin
kolmet lasta kaikkiaan, nimittäin: Waldemar, Nii-
les ja M«tt«tt<>i. Mutia Eangin laiisuiiiuksien peälle
heitettiin niistä uusista Vapa-Huoneen kirjoista Val-
demari joukosta pois, jonka siaan pantiin Lucia,
joka oli sen nuoremman 0//i Niileksefipojan ty-
tär, ja josia jo on puhuttu p, 476, 4gß. Kttä nämät

polvilaskut ovat kumpaisetkin varsin vialliset ja
puutoksen-alaiset, neämme Piispa Maunuksen omasta

jälkeen-seätöksestä, eli oikeemmittain hänen lahjutos-
kirjasta vuotesta l^^l, kussa hään niiiiilliiä näitä
hänen lähimmäisiä perillisiä; ja joihen luetaan olleen
1) Veli Jänis t)//ln/ioi'^ joka sai yhen tilan Väsi-
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lässä Halikon pitäjässä, ja Quidjan kartanon Pa»
iäisin pitäjässä , jonka se sai yhessä vaimonsa kanssa ,

puoleksi kumpainen *). — 2) Veli Lassi <t. LdrensJ
Ollinpoika, jota hään myös yhessä köhin kuhtuu Zg-

rens Olofsson, jolle hään anto Koti-talonsa Alas-
joen Mynämäen pitäjässä, sillä , eholla että se piti
siitä vuosittain maksaman meärätyn vei'on Ristuk-
sen Ruumiin-Kammiollen **). — 3) Sisar Margareta,
joka sai Piispalta 100 Markkoo rahassa, paihti
2oo:a'an Markan eistä tiloo Nappaassa, pojal-
lensa Uolovillen ***). — 4) Sisar Brigitta, joka sai

*) Tämä Jänis <?///n/io/ia T^Aa^t oli naitu yhen Mar-
than kanssa, joka oisi ollut /^««lt/^t/liiä/^e/ii sisar,
ja jonka kanssa hänellä oli lapsia. Tämä Jönsi oli
jo kuollut v. l»j3<) (Porth. Chr. p. /J23 keskiist. p, 43i,
l>3'2). Häntä ei pie sevoittoo Papismiehen Jönsi Ta-
vastin kanssa (p. 502) joka lie ollut hänen veljen-
sä poika. Hään tais olla vanhin (t. nuorin?) näistä
lapsista, koska se sai Alasjocn osaksensa, jota se
tilan-vaihtolla anto Piispallen. Porthan sanoo p. /j33
Niilon olevan vanhemman, joka Piispalta sai Alasjocn.

**) Tätä Lassia Ollinpoikoo (Tavastia), ei toas pie
sekoittoo sen Laurentiuksen Tavastin kanssa, joka
poikansa Bartholdin suostumuksella sanoi vuonna
i3g3 myöneesek Byvälahen talonsa Turun Peä-kir-
kollcn (Porth. Chr. 423, ij33).

***) Tämä Ma?>Fa^<>ta ti Marketta (OHintylär Tavast?)
oli naitu yhen Hltei<X kanssa jota nimee toisinansa
myös kirjutetaan Hui ja Hoi. Hänen kanssa oli hä-
neliä poika nimeltä Olli Foei. Tämä Hoil,i suku —

jonka vapamerkissä on ollut yksi pukki (Vallenius
Fillst. Ab. Hist. p. 38) ja jonka vapakirja oli joutu-
nut hukkaan sota-aikoina, Kuninkaan Eerikki XlVincn
ja Juho llLiicn ajalla — oli asunut Buckilan (l. H«ii/-
lan ?1 hovissa, josta heitä kuhuttiin Bock />?uei//aa,l
t. Bock fi'Slt Sttllanb,i että sillä eroiltoo heitä Hoeii-
loista Ruotissa ja Virossa. .Yksi nimeltä. Hans Bock,
llerttu Kuarleu Paivi-soatfiija (Ryttmästiirc) tuli v. iLs<)i>
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ioo Markkoo tilan ostoksi *). — 5) SisarRagnilda **) ,

joka silloin jo lie ollut kuollut, koska ainoastaan
mainitaan hänen pojasta Mlill Martinpojasta. —

ammutuksi Marttilan pitäjässä , niiltä Sigismunniii
puolta pitäviltä Suomalaisilta, (Werwing p. 462, 463),
Yksi toinen Håns Buck Buckilaan, kuoli v i6s<» ja
makoo hauattunna Piikicn kirkossa (v. Stjerna. Ma-
trif. I. D. p, 323). Tästä Suomalaisesta sukupolvesta
tuli v. i638 yksi nimellä H^en /t/<ltl«/,o/ia Buck
Buckilaan, sisäänkirjutetuksi Ruohtalaiseen Vapa-huo-
necseen Aio 247 alle, ja sai nimekseen Hoei///e, Hä-
nen jälelliset ovat jo kaikki pois-nukkuneet. Yksi toi"
nen nimeltä Johan Jyrgen Hiiiei,' joka oli Luutnanti
Viipuriväin Jalka-Rykmentissä, tuli s. 10 p. Marrask.
V. 1689 koroiteluksi vapaallisuuteen, nimettä Gyllen-
ioei, hänen isänsä Kallein Humue/ Bokin ansiosta,
.joka oli istunut vankeutessa Moskvassa (Tilas Matf.
fifmcf Dilltr. 31d.) Jos nämlit Gyllenbokit (joihen suku
ei löyvyk sisäänkirjotettu Ruoht. Vapa-Huoneessa) lie
millään tavalla suvussa niiten <?^-t,</ierioci//o//len
kalinsa, jotka vielä nytkin löytyy vanhassa voitto-
moassa. «i soutetak sanoa. Ilman näitä löytyy vielä
yksi loinen sukupolvi näistä Hocil/ol>t«, josta yksi
Pentti, ja hänen poikansa Lennardt Hoei, kuhutliin
Herroiksi Kyrkoslättiin. Tämän ukon-ukko oli Es-
i/or/l Torkelinpoika Näsiin ja Soimaan, joka oli' nai-
nut Markettaa, H°!»e« Aaponpojan Sömmen tytärtä; ja
jonka poika H-e« Esbjörninpoika oli »ainut yhtä
Baggia, Hi><>i«., Hallsteninpojan HaFZ-in tytärtä (l'e-
ringsk.)

*) Tämä Birgitta (Ollintylär Tavast?) oli naitu yhen
Arengisle /te/i/,i!/i<i/a» kanssa.

s*) Tämä /la^n/Zl/ii (Ollintylär Tavasi?) oli naitu
VapamiAen lt/iu-tt/ Aaponpojan kanssa. Hyo an-
toivat yhessä v. >^-i>,3 lilansa Rungon kylässä Pii-
kien pitäjästä Ristukscn Ruumiin - Kammiollen
(Portti O/i?-, p. 43.J). Heillä oli yksi poika Matti.
Martinpoika (Kurck?), jonka Porth. p. 4?3 luuloo
olli-eu sama mies Matti Martinpoika , joka v. iij33
kuhtui ihtesek Vapamiehcksi , ja v. i/>3- — 1446 oli
Lain julistajana Etelä-Suomessa (I'ullh, <7/i»-, p, i>?7),
Hänen peiitöksisliuin löytyy vielä monta, vuoesta iij>7
vuoteen I^s.
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(i) Sisar Katarina, joka sai 200 Markkoo *). —

7) Sisar Christina, joka sai yhen 3oo:an maksavan,
tilan Häslahergissa, Paimion pitäjässä. Ilman
näitä niin hään nimittää vielä /nAe^o^A Hakontytäriä,
joka sai yhen tilan Väntiälässä, Lieton pitäjässä;
Margitle Tväsintytärtä , joka sai yhen tilan Veli-
maan pitäjässä — liekkö hyö siitten olleet sisaren
lapsia tahi veljen lapsia. Mutta yhtä velj**i nimeltä
Valdemar hään ei missään nimitä — lie hään siitten
kuollut jo ennen, vai lie hänellä ei ollullakaan
sellaista.

Tämän Suomalaisen Piispan muista esivan-
hemmista olemme jo puhuneet, puhuissamme Tähti-
miehen Olli Tavastin hautakivestä, myö peäsemme
seneistä tässä puhumasta heistä, ja tahomme ainoasti
höastoo tästä Piispasta. ,

Piispa Maunus Ollinpoika oli syntynyt s. i4 p-
Lokak. v. 1357 **) Alasjoen talossa Mynämäen pitä-
jässä, jonka talon lianen isä oli ostanut 250 Markalla,
ja jota vielä nytkin hänen muistiksi kuhutaan Ta-
vastilaksi. Niin kuin oli tapa jo niinnäkin aikoi-

*) Tämä Katarina (Ollintylär Tavasi?) oli kolmasti
naitu; nimittäin ensin Turun Kauppa- ja Ncuo-mie-
hen Jönis t?«t/lvilte,»o/,//li kanssa', joka oli-myönyt
yhen autio-tilan Piispiillen, 80 Markkaan; ja siitten
Kauppa - miehen //e/ii/ Mortin kanssa, joka eli
v. 1425; ja viimcn Olli H«/t»ln kanssa, joka eli, v.
i44i- Tämä Katarina Ollintytär, eli vielä v. i455.

**) Rhyicelius p. 334; keskust. Porth. 0/^, p. 4»3.
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na, eltä koska oli muualla parempia opinlaitoksia
kuin kotonamme, niin läksi tämä nuori Tavasti
vieraisiin maihin harjoittaaksensa oppimuksiansa.

kuusten sanoo hänen tulleen tehtyksi Tietous-Op-
piaksi Prägin kaupunnissa Böhmin moassa, varsin
niinnä päivinnä, jollon Johannes Huss siinä julisti
oppinsa. Hään mahto jo nuorra osottoo isoa tointa
ja miehen alkua, koska Kuninkas Eerikki XllLnääs
mieltyi häneen, niin ellä hään teki häntä Peä-Kir-
juttajaksensa «^««ce/ZaT-lu^ ja kuhtui häntä "reantlU
eMclige cleric," kirjassaan v. i405, kussa hään anto
hänellen Tokelan tilan Mynämäen pitäjästä.

Ennen kuin häntä Piispaksi tehtiin, toimitti
hään v. i4i'i, i4?2, ja i4i3 Peä-Kirkonpalveliiksen
(Alkidiakonatet) Turussa. Rhyzelius sanoo hänen
jo ennen Piispa H-'ö>«l'« kuolemista tulleen lähäte-
tyksi Kuninkaalta Eerikiltä Poavin luokse, muissa
asioissa,, ja silloin Kuomissa v. i4i2 tulleen Poavin
Juho XXHLsen käskyn perästä, Piispaksi voijeltuksi ,
hänen Hippakimnan anomuksensa peällä. Tulles-
saan sieltä toi hään myötensä 3 poavilaisla kirja-
tuhoa (Päfwcl. bullor) annettuna v. 1412; kussa
luattiin ensimmäisessä, ioo:a'an päivän synnin-
peäslöslä (aflctt, aflosSnitlfl, i/lciuigenlla?) kaikilleu
tollsesli katuvaisillen ja (syntiänsä) tunnustavillen
fomnibus iie^e penilentibus et con/i.-«i^ jotka.kul-
lalla rahalla, tahi muulla iieuolla, osotli avunsa
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niillen köyhillen Turun koulussa, etta muissa tämän
Hippakunnan kouluissa, oleskelevillen koulu-pojillen,
heijän liikuin harjoittamiseksi. Toisessa luattiin
soo:a'an päivän synnin-peästöstä, ja kolmanessa
4oo:a'an päivän peästöä. niillen kaikilien, jotkaavaruu-
ellansa ja hyvyyvellänsä, lahjoillansa tahi antimellansa,
ovat jollakulla tavalla toimittaneet jotaik evullista eli
hyövyllistä tallen Turun Peä-seurakunnallen fEccle-
sia <?at/ietiefa/t^ *J. Ilman, näitä herkku-kirjoituk-
sia — jotka niinnä aikoina oli-tarpeelliset taivuttoO
valaistamattoman kansan -mieltä Jumalallisuuteen,
joka' on sekä ensimäinen alku opetuksiin, että myös
heijän ylimäisin tarkoitus — i niin hään suusanallansa
valaisi Poavia muistakin meijän moan asioista,
jiisla ne kirja-tnllot, jotka siittenpänä julistettiin,
toislaa, ja joilla tarkoitetaan järjellisyyttä moalli-
sissa että henkellisissä harjoituksissa. Tullessaan
sieltä, piti liään talvea Parisissa, ja tultuansa takai-
sin Ruotsiin ,

kävi hään Kuninkasta tervehtimässä
joka sfiosioitteli häntä mieli-hyvyyveliänsä, antain
häiiclien elinaikaasek Kuninkallisen veron kaiken
Maskun pitäjästä. Rikas muutoinkin tavaroisuutes-

*) Näistä Poavillisista kirjoista oli ensimäinen alakir-
juteltu yhcltä; toinen, viijeltä; ja kolmaas , neljältä
Poavin-Ncuoittelialta (Katdilialci) joista jokainen
helpoilti ioo:a'an päiv. peästöstä puolestansa, paihti
yksi nimeltä Johannes t//l>/iu,len,,/^

, joka oli kirjut-
tanut nimensä kalien kirjan ala, ja sillä tavalla peä-
styttännyt 200 päiveä.



512

taan, (sekä irtonaisissa ' eltä kiintonaisissa) ja laotti
yhellä mielellä, joka oli täynnä tointa ja ymmär-
rysiä, oli se hänellen huokiampi kuin yhöllenkään
muulla aikoin soaha sellaisia vehkeitä, jotka eivät
muuten oisi kävestynnyt. Ei yksikään Suomen Piis-
poista, ci Poaviiaisista eikä Lutheruksellaisista, ouk
vaikuuttanut niin paljon seurakunnan hyväksi, kuin
hään, eikä ainoastaan omalla varalla mutta myös
kehoituksillansa ja yllytyksillänsä, joilla se muitakin
innoitteli seurata hänen esimerkkiänsä. Niinnä ai-
koina luettiin kuuluvaksi Jumalallisuuteen ja sivey-
teen, ei niin paljon hyvyyven harjoittamista, kuin
Pappiin ja kirkkoin lahjoittamista; kussa asiassa
Piispakin oli muita avarampi.

Esimerkin hänen palavasta uskosta ja peripoavi-
laisuutesta (agta Catholicism, päwisthet) osotti hään
jo i2!nellä vuucllansa Piispana ollessaan jollon
hään 63 vuotta vanhana *) läksi poavilaisten ta-

valla käyen-jalan samoamaan Ristuksen hautaan,
tekemään siinä rukouksiansa , lupauksiausa , ja Juma-
lan-palveluksensa — ilmankos siitten Poavi kiitti
häntä kahessa hänen kirjassansa, hänen hurskautestaan

ia

*) Rhyzelius sanoo hänen lähteneen matkalle v. <4'.i0., ja
tulleen takaisin jo v. 1421; mutta Porthan arveloopi
ellei selie ollut mahotoin yhessä aastajassa teliä täi-
laisen pitkän ja vaaran-alaisen matkan.
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ja hartautestaan *). Kotiin lähtiissään toi hään myö,»
tensä Venedigin kaupunnista monta kallista kirjoo**),
ja muita kirkko-koreuksia "'), Turun Seurakun-

*) Nämät kirja-tullot oli annetut V. 1417 ja 1419,
että kostella häntä siitä kiivautesta, jolla hään moal-
lisissakin asioissa oli valvonut ja puolta pitänyt kirlt-
koinsa ja pappiloinsa etua.

**) Mitä kirjoja hään sieltä lie tuonut on tietämätöini, totta
kaikki henkellisiä ja poavi llais i Juustcn
kuhtuu heitä "plurimos Theologice et Juris libros"
(jolla tässä ymmärtännöön, kuuluvia — Jus Canoni-
eu/«). Näistä henkellisistä, nimittää hään Evan-
kieliumin ja Epistolan kirjat (Evangeliare et
Epistolare); joista hään puhuu, että olivat tehtynnä
varsin somasti, ja hopealla peälle-juotettuna. Hliti>^
isossa hinnassa kirjat niinä päivinä piettiin, ja miten
kalliiksi tuli yksisillen heitä ostoaksensa, arvataan
e. m. siitä, että Mynämäen pitäjä anto Piispallen
Kintikkalan tilan, yhestä kirjasta nimeltä Legén-
i/ai-Z11»,,' ja v. i439 oli yksi Messu-kirja niinikkäjin,
myöly loimijoen kirkollen 80 Markkaan, ja toinen
löytyi vielä Turun kirkossa, joka oli ioo:an Markan
maksava (io Markkoo luettiin i:ksi naulaksi puhasta
hopeala: m lödig Mark ftlfiliel.) lue Mo £ib. 1789.
p. 337. Porth. Chv-jp. 43a, 489.

***) Näistä 'luettiin Viina-pikari, Leipä-lautainen (paten)
ja kaularkahleet (HatSbdllb) puhtaasta kullasta, yksi
varsin kallis ja iso' Risti-ku '(klllsiffr) hopecsta,
Pöytä-liinoja (3H.tar=bllfar) Messu-paitoja ja kauhta-
noita (MäV-stjortor) m. m. Niin myös oli hään ho-
peilla lukoittaiiilt Pyh. Henrikin vainoon peä-kallon ja
käsiluut, niin kuin tapa oli poavilaisissa teliä, niiten,
Hurskaisten ja pyhiksi julistcttuihen miesten kanssa,
joihen luita ja ruotoja kahottiin paremmaks kultoo.
Mutta koska nämät hopeet ovat tulleet vihollisilta
pois-siepatuiksi, ja kuitenkin vielä näytetään tälli
pyhec käsivartta, joka on ruohonpäinen peältä-nä-
hen, niin Porthan arvctoo i ellei Heikki vainajan luut
jo lie tulleet pois-viskatuiksi, ja jonkun toisen, (c. m.
I'iispa Hemmingin) pantu siaan. Yhtäpä se meillen
teköö kenneN hyö lienöön J'Ei Pekka ouk Poavoa
pahemp".

t)^^^^ I. 65
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nan kunniaksi ja kaunistukseksi.- Myö : taijamme
puhua hänen ansiosta, kolmessa tarkoituksessa,
nimittäin hänen papillisesta ansiosta, johon
luetaan kaikkia hänen toimituksia viran puolesta;
häpen yksinäisestä ansiosta, johon luetaan hä-
nen yksinäiset tavat ja käytökset; ja hänen vallan-

l^allittavaisesta *) ansiosta, johon kuuluu hä-
nen kansallinen ansio laillisessakin tarkoituksessa,
koska hään sillä ylhäisellä virantoimituksellansa vai-
kuuli! paljon maallisissakin asioissa, hallituksen me-

noin puuttumisellansa.
A --

Hänen papilliset ansiot ja virantoimitukset ovat

aivmi monet ja suuret. Heistä luetaan ensinnik,
ellä hään v. i4?'i asetti Ristuksen Ruumiin
Kammion Turun Seurakuntaan, (kussa ensin piet-

>*ii V.' ■' ■- ■ ■■• r
tiin, i, voan siitten 6_; joka-päivällistä messua) jonka
voimassaan pi,tämise,ksi hään .lahjoitti 5, taloa, osit-
lain ptzrinto-tiloja , osittain myös ostortiloja **); ja
joiikapappia hään ei ajnoastaan palkannut omalla kus-
lennoksellaan, miitta tietti hänellen kivisen kartanon,
ja lahjoitti tätä Kammiota, kalliilla puvulla, kuvilla
ja ,muilla koreuksilla. 'Kuin tätä Kammiota v. i425

.*) halliitamus, Politik; li«//an-/la///ttal,a/«e«,
>. politist; Vallan-hallittaja Polittflts.**j)i-Ne tilat, jotka hään v. 1/J2l antoi tallen Kammiol-
, len, oli — 2 taloa Karlishyin kylästä, Mynämäen

pitäjästä — yks talo Lcnakkalasta, ja yks talo
Halosista, samasta pitäjästä — ja yks talo Palt-
tilan kylästä, Untamalan pitäjästä.
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sisääii-vihittiin, niin hään lahjoitti sitä taas, ilman'
näitä viis ennen-nimitetyjä taloja, io:nellä uue!la
tilalla. Dikä hään vielä siihen tyytynnä, mutta antoi
vielä v. »429 tallen samallen Kammiollen 6 taloa *).

Ja ettei hänen lähimmäiset sukulaiset pitännyt siitä
pahastua, tahi ruveta hänen kuoltuansa pois-riite-
lemään näitä tiloja, lunastamisen oikeuella (gettOin
bötdes«ratt) niiin hään lepyyttelläksensä heitä , lahjoitti
heitä kuttookin kartanoiiia ja hoviioiila , tahi suostutti

heitä muuten valmiilla rahalla **). Vielä siittenkin

5) Nämät tilat olivat — i) yksi autio-tila, jota hään
8o:neIlä Markalla oli ostanut vävyltänsä /on/5 Gud-
vastasonilta. — 2) Yksi talo Ronakallio ssa, jonka
hään oli vaihtanut O/// Nyagrannilta , Kintikkalan
tiloa vastaan,, jonka hään oli soanut Mynämäen Beu-
rakunnalta. — 3) Rnngabyin talo, Piikiän pitäjässä,
jonka hään oli ostanut Peä-Rovastilta Uolovilta ja hänen
Siskoiltansa (Elliltä ja Birgittalta) 2uoilla Markalla. —

4) Nuolimaan tila Lieron pitäjästä, jonka hään
oli ostanut> varsin autiona, Lieron kirkolta, 3o:ne!lä
Markalla puhtaassa hopeassa. — 5) «Äripalan tila ja
Kulhun torppa, Pöytyen pitäjästä, jotka hään niin
ikään oli ostanut autioina 2i!la Markalla ja 3o:nellä
valmiilla rahoilla (paihti 4 Markköö, jotka hään oli
erittäin maksanut niitystä) — <i) Koti-talonsa Alas-
joki, jonka hään oli tilaN-vaihtollä soanut veljel-
tänsä /o«5 Ollinpojalta, ja jonka hään nyt antoi
Kammiollen, sillä eholla, että hänen veljensä Lassi
<?///n/io/i« ynnä hänen perillisiänsä pili soaha' asua
siinä; josta heijän piti vuosittain maksaman tallen
Kammiollen, i:n leiviskän vaksia, piispan elinaikana;
mutta 2 läiviskee, hänen kuoltuaan; ja erittäin Pa-
pillen im Tynnörin oltta, ynnä muonoa ja kauhnpa
(med kost och foder) lue p. 507.

s*) Näistä hänen seätös-kirjoista , joita luetaan Porth,
tH^. p, 4^l. j- s. löyämme että hään samana kertana
(sinä 9 p. Heinäk. v. 1439) lahjoitteli sukulaisillensa,
niin kuin tässä seulaa i — 1) Hänen veljensä (sen
äsken mainitun /V/il Ollinpojan) pojallen Olli Niilek-
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niin hään aikoa myöten lisäisi näitä antimiansa uusilla
lahjoilla *) , ja yllytti muitakin lahjoillansa auttoo

'senpojalléri' 400 Markkoo, Porkkalan hovin lunas-
tukseksi.— 2) Veljensä tyttärellen Ullina Niilekserityt-
iäi-e/Zen (joka oli naitu Niiles Stjernkorsin kanssa)
100 Nobloo. (Yksi /Voö/a oli yksi Englannilainen raha^
joka kulki silloin 4 \ Markkana; Portb. t?^,. 389). —

3) Sen sisärellen tusi Niileksentyttärellen 200 Mark-
koo, ja hänen tyttärellen Metallen 5o Markkoo.
4) Veljen toisellen tyttärellen Kajsa /V///eisent)«lt«-
-rellen Porkkalaan (joka oli nainut vanhan l?oc/. Finkin)
200 Markkoo tilan ostoksi, — 5) Veljellensä JönsiOllinpojalien antoi hään yhen tilan VUsilän ky-
lässä, Halikon pitämästä; ja vielä siittenik anto hään
hänellen ja hänen vaimollensa Martha Lydikintyttä-
rellen, puoleksi kumpaisellenkin, yhen tilan Quid-jassa, Parastcn pitäjästä, jonka hään oli ostanut />ec/ei-
van Lindenillä ja hänen vaimoltansa, oo:a Mar-
kalla.— 6) Sisaren-pojallensa Matt/ Vt/a»"t/n/?o/«//e ~ .

7) -^nZ-eiorZ' Hokanintyttärellen yhen tilan Väntiä-
län kylässä Lieron pitäjästä. — 7) Hfarietta Twäsin-
tyltärellen, yhen lilan Vehmaan pitäjästä. Nämät
mahto olla hänen sisaren-lapsia. — 8) Sisarensa (?)
Birgittan miehelle 100 Markkoo, tilan-ostoksi. —

y) Sisarellensa (?) Marketallen 100 Markkoo, jolla
hänen miehensä Buk piti ostaman tiloo — ja hänen
pojallensa <?/// öui///e anto hään 2oo:'an Markan
eistä tiloo Nappaas, a. — 10) Sisarellensa Katarina
Ollintyttärellen 200 Markkoo, joka hänen kautta an-
nettiin hänen miehillensä //e/ii/ Mörthille ja Olli
Syltalle — li) Sisarellensa (?) Kirstille, yhen talon
Hästabergin kylässä, Paimion pitäjästä, josla oli
annettu Niiles Fix«///e Paimiosta 300 Markkoo.
Piispa kuhtuu neitä kaikkia tässä kirjassansa Si s-
koiksensa, ja saattaa ehkä niin olla; mutta on
muistettava, että tapa oli niinnä aikoina kuhtua mui-
takin vaimollisia omaisia, siskoiksi, liioitenkin jos
olivat saman-ikuisia eli nuorempia.

*) Niin e. m. antoi hään v. i44' tallen KammiollenPaimalan talon Rantamäen pitäjästä, jota hään niin
ikään oli ostanut omalla rahallansa. Ja v. 1442 anto
hään vielä Heikkilän talon Mynämäen pitäjästä,
jota hään oli ostanut Tuliin seurakunnalta'.
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tätä uutta Kammiota'*), jonka pyhä-pitämisestä ja
lahjoin-auttamisesta hään . oli ■v. i440 vaikuttanut
yhen poavillaisen kirja-tnllon^ kussa luvattiin kai-
killen tämän Kammion palvelioillen ja lahjoiltajöil-
len 5 vuotista synnin-peästöstä ja yhen verran

niistä heijän peällen-pantuista poastoista fipiinque
annos Indulgenciarum et ioliHt/i tpiadra<fenas de
injunctis eis penitenciisj. Mutta koska se kuuluu
ikään kuin kunniaksi jalon miehen, ei ainoasti mitä
hään ite toimittaa, mutta myös mitä hään soap
muita toimittamaan, niin meijän tuloo nimittä-
mään, että se oli hänen puheella, kuin ■Peäkirkon-
palvella Juho Anundinpoika perusti 5. Juhannuk-

*) Niin anto e. m. v, I.42.3 'Miekkamies Ma^tt/ Aapon-
poika ja hänen vaimonsa Ragnilda t)Z/int)^-tä>' tilansa
Rungon kylässä, tallen Kammiollen. V. lij^O anto
Hinza /^ei«aZa/ien leski Ingeborg, ja-hänen poikansa,
Piikiän pitäjän Pappi (Curatus) Lårens /s/n2ani?o/ia ,

tilansa Korkyalassa Paimion pitäjäsla. Samaten
teki v. i44i Henrik Skytte (t. «ii/tt/ie) 'joka oli tä-
män Kammion ja lahjoituksen Toimittaja (jiraibenda-
li«) koska hään osti ja lahjoitti tähän Petäsmäen
t. Sylttilän lilan Pöytyen pitäjästä. V. i44^ anto
Navun pitäjän Pappi Petrus O/Z/n^o/ia Ymmalan
taloil Maskun pitäjästä; ja v. nj^!! anto Tähtimies
Arvid Niileksénpoika Pärk i ö n talon Vehmaan pitä-
jästä tallen samallen lahjoituksellen. Tällä tavoin
oli tallen Ristukscn Ruumiin - Kamm io Ilen
annettu 34 taloloa, jotka maksoivat vuosittain ve-
rossa: i4° eli iso Tynnöriä Rukiita, 60 e. 50 Tynn,
Oliria, 8 Tynn. Kauroja, 8 Tynn. Nisuja e. Vehnei-
tä, saman verran Rokkia, 5o e. 80 LeiV. Voita, 12
e. i5 Tynn. Maltaisia, 9 e, 27 Lammasta, 26 Mark-
koo rahassa. liman tätä niin Jaksi vielä Savun pitä-
jästä 12 Leiv, Voita, l Tynn, Hailia,' 4° Markkoo

rahassa; ja Janakkalan pitäjästä 20 Markkoo rahoo,
ilman villoja ja 4<i rekee heiniä' (Porth. Chr. p, 692).
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sen Kammion *), Turun Peäkirkkoon, jonka asetta-

miseksi Piispa Björn oli ensin antanut neuonsa että
suostumuksensa. Hänenkin aikana (v. i4i6) niin
Taivaansalon Pitäjänpappi «^«/'tlilt^/ Aenvc/l Stolte-
yb/fe lahjoitti Pyh. Yrjön Kammion **); jahänen

°^) Pyh. Juhannuksen Kammiollen (Hace//«m,^/
ta»-e et Prcebenda, Johannis Baptistae et Johannis
Evangelistai) anto Turun Peäkirkonpalvelia Juho
Anundinpoika , nuon i4iti:nen vuuen tienoilla, paihti
talonsa Turun kaupunnissa ja Terirannan kuhut-
tavan niittynsä, seuravaiset tilat: — i) Rahka ma-
lan talon Vehmaan pitäjästä. — 2) Juvan taloa
Maskun pitäjästä, ja — 3) kahet talot Sopolassa (sa-
tnassa pitäjässä?) — 4) Hyclen vainion tilan Rus-
kon pitäjästä, ynnä hänen tilansa Mertiälän ky»
lässä. — 5) Hesleberghin ja Mayankalman ta-
lot, ynnä hänen tilansa Marianvarin kylässä, Pai-
mion pitäjästä. — 6) Yhtä taloa Laukkoossa, toi-
nen Totkyrajärvessä, Vesilahen pitäjästä. Täl-
len Juhannuksen altlarillen annettiin niinikään v.
1439 Raunistulan taloo Rantamäen pitäjästä. Yksi
nimeltä Matti Antinpoika Hrelahesta, antoi tähän
V. 1467 Nummispeän tilan Mynämäen pitäjästä.
Niin että tämän Kammion verot ja sisään-tulot
luettiin i6:nestä talosta 80 e. 90 T. Rukiita, 5o e.
60 T. Ohria, i4 T. Kauroja, 3o e. 5o L. Voita,
22 Markkoo rahassa, paihti Herneitä, Papuja ja
Vehneitä, 4° kuorm. Heiniä; ja Pyhteen pitäjästä
120 L. Voita, 1 T. Lohta, ja 20 Mark. rahassa
(Porth. c^i-. p, 437 — 439),

**) Pyh. Yrjön-Kammio (Prteieni/a et Altare Sieti
lieor-L//) mahtaa olla yksi niistä vanhemmista Kam-
mioista Turun Seurakunnassa, koska yksi nimeltä
Henrik 2"e/ni>/Z — joka oli ennen ollut Koulumesta-
rina Turussa, vaan siitten jo v. i3-25 Pitäjänpappi
Turun seurakunnassa, ja v. i336 Pitäjänpappi Tcn-
hulassa — oli jälkeen-seätöksessänsä v. i355 lahjoit-
tanut tätä alttaria taloillansa Turussa ja Linit-
hassa (?) ynnä kaikellaisilla muilla irtonaisilla ta-
varoilla. Se on seneistä outo, että Juusten sanoo
tämän Kammion tulleen asetetuksi vasta Piispa Ta-
vastin ail»\ana yhcltä Oppialta /aaiio iHZ/niaruiHe/tiT
Taivaausalösta > ynnä hänen /<re</r/i nimiseltä vel-
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aikana mahto myös Ris uksen uskollisten
Bieiuin-Kammio*) tulla asetetuksi, tässä Turun
seurakunnassa. Uskottava on myös että se oli tämän

Piispan toimitukselia, kuin Turun porvali Hinza
Knapp t. Hn»a/i asetti (v. i4i4?) Pyhän Pietarin
ja Poavalin Kammion**). Niinikkään on uskot»

jeltänsä. Lie hään sillä tarkoittanut Taivaansalon
muinosta Pitäjänpappia nimeltä /le/iv/e^ Stoltefothia ,

joka v. 1416 (?) anto tallen lahjuitoksellen (jollen
vanhuuesta oli jo annettu 4 taloa) Ravasten tilan
Hyrvinsalon kylässä Värlruin pitäjästä; jota seätös-
kirjoo hänen serkuksen-pojat veljekset /^-e</^/i ja
Jaakko Arnikanpojat /Xi^^ie oli vahvistaneet v. i4!9
(Porth. <?«!-. p. 281, 440).

*1 Ristuksen uskollisten Sieluin - Kammio
(^/tare et P^^ieni/a Animarum ChristiJidelium; Ruo-
tiisi: Själa Slttaret) sai vuoesta 1424 vuoteen 1499»
i5 eli 18 taloa alasek, jotka annettiin 7V//Zei«e/t» ja
Pent//ta Lydikinpojilta , Laurentiukselta Ingemuridin-
pojalta (joka oli Pitäjänpappi Savussa) ja hänen vel-
jeltänsä, Miekkamiehcltä t)/// Ingemundinpojalta; ja
Jarl Jönsinpojalta, joka v. 1484 anto Kivikylän
Mynämäen pitäjästä, tähän alttariin (eli pöyällen).

s^) Pyh. Pietarin ja Pyh. Poavalin Kammio f^Z-
ta?'»» et Pi'ci?ient/»il Sanctorum Petri et P«u//) asetettiin
ensin v. 1414 Turun kaupunnin Porvalilta (BorZNte)
Hinza /iLnaa/i/Zta, joka tähän anto vanhan kartanonsa
Aningaisissa (kuhuttu Ylä-Aningais t, Arola
(Vwra Slllt1)n3f)Ot5) ja pelto-osansa kahessa talossa Läm-
peleyscssä, ynnä yhen kauppa-puoin Turun kau-
punnissa. Hänen perillinen Heluik, Pitäjänpappi
TaiyaanSalossa, anto 2 osoo Arolan tilasta Ylä-
Aningaisessa, josta hänen leski l^eta Svartna He»"-
thilsonsdotter siitten anto kolmannenkin osan. Vuon-
na i454 anto Miekkamies Penti/ />i«<//i/n/io/ia talonsa
Turun kaupunnissa tallen Kammiollen, jollen Tähti-
mies Henr. Bytz oli niinikkään jo ennen v. i4^?
antanut tilansa Kuirilahen kylässä Paraisin pitä-
jästä. Pyh. P/et»il'/n /a Prn, Poavalin Hani/n/o« ve-
rot luettiin 3iesta talosta i 26 T. Rukiita 16 T. Otria,
2 T. Vehneitä, 2 T. Kauroja, 4 L. Voita, 2! L. Vil-
loja, iG Markkoo rahassa, ilman Herneitä (Porth.
<Hr, p. 444),
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tava että Pyh. Annan ja Pyh» Antin-Kam-
mio*), kuin myös Pyh. Neitsyn t. Papis
Kammio **), että myös Kolmen Kuninkaan

Kammio

' *) Pyh. Annari ja Pyh. Antin-Kammio' (Altare
S. Anna; et,'», Andrece) sai jo v, IHI6 Henrik Lokanäsin
leskeltä," Gertrud Thorcr-Longhintyttäreltä , porva-

, -ritar (borgarimta) Turussa, hänen tilansa lähes Tu-
-run Papin-suljetusta, (jonka hään oli ostanut Peder
/^/nne/t«), ynnä 100 Markkoo rahassa, lahjaksi. —-

..... V. i438 anto Upsalan Peä-Rovasli Matti <?/Z/nno/ia,
(joka,oli Suomalaisesta suvusta) Lii toisen tilanNurn-
men pitäjästä tallen Kammiollen, niistä ioo:asta Mar-
kasta, joita hään oli soanut, tämän Kammion Toi-

. L niittäjältä Antti Elovinpqjalla. — V. i44? anto Gö-
Hi Fincke rcsniisin (ilan ja Bölen torpan Savun
pitäjästä, tallen Kammiollen, jollen myös Vapamies
/ö,«L lfigonen möi Vapa-tilansa (Mcttelä?) Raision
pitäjästä Boo:taan Markkaan. Tämän Kammion verot

...luettiin loincstä tilasta: 24 T. Rukiita, 14 T. Otria,
,L .1. T,. Vehneitä, 2 P. Kauroja, 1 T. Rokkia, 27!

L Markköp, rahassa, 2 T, (Alutta; ja Hauhon pitäjästä:
«2o.;Markko,o rahassa. Tämän Kammion kanssa niin
Pyh. Annan kuhuttavaii Veljellisyys (Frater-

::'.■ nitas■■ Sietce, Annie) . .t.ais olla yhistettynä, josta muuten
X..«i, tunnetak paljon mitään.
'*) , P y:h . .Neitsyn - K a m m i o (Pi-ll?zenHa Divce Virgi-
,'tnis) .eli niin kuin sitä siitten kuhuttiin Papis-

:■ Kammio (^/Zt»>-« et P^iiri», Clericorum) että eroittoo
sitä yhestä toisesta Neityn Kammiosta, (Prtrb.
Beata? f^/i'Z-/n«) sai v. i435 Vapamieheltä . Clauus
/^«l//i/»/»o/a/t»i! lahjaksi yhen kauppa-puoin aukion
(t0l'O) etelä-peässä, ja yhen kartanon Turussa (ostettu
muinon Hf«tt/ Fi«Zenöei-F«/Zt«), ja Huka iste n tilan
Lemun pitäjästä, ynnä 100 Engl. Nohloo tilan-ostok-

- si. Ifäillii rahoilla ja tällä kauppa-puoitla vaihto
« Lsiitten hänen veljensä (Pentti Lydikinpoika) ja hä-

< nen i poikansa (//e/ii/ V//Zei.»en^o/i«) tämän Kam-
mion Toimittajoihen suostumisella, yhen tilan Olli
Antinpo)alta Grotilahy in kylästä.Kimmon pitäjästä,
jonka ne v. i438 lunasti . tiilien Papis-liammiollen.

.-■Vähee ennen oli Piispa Maunus niinikkeän ostanut
tallen Papislahjoitukselien valmiilla rahalla Kura-
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Kammio *), tulivat kaikki hänen ajallansa ja liä-
nen neuollansa asetetuiksi, koskei heistä i puhutak
ennen häntä? Nutia se' ei ollut ainoasti uusia Kam-
mioita, jotka hänen aikanansa asetettiin, pyhitettiin
ja lahjoitettiin; ne vanhatkin saivat monet uuvet

evut. Sillä monta niistä, vanhoistakin Kammioista
tuli hänen aikanansa uusilla lahjoilla enennetyksi,

lan talon Nummen pitäjästä. V. 458 anto, Sträng»
näsin Peä-Rovasti Olli Juhonpoika (joka oli Suomessa
syntynyt) häncii puisto-moansa (iraogärd) Turun kan-
punnissa tätien .samallcn Kammiollen, jonka verot
luettiin 7:ästä lilasta, 4" T. Rukiita, 20 T- Ohria,
H T. Kauroja, 26 M. Rahassa, ilman Voita ja Viilu-
ja. Virkkalan pitäjästä läksi 18 T. Rukiita; saman
verran Oti-ia ja 20 M. rahoo. Kaupunnin taloloista
annettiin 2^ M. rahoo.

*) Kolmen Kuninkaan Kammio (Altare Chorum-
que Trium Regum). Piispa Maunus 0/Z/ni>o/i<>! asetti
ensin v. 14:17 tämän Kammion, ja v, i449 Kolmen
Kuninkaan Veljellisyyteksi (Fratemitas Trium
Regum) kuhuttavan papillisen «li henkellisen yhtey-
venjollen Tähtimies Henrik <?Zau«^on v, i44^ 'a^_
joitti Ajoisinpeän talonsa Maskun pitäjästä, ja
V. i449 Atalan tilansa Noissisten pitäjästä, ja Sor-
salan tilat Mynämäen pitämästä, ynnä hänen kau-
punnin kartanonsa. Hänen veljensä Arwidh Claussoa
anto v. 1459 tilansa Sorkisten kylässä Euran pitä-
jästä. Samaten anto heijän setänsä Pentti l^)«c//i/n-
-poika myllynsä ja kalavetensä Knokkalassa Lem»
pälän pitäjästä, ynnä ne siihen kuuluvaiset moat ja
mannut, tätien lahjoituksellen, jollen se v. i44^ hä»
nen vaimonsa Vappo /liiont/tt/ii-e» suostumisella anto
Hadilan talon Nousiaisten pitäjästä. TämänKammion
ja Veljellisyyen verot oli 6:esta talosta 22 T, Rll-
-kiita, i3 T. Ohria, 8 T. Kauroja, 2 T. Vehniä t.
Nisuja, 4 T. Herneitä t. Rokkia, 7^ Markkoo rahassa.

O?^^ I. 66
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niin kuin e. m. Pyh. Laurentiuksen Kammio*)
jaiPi-täjä» - Kammio **).

*). Pyh. L auren ti uksen Kammio (Altare S. Lau-
'rentii). Millonka tätä asetettiin, tahi kellä se on
lahjojansa soanut, ei tunnetak, ainoastaan että tästä
erisin niiiinitaan 1404e!i ja i4os:en vuosien kirjoissa.
Seniiverot • oli limestä tilasta 5o e, 60 T. Rukiita,

.3o e, 4" T. Otria, 2 T, Vehniä, 12 T. Kauroja,
-: IT. Herneitä, 19- L. Voita, 3L, Villoja, 25 kuorm.

Heiniä, i T, Oilta; ja Vehmaan pitäjästä 35 T Ru-
kiita ruuan veroksi, ja tivunnissa 24 I , Rukiita, 12 T.
Otria, 3 P. Kauroja, 3 T. Herneitä, 60 L, Voita ja

i 14 M>» rahoo^ paihti vehneitä,
*•) Autuaii Neilsyn Kammio (^/t«i-e öeatcr f^/,-

- ginis.- Ruot. Wärftl! Altare) jolla ymmärrettiin
"Neilsyn Moariatt/' on kaikista Kammioista ehkä
vanhin Turun seurakunnassa. -Sitä ' kuhuttiin myös
Pitäjän Kammioksi' (Altare Parochiale , Ruot.

'i' Sokna Altare); jonka Toimittaja oli Turun pappi
(<HiXIUS Aboensis) , joka myös oli sen ensiiilmäisen.
Turussa asetetun koulun holhottaja. Niistä jotka ovat
lahjoillansa tätä Kammiota rikastaneet (rikta) maini-
taan: —»- Turun' enliiien Papis-Neiioitfelia (Oinon/cnH)

i' Z/^/n/i, joka veljensä //e/i/n suostumuksella v, 1.343
. anto Tr ulszhu wt i » (?) tilan Tenliulassa, ja Bru-

«««■ sabyin ja Myösunilan tilat Kemiöissä; — Turun
- Papismies (P/eö/i^-tei--) //e/ii/ Juhonpoika anto v. i3.j4
muutamat talot Linithan (?) ja Vesikosken soa-

-1 reissä. — Arettgisle L?'ZiU,-/ni>o/i« anto v. i3»i Lith-
-'-■ joen tilan Lieron pitäjästä — l^unnc» Sadhlapieslare

anto v, 13^7 kartanonsa Vessundan kylässä Hattu-
lan pitäjästä. — Tämän Kammion Toimittaja 'Birger
anto ■v. i35») kartanonsa Sklirun kylässä Puojon
pitäjästä. Ilman sitä niin anto Kuninkas VtZa«nus jo
v, i350 tallen Kammiollen muutamia taloja Koro-

"' summissa (?) joilla Lainjulistajan Holmger (rikok-
siensa iähen) oli täytynyt häntä lepyytlää. — V. 1.460

•■'■-■ i anto Tähtimies Narvo Ingialdinpoika , joka oli Vou-
'"' ■■ tina Suomessa, tilansa Mcthossa (?) Porvon pitä-

jästä, ja yhen tilansa Pornon pitäjästä, ynnä yhen
tilan, jonka hään oli ostanut O/// LP««tZeio»naFn//tn ,

tätien Kammiollen niistä 7 soviskoista (iDer) Ru-
kiita, joita hään oli velkoo sillen. — V. iij4^ anto
niinikkään Turun Porvali Pentti Pekanpoika karta-
nonsa tässä kaupunnissa tallen Pitäjän Kammioltcn,
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Peäkirkon-pälvejuksen virka (Urkidiakn-
nätet) joka ensin tuli asetetuksi Piispa F/ö>« lF<iM/n
aikana (nuon i3BZ vuoen paikoilla, Messeniuksen
arvion jälkeen), siiiä, että hään niistä Piispan istu-
men alla kuuluvista tiloista, lahjoitti 4 ') Peäkir-
kon-palvelialien — tuli Piispa Tavastiaa enennetyksi
ja uusilla veroilla lisäitetyksi **). Hään lisäisi myös

jonka verot oli 6:sta talosta: 22 T. Rukiita, 9 T.
Otria, 2 T. Kauroja, 2 T. Herneitä, 6 L, Voita,
2 L. Villoja, 7 M. rahoo; ja. Lieron pitäjästä 36 T.
Rukiita, 6 Lammasta, 10 M. rahoo; ja Tnrun kau-
punnista 5o M. rahoo. Ilman tätä oli hänellen vih-
kimisistensä ja hautoaraisistaiisa 12 e. i5 Markko»^
ja kaupunnin huoneista 10 Markkoo, paihti 6 R.
heiniä.

*) Nemät 4 talot oli kaikki Savun pitäjästä, nimittäin
2 taloa Padhasin kylästä, ja Ylistaron ja Hem-
hölen talot Lapmarkin kylästä.

**) Ensimäinen Peäkirkunpal //e/ii/ ' Maunni-
senpoika anto v, 1402 tähän toimitukseen tilansa Norr-
mark Liikisten pitäjästä; sitä ennen oli jo Lusi
Jaakontytär v. 1398 antanut tilansa Pyhän Halikon
pitäjästä, samaan tarkoitukseen. Mutta palkan keh-
nouen tähen, oli tämä virka jo heitettävänä, ellei
Piispa Tavast oisi antanut tähän, ilman näitä 4 en-
nen mainittuja Piispan-tiloja , tivuntinsa Nousiaista ja
yhen talon Nummisten kylässä samasta pitäjästä.
Pyh. Henrikin tiloista anto hään Vessundan tilan
Hattulasta, ja yhen loisen talon lähes Nousiaista, ynnä
Monosen tilan Lemun pitäjästä. Siitten anto
myös Peäkirkonpalvelia /«no Aunuksenpoika y. 1422
tilansa Björnahy Sundin pitäjästä Ahvenänmoalla,
tallen Kammipllen, jota Piispa Maunus /V/eo/a/ lah-
joillansa vielä lisäisi, niin että soatavat oli ig:neltä
asujamelta, nuon 5o T. Rukiita, 4^ *■

Otria, 4<> T.
Maltaisia, 4 T. Nisuja, 8 T. Kauroja, 4: T. Her-
neilä. 3o L Voita, 61 Mark. rahoo. Paraisten pitä-
jästä annettiin Ruoka-neuoiksi 20 T. Rukiita, ja 3o

e. 4o T. Tivuntia, 120 L, Voita, 24 Lammasta, 20 M.
rahoo; Saltvikin pitämästä 28 Mark. rahoo; Tivuntia
yoiiieltä asujamelta Sundin pitäjästä (jotka v. i5/'(
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4:llä imellä näitä 6 entisiä poavilaisia Papis-^Neuoit-
telioita ja eneni ne 6 entiset Kammion-
laulajat 4^lä uuvelia.

Mutta e! sillä ainoasti, että hään asetti uusia
Kammioita ja papintoimituksia, hään lisäisi myös
heijän töitä ja viran-toimituksia. Niin peätli hään
e. m. että ne hetket, jollon laulettiin Vapahtajan
kärsimisestä ja ristipuuhun naulaltamisesla (hora?
t/e litlnctll Cruce et passione DominicaJ piti asetet-
taman vissiksi henkellisiksi laulu- hetkiksi
i^o^aF- canonlcc» **J kokonaisessa hippakunnassa,

ainoasti maksoi 5 T. Rukiita ja 8 T. Otria, joka oli
varsin vähä); Tivuntia vanhastaNousista 6 T, Rukiita
ja yhen verran Otria, m. m. paihti 24 T. Riistoo
Ruuaa-o toista.

5) Niistä Pappisista, jotka pcäseurakunnassa toimitti
malanpalveluksen, niin ne ylimmäiset kuhuttiin Pa pis-
Nc uoit tclioiksi (iXanlitXCanonici <?af»/tnZni-e«).
Heitä asetettiin ensin 4 Rantamäessä, Piispa i?at///«ise«
aikana, joihen virka oli olemaan Piispallen varaksi,
koska tutkisteltiin henkellisistä asioista, tahi muista
semmoisista, kussa heijän neno oli tarpeellinen. Hy<s
asettivat Piispansa kanssa yhen Henkellisen Neunittc-
lemuksen poavilaisina aikoina, ja toimittivat ne isom-
mat ja evullisimmat papisvirat kaupunnissa. Hyö
saivat monestin myös ne parriiammat moaupitäjät, lah-
joitukseksensä (tili praVcilbe) kunnekka ihmiset en»
nättiyät lahjoittoo heilien tilojansa. Piispa Fene-
dictus lisäisi heitä aihellä uuvelia kurappalilh» , johon
Piispa Maunus vielä lisäisi 4> niin että heitä oli
jo 10. Kuin tähän luettiin Peä-Rovasti ja Peäkir-
konpalvelia, jotka oli heitä ylhäisempiä, niin siinä
henkellisessä neuoittelemuksessa luettiin 12 jäsentä ilman
Piispatak — ikään kuin siinä laillisessa oikeutessa , jossa
istui 12 Lautamiestä, paihti Peätläjiitäk (Domare).

**) Henkel li se laulu-hetket (Horis <?nnon/e<li)
oli vissit hetket vuorokauessa, jotka ne vanhat Kirk-
ko-isät (Kprko^Fäderue) oli asettaneet messuiksi ja
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ja että ne kaikki jouto-hetket, jotka löytyi Aamu-
rukouksen (Missa AurorceJ ja puolipäivän-soarnan

Missa SummaJ välillä, piti sovitettaman yksinäi-
siksi henken-messuiksi, niin ettei yhtäkään
aikoo pitänt kulutettaman ilman rukouksetak, alusta
jumalanpalveluksen aina loppuun. Että kehoittoo ne
pitkän- ja pahan-matkantakaiset, (joilla oli vaikia
peästä kirkollen), tulemaan pyhä-päivinä sinne, iah ,

joillansa ja rukouksillansa, toimitti hään v. i44'j

7:än Ruohtalaisten Piispoin kautta , yhen kirja-
tullun, kussa luattiin 4^ päivän synnin-peästöä kai-
killen niillen Suomen Hippakunnan asujamillen,
jotka nimitetyillä juhla-päivillä kävivät kirkossansa,
tahi muuten kirkollen ja papillen osottivat hyvä-tah-
toansa. Palkitaksensa sitä vahinkoa joka sekä Venä-
läisten että muihen miesten kautta on tapah-
tunut tallen peäseurakunnallen, joka e'esmänneinnä ai-
koina jokahestikkiin on tullut tulenturmiolla vahinkon-
alaiseksi — toimitti hään v. i443, Poavin-Neuoit-
telialta Alexanderilta Damaskosta, ilman sitä jo p. 517
mainittua kirjantulloa Ruumiin-Kammion hyväksi,
yhtä toista, kussa luattiin 7 vuotista synnin-peästöä
(ja aina saman verran niistä heijän peällen-pantuista

lauluiksi Pyh. Neitsyn ja Vapahtajan kunniaksi.
Heitä luettiin 9 vuorokauessa, nimittäin Aamu-
rukous (Matutina t, Aurorae)

, ensimäinen laulu
t. messu (Prima), Kolmaas (Tertia) , Kuuces [Sexta),
Yheksääs (ZVona), Dhto t. ilta laulu (Vespera),
yhistämys (Completorium). (Porth. t7/l»". p. 462).
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poastoista) kaikillen tämän Seurakunnan hyväntekiöil-
len ja lahjoittajoillen. Vhessä toisessa kirjan-tullossa,
annettu samana l vuonna Baselin Peä-Neuoi Heleniuk-
selta (Synod) luattiin niinikkeän 2 vuotista synnin-
peästöä niillen, jotka jollakulla tavalla auttovat tätä
Kirkkoa entiseen voimallisuuteen. Yhessä kolman-
nessa Poavi-kirjassa, annettu s. 1 p. Kesäk. v. i44^
Poaviita Eugeniukselta IV:ne!lä, luattiin heilien niin-
ikkään 7 vuotista peästöstä (Porth. Chr. p. 463, 464)»

Koska Turun kirkko, (jota hään oli kaunis-
tanut monella kalliilla koreuksella) oli ynnä Papis-
ton palanut siinä onnettomassa tulipalossa, joka
v. 1429 hävitti tätä Turun kaupuntia, niin Piispa
3o vuuen sisällä oli ylösraketlanut tämän Kirkon
vielä julkeemmaksi kuin ennen, ikään kuin hään
(v. i43i loajemmaksi levitti ja varusti Kuuston
linnoo. Hänen papilliseen ansioon on mvöskin
kuuluva, että hään isolla huolella ja toimella, ellei
varsin alusta perustanut, niin kuitenkin uuestaan

asetti ja lahjoitti Naantalin Papistoa, Brigitlan vei-
jellisyyestä, joka tuli toimeen hänen aikanansa *),

*) Minä vuonna /VaantaZ/n Pa/»/lto tuli asetetuksi ,

ei taijetak varsin sanoa. Tunnetaan ainoastaan että
se tapahtui nuon i43B:nen vnuen tienoilla, koska
Hallituksen peätöstä annettiin Telgin kaupunnissa
mainittuna vuonna s. 26 p, Toukok. kussa peätetään
että tämä Papisto piti rakenettaman herein
tilalla Maskun pitäjässä (josta se siitten muutettiin
Helssäiin Perniöii pitäjässä, ja sieltä vielä Raision
piläjäseen). Jonka tähen veikkais-miehet >/ie ja Lau-
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ja että hään tietti kivestä Piispa - karta non Tu»
nm kaupunnissa, kussa ennen häntä, Pispoilla ei

ient/ii« läksivät Vadsténan Papistosta Suomeen, jo
s. 14 p. Lokak. mainittuna vuonna, vastaan-ottamaan
niitä lahjoja ja tilanmaita, jotka oli annettu tallen
uuellen Papistollen (Porth; <?«?>, p, 4-"°) Messenius
(Scond. T, X p. 18) ja Ranckcn (de Ccenob. ZVaeZ. P. I)
sanoovat kyllä, tämän Papiston ensin tulleen asete-
tuksi v. 139.3 (lue T. X p. 17) tahi y. liijoo (lue
T. XV p. 69) Karinkylässä Maskun pitäjässä^
josta se siitten v. i4i3 oisi muutettu S ténherghiin,
ja sieltä toas Helgäiin Perniön pitäjässä. Tiesi
hänet mitä hyö tässä ymmärtänöön? Vllei näillä
sanoilla tavoitetak sitä Piijasloa (NtMNekloster) jonka
Juuslen sanoo Piispan Björn Botkin jo asettaneen
Koroisissa (/n Corois); mutta mitä paikkoo hään
sillä tarkoittaa, on tietämätöin. Aatokset ovat tästä-
kin olleet monellaiset. Muutamat ovat. luulleet etl3
Korois oisi yhtä kuin Kors-kloster, jonka Rhyzelius
luuloo olleen lähes Turun kaupunkia, koska hään
sano» (Notil. Won«,,te^/o^.) Messeniuksen sanan-keäntä-
miseitii-, "tär 1393 hafwer l)an (Ssi(l. Björn) icke länzt
ifräti ébo anla.qt, och är 1400 fnllborbabt <Eoi'ote= eller
Nore-kloster St Stmaff eller Nunnor. Puheetkin
kuuluu vielä käyvän, Turun tienoilla olleen jonkun
Suljetuksen, josta jäännökset piti vielä näkymän.
Porthan luuloo (p, 4^4) näihen olleen jäännöksiä
Vanhasia Piispan-kartanosta, koska Messenius-
kin sanoo Suomen Piispoin, ennen Tavastia, asunneen
ulkopuolen kaupunkia Aoi»o/,,/l.la ja Karaisissa (jolla
tarkoitettanneen /faeu/«ta) mutta eihään se kielläk
Piijastonkin ennen olleen niillä seytyvillä. Vastovius
on kirjassansa tällä sanalla (<7oi>o«) tarkoittanut sitä
Suljetusta, joka löytyi Kökarin soarella Föglön
pitäjässä Ahvenan-moalla, koska hään kirjuttaa:
"Coenob. Korcnse in Alandia i^VZ-. a Berone Z«/i
Episcopo fund. anno 1400. Rhyxeliuskin sanoo jo
yhessä koliin (Zt/ona^teroZ. isv/oL. L. VIII. e, V.
p, 3o<L>) tämän Aoiar/n Suljetuksen tulleen kuhu-
tuksi "Kors-kloster" (Ccenobium S. <?rue/,l) vaikka
se toisessa köhin (L. VIII. c. IV) toistaa hänen ol-
leen Papiston voan ei Piijaston (keskust, Porth,
D/u", p. 407, 4-'°)'
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ollut mitään asuntoa *). On myöskin uskottava
mitä Scarin luuloopi (Juttelemuksessansa tie »5. Ae/l^/ca
P. 2. Aphor. A^. /n. c° p. i4) nimittäin, että se oli
hään, joka ulkomoajla tietti sen kauniin hauta-
varjon, joka on pantu Piispa Henr liki liauan-
paikalle Nousiaisten kirkossa; koska hään on pan-
nut tähän" vapa-merkkinsä **)'. Eikä se kielläk tässä

jo ennen olleen jonkun haulapylvään, jonka Piispa
Juho Pekanpoika oisi siihen toimittanut, (Porth.
<N^. p. 16^ 349, 47 ')-

Jos tämä mies oli kiivas ja toimellinen asetta-

maan Hippakunnassansa parempia menoja henkelli-
sessä tarkoituksessa , niin se e! ollut ve.ltokaun ellä

laiminlyyä valvoataksensa ja enentaäksensä niitä
Moallisia etuja, jotka oli hänellen tulevia. Hään
rupeisi toas Pädisen papiston kanssa riitaan siitä
vanhasta isä n nän - oikeute sta «^/i« PatronatusJ
Porvon pitäjäseen ja hänen kappelihin,
kuin myös Lohen kalastamisesta Helsingin
joessa, joka muinon oli kuuluva Turun Piispoil-
len, mutia heiltä että Ruotsin Kuninkoilta pois-
anhettu tallen suljetuksellen "*); ja jota oikeutta

hään

5) Mistähän lie Rhyzelius ottanut sitäkin, että hään
lietti unen Papis-NeuoittelemuksenHuoneen?

f*) Tätä hautavarjoa kuvaellaan XVlissa Taulussa.
***) Padis oli yksi Papisto (Kloster) Viron moassa Cister-

cienin papinkunnasta, joka silloin kuului Reävälin
Hippakuntaan. Kuninkas Maunus Drkonpoika oli jo
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hään v. 4428 lunasti jälleen, sillä että hään maksoi
•tälle Papistollen 100 Engl. Nohloo *). Samalla ta-

v. i350 ollessaan Turussa antanut tallen suljetuksel-
ien ijäksi piteäksensä Lohive'et Helsingin joessa, ellä
sillä sekä kostella näihen pappisten nöyryyttä häntä
vastaan, kuin myös että sillä onnistaa (fulijpflßta) nii-
ten Kuninkaallisten ja heijän sukulaisten sieluja.
Samasta syystä anto hään Hap^alassa v. i3si samal-
len Papistollen isännän-oikeutta Porvon seurakunnan
ylitten, jota hään vielä vahvisti samana vuonna ka-
helia kirjalla, annettu Turussa, josta yks oli alakir-
jutettu Turun Papis-neuoittelemukseltakin , ja kussa
Pernon ja F/iion pitäjät, (jotka silloin olivat kappelia
Porvon alla) annettiin näillcn.samoillen Pädisen pap-
pisillen; jotka samassa toimitti sinne yhen heijän vel-
jensä, ottamaan soataviansa (joka ei kohonut jos 3<L»
Markkoo, kaikkiaan) ja toimittamaan Jumalan-palve-
lustansa. Tätä kaikkia vahvistettiin vielä siittennik
monta kertoo i nimittäinKuninkaatta Ae«'ii/ Maunuk-
senpojalta v. >357, Kun. Albrechtilta v. i3^i, ja K.
Eerikiltä Ponunei-Z^tai V. 1399. Mutta Piispa Hem-
m/nF oli 'antanut tähän suostumuksensa ainoastaan
sillä eholla että Kuninkaan piti selittämän 2 uutta
Papis-neuoittelian-virkoa Turussa, joihen asettami-
seksi se lahjoitti T^^/ö/n tilat m. tn. Pyhtcen pitäjästä;
«en eistä koska K, Albrecht jälleen Ruunullen omisti
näitä tiloja, (josta nämät Papisneuoitteliankin virat
taukoisivat) niin Piispakin rupeisi ite toimittamaan
isännän-virkoo Porvossa, josta synty monet pitkälli-
set riijat Pädisen pappisten kanssa; joista vielä kisko-
tettiin Piispa Juho Peian/>o/an aikana. Piispan Xnio
/^est/aZ/n saivat hyvällä sopimaan; mutta Piispa
/i/oin/n aikana nostettiin uusi riita, jota taas sovi-
tettiin, kunnekka Piispa L^ava^t teki tästä unen ju-
tun , josta nämät riijat viimäin ratkeisivat. ($6. SEib.
1785. 93if). l>- 94. ja Porth. t?Zu-. 21,465, 487). Pä-
disen pappisilla oli muinon muitakin tiloja Kyrk-
slätin ja Inzon pitäjässä Uuvellamoalla, mutta
heitä olivat jo ennen (v, i4o?) myöneet Viipurin
Linnanisänniille TVloi»»/ /lo>/i/«/10/ia Bondille 80
Markkaan Riigan rahoissa.

*) Nämät rahat maksettiin sillä tavalla, että heillä
ostettiin kaks taloo Papiston uoapurissa, nimittäin

Oi'^^^ I. 67
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valla voitti hään v. i438 Turun Seurakunnallen
MeeZe/ii/t'« (Solnan pitäjässä) jaKakunasin tilat Up-
landissa, jotka Piispa Hemming v. i354 oli soanut

Kuninkaalta Maunukselta, ja siitten antanut Turun
Kirkollen ja Piispoillen; mutia jotka tilat ovat siit-
ten toas tulleet veityksi Kuninkaan kartanoin alle,
koska olivat heitä lähes *). Hään ratkaisi niinikeän
yhen vanhan riijan Piispa-istumen ja muutamien ta-
lonpoikien välillä Pytheen pitäjästä, Lohenkalas a-
misesta Kymin-koskessa, kussa hään ei ainoas-''
taan Piispoillen voittanut tätä kalastamista, (t. kalan-
veroa) mutta sakoitti myös näitä talonpoikia héijän
kova-korvaisuutestaan **), Tästä piispan puolen-

Harolve ja i/i«/i)«ZZa, jotka annettiin tallen Papistol-
len sillä eholla , että jos tämii heijän sovinto jollon-
kuHon tulisi miltä lailiselta tahi hcnkelliseltä oikeu-
elta rikoitetuksi, niin piti Turun Piispoillen mak-
settaman näitä rahoja takaisin, tahi aneltaman näitä
tiloja.

.*) Koska Kuninkaskartano (3abt!ZBrben) ei tainut olla
ilman näitä tilanmaita, niin Kuninkas anto 3 Ruu-
nuntiloa Buomessa Turun Piispoillen ja Scurakun-

nallcn tilan-vaihtoksi, joista ainoastaan kaks maini-
taan, nimittäin Vanhalinna Lieron pitäjästä, ja
Ka tavakanka ri Piikkiön pitäjästä.

°^) Turun Piispoillen oli vanliuutcsta annettu puolen
kaikesta kalastamisesta Kymi -koskessa, josta puo-
lesta Kuninkas Maunus peilsti heitä v. 135^ maksa-
masta, Ruunullen sen ! osan, joka oli Kuninkaallen
tuleva kaikista näistä kalavesistä. Mutta P>«ntee,l
miehet — jotk' eivät osanneet pyytä Lohta muuten
kuin nuotalla tahi verkoilla (otaviila) ennen kuin Bothe
Pentinpoika (joka v. i438 oli Viipurin Peämiehen
Iwar Niileksenpojan Voutiraies) teki Ahvenankoskes-
sa ensimäisen, merran (lltjfabft, larpatait) — eivät
antaneetkaan tästä merrasta osoo Piispaallen, jos ai-
noasti nelikon yuoessa. Josta hään paituutti heitä
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pitämisestä moallisissakin asioissa, mainitaan häntä
isolla kiitoksella Poavilta Martti V:neltä kirjoi-
tuksissaan v. i4>7 1^ 14i9-> annettu yks Reävälin
Piispallen, toinen Skäran ja Strengnäsin' Fiispoil-
len (lue p. 5i3),

Mitä hänen yksinäiseen elämiseen ja mielen
luontoon tuloo, niin hänen tavat jo ilmoitlaikscn
näissä hänen papillisissa vehkeissä. Että se oli poa-
vilaisen tavalla (ulkonaisesti, t. peältä-nähen) hen-
kellinen, osottaa ei ainoasti hänen hartaus viran-
toimituksissaan, ja hänen into harjoiltoo järjestystä
jumalanpalveluksessa, ja parempia papillisia menoja
hänen Hippakunnassaaii ; mutta myös hänen papisval-
lan-leviltämisestä, ja matkustamisesta luvattuun moa-
haan (förlofwade Iflltbct) m. m. Mutta ellä se oli_^

Pyhtcen käräisiin, kusia peätettiin heijän maksamaan
puolen soaliistaiisa, Mutta talonpojat eivät ottaneet
läti» tolellaksecn; josta Piispa manaisi heitä Maa-
Oikeuteen Turussa v. 1428. Ja kosk J eivät, siihenkliän
tulleet, niin tuomittiin jokainen heistä /»öinen Markan
sakoillen, ja maksamaan Piispallen takaisin kaiken
sen Lohen, jonka ovat hänellä omistaneet, ja anta-
maan hänellen tästäpuolesta puolen kala-soalin kai-
kista niisiä Lohen-karsinoista, jotka tulisi tähän kos-
keen salvetiiiksi. Mutta talonpojat nostivat unen
riijan, ja juoksuttivat kesellä v. i446 (?) kanteliansa
ite Kuninkiiallen Tukhulmissa, joka toissa vuonna
laitto Lainjulistajan Uplannista Penlt/ Juhoiipojan
Salistahan, ja Turun linnan Peämiehen Maunus
>?»"en/n, lutktistelemaan tätä asiata; Kuin ruettän
tästä jiittii.l tekemään Moa-Nikeuessa Turussa v.
'44? 044'-?) jl> Talonpojat näkivät, että rupeisi
käymään heille pahoin niin sovittivat pois koko asian,
johon sovintoon Maa-Oikeus anto vahvistuksensa (06.
£ii>. 1785. Bih. p. 63 — CB. korth. c^r. p. 466).
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syvämniellisestikkiin henkellinen ja väluontonen
toistaa hänen yksinäinen elämäkerta, hänen hoiyaut.-

tamiset köyhistä ja vaivaisista , hänen avaruus suku-
laisiansa vastaan, m. m. Juusten sanoo hänen käyt-
täneen ihtesäk jumalanpalveluksessa ja rukouksissansa
isolla inielen-nöyryyteliä, henkellisyyteliä ja vilpis-
teiemättömyyteliä *), ja hänen elämänsä olleen kun-
niallinen, hurskas, ja harjoitettu hyvyyteen, niin
että hänen nimensä oli ollut kunnioitettuja kuuluisa,
ei ainoasti omassa moassaan, ja meijän kuuluvissa,
mutta myös Venäjässä ja muissa kaukaisemmissa kan-
soisa **). 8e oli arvattava että yksi mies , niin isolla
toimella kuin tämä, piti näinä poavilaisina aikoina
(jollon Piispoilla ei ollut ainoasti henkellistä, mutta

myös moallista valtoo) vaikuttaman paljon moaili-
sissakin asioissa, vielä liiaksi kuin hänellä itcllään oli
varoo ja rikkautta, joka turvais tätä hänen val-
toosak. Ilman ettäj paljoa erehtyä uskallamme peät-
tää, että ne kunnolliset asetukset, joita Hallitus
julistaa moan ja kansakunnan hyväksi , ovat erino-

*) Vilpistelemättömyys.t. Vilpittömyys, wärdighet, alwar-
, llghet (m/eZenl/aiaus).

**) Juusten sanoo hänestä: "in no^/s «t orationibus di-
cendis multam gravijtatem, t/et-ot/onem, magnamque
<ZiZ/Aenl/aftl adhibere eon«iieiii/t, . . . Vitam »o»«ta/n»
«««ta/n, et multum temperatam Ziaieiiat. /Voinen e/usfamosissimum, et fama laudabilis non so/«/n in sua
dicecesi et vicinis /lart/t»»^, vehnin et/ani apud Ruthe-
»o^ et /nu/tas eiite^nii^ gentes, longe lateque tier re-
giones remotissimas nlagnl^/ce et honorifice divulga-
batur (Just. (Hr. p. 19, a3).
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mättäin otetut Virkamiesten ja Valtamiesten puheen
peälle; josta tahtoisimme Suomen peämiesten, ja
erinomattain tämän Piispan kunniaksi luettoo niitä
otollisia asetoksia, joita tehtiin näinnä aikoina Suo-
messa Laillisessa (i Civilt) tahi Valta-hallittavaisessa
(i Politiskt) ja Valta-toimittavaisessa (i Statistiskt)
tarkoituksessa *). Niistä Kuninkaallisista julistuk-
sista, jotka joilaa tavalla ovat muita merkiiiisemmät
Suomalaisissa Valta-asioissa **) luetaan e. m. että

kuin Suomalaiset valittivat Kuninkaansa luonna,
että paihti Ammun veronsa joka heiliä oli makset-
tavana, niin Linnanisännet, jotka olivat soaneet moan
piteäksensä (i forldtltng) eli jotka oli soaneet Kunin-
kaalta luvan ylöskantoo tätä Ruunun-veroa , (että
sillä suorittoo sitä velkoo, jota heillä oli Ruunulta
soamista) ottivat erittäin 1^ mitan Riistoa, paihti
heiniä, kustakin talosta, Nimismiehen veron nimellä
(Länsmans gald); niin peätti Kuninkas v. i4<"4>
että i hopiäyri kustakin savusta oli hänen mielestä
kyiiä Nimismiehillen (M. Sit». »784» p. 19,3). 5a
kuin tuli toas kanteita aina Danmarkiin, Kuninkaan
korviin, jotta Valtamiehet neänyttivät moakuntoo;
ja ettei ainoasti ne ylhäisemmät Valtamiehet,
mutta ne alaisemmatkin Virkamiehet voattivat heiltä
sekä kyytimistä että ruokkimista heijän matkoil-

*) Z^!2/ta-to/»i/tUS , Statistik; Valta-toimittavaincii, Stfls
tistist; Valta-toimittaja, Slatistikiis.

>—) Valta-asia, ©tatfcättttbt.
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länsa, maksamatak, kuin myös eläkkeitä ruoka-
veroiksi (gengärd) — ja päivätöitä enemmin kuin
oli heille luvattu, niin Kuninkas auto Köpenhami--
nassa v. i419 sen peätöksen Turun-Leänin lähettä-
milien, ettei moakunnan ilman rahatak tarvint
elättee eikä kyyitä muita kuin Kuninkasta jaKunin-
katarta, tahi heitä, jotka oii siihen häneltä soaneet

valta-luvan ; ja että Ruunu-miesten piti omin-neuoin
ja ilman moakunnan rasittamatak ylöskantaman
Ruunun soatavia ja maksuja. Ja mitä toas näihin
Ruunu-veroin tuloo, niin peäteettiin eitä kaikki loisi-
miehet ja koturit (enlopeSlttftll) piti kukin varansa
myöten auttoo Talonpoikia näissä Ruunun veroissa,
sitä myöten kuin 4 Vouvilta ja moakunnalta , va-
littua arvutos-miestä tätä meäritti. Peäteiiiiu
myös», eitä se osa Ruunun veroista, jonka suorilla-
miseksi ei löytynyt talonpojillen rahoja (werdh öre),
piti soaha maksoo moan-viljoilla — ei Voutiloi-
hen miellä myöten, mutta sen hinnan jälkeen,
jonka. 4 arvolusmiestä, kummaltakin puolelta, siihen
panivat. Peätettiin vielä että ne asujammet j jotka
asuivat kaukana linnoista

,
vesiin ja syvämmaihin

takana, ja joilla kesällä oli paha peästä kaupunki-
loihen *) piti soaha maksoo verojansa talvella, ilman

*) Niin kuin toistukseksi näihen aikoin kansan-puulok-
sesla ja mon»-/lal'/o/tt<?N!attOi-ni«/te.»i,l, sanotaan ei
iniiita asujammia asunneen Savon >a Pohjanmoan. pisi-
missä ja pohjoisemmissa maissa, Hämeen ja Balakiii»-
-nan pohjois-puoliiuuiaisilla pohjilla, (liioitenkin koko
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koroittamatak, sitä myöten kuin 4 avvotns-miestä
valitut kummastakin puolesta kahtoisivat , hyväksi
(Äb> Tid. 1784» P> 377). Tämmöiset asetukset oisi
ylistättävät vaikka minä aikana, ja kunnioittaavat
aina sekä Valtian että Hallituksen. Mutta kaikista
näistä peätöksistä, niin on Hallituksen julistamus
v. i436 merkillisin, kussa alennettiin koko Suomen-
moassa *), 3:nen osan Ruunun veroista, (ikäänkuin

Rautalammin kihlakunnassa, ja Ruovein Ikalisten ja
Keurun pitäjissä) — jos ainoastaan yksinäisiä vaella»
vaisia Lappalaisia, jotka siinä syöttivät porojansa. Sys-
män kirkolta Hämeessä aina Savilahen (t. Mikkilin)
kirkollen, joihen välillen luettiin 18 peninkuormoo,
ei löytynyt niin ainuata asujanta. Mutta täytyi
Piispan (että muihen reisuvaislen) tulkeissaan tätä
väliä, moata paljaalla nurmella, tahi talvisella tanle-
rella, kunnekka «e, soahaksensa parempata yö-majoa,
istutti (nuon v. i44o)i yhen lampuoin Vahvajärvessä
(joka nyt kuuluu Hirvensalmen pitäjäscen); kussa»
liään oli osittain perinyt vähä moata vanhimmil-
tansa, osittain myös ostanut Karjalaisilta ja Hämä-
läisiltä; ja jota paikoo X.. Christoffer, Piispan ano-
muksella, vapautti kaikista Ruununveroista (Uh. Tib.
1785. Ssit). p. 07). Kuin moa oli näin asumatoin ja
kansatoin, niin on arvattava että muut taitokset oli
sitä myöten kehnot. Moantietä e. m. ci löytynyt jos
ainoasti rantamailla, mutta piti raatkamisten kulkea,
pieniä polkuja myöten, käytäviä milloin jalkaisin,
milloin rahtaisin, tahi souattoo vesiä ja virtoja,
joihen taipaleita ja moan-kannaksia ylitten heijäu
täytyi veteä veneitänsä (Porth- »L?/»'. p. siB).

->) Kuin Kuninkas Eerikki v. 1407 kävi Suomessa, pa-
kotti hään Suomalaisia, että ikään kuin Ruohtalai-
setkin, maksoo heijän vuosillisen veronsa rahassa,
eikä moan-vitjoissa, niin kuin ennen. Tätä lehtiin,
sillä tavalla, että heijän vilja-verot arvattiin rahan,
hinnassa, joka teki joka Jousesta (Ätof) 2 Markoo,
Savusta (JRfif) 5 M. ja Kokonaisesta Vero-
tilasta (helt bohl) 10 M. Sen ajan rahan arviossa
(klirs) luettiin 6 t. 8 M. yhteen naulaan puhasta ho-
peeta, ja 4 M. yhteen Dngl. Nohlaan. Ja pcä-
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oli jo ennen tehty) Ruotissa. Sen sanan peälle,
etlä heijän sanottiin tulleen liian koroitetuiksi,
Syyksi tähän altiiks-antaiiiisuuteen (eftergift) Ruunun

puolesta ,

tcttiiu vielä, että ne tilat, jotk' eivät kyänneet ve-
ronsa maksoo, eivät tulleet Ruunun veloistansa huuto-
kaupalla poismyötyiksi, eikä tehtyiksi Ruunun-an-
tioiksi (kroiioivrälte); mutta että niihen toisten piti
heijän eistäkin suorittoo veronsa. Sillä tavalla niin ne
tiuonot tilat, ja ne laiskat asujammet, tulivat vastuk-
seksi niillen toisillen nöyrillcn, josta synty suuri
liämmennös, niin että ne köyhät talot veivät ne va-
rakkaammat myötänsä onnettomuuteen, jotta koko kylät
tulivat viimen autioiksi. Tämä tuntui Suomen asu-
jammillen vielä raskaammaksi, koska raha-arvio aleni.
Sillä kuin yksi Turnn-raha (moneta Aboensis),
suuremmasta kokoisuutestaan, ennen teki 6 hopiäyriä
(lienn/ni/«), niin ellä 4 Turun-rahaa teki i höpiäyrin
hopeessa, tahi f Markkoo, niin sitä kohta poljettiin
niin, että se ei tehnyt jos 4 peninkiä; niin että tar-
vittiin jo 6 Turun-rahoa yhtään hopiäyriin hopeissa.
Moakunta joka ei hoksaisi tätä, valitti että heijän
verot ovat (vuotesta it\ig?) tulleet tehtyiksi 3:neu
osan suuremmaksi. Eikä hallituskaan, jnka tutki
asian, älyni että verot oli yhtäläiset, vaikka raha-arvio
oli alenettu (siitä että rahoja löytyi runsahampi, niin
oli. hinta moanviljoilla nousnut) voan peätti, että
kolmaas osa verosta piti Suomessa poisheitettämän.
Voan koska heillä ei ollut tuostakaan suurta apua,
mutta olivat armottomat ja tilastaan pois-joutuneet,
niin väheneltiin heijän verot vielä sillä tavalla, «Itä
koska kaikki Kirkko- ja Vapa-moat (jotk' eivät mak-
saneet tätä veroa) oli toisista poiseroitcttu, niin kaik-
kia Ruunun- ja Veron- tiloja vähenettiin sillä , että
s:ääs Savu t. s:ääs Orava heiteltiin heistä pois, ionka
perästä heijän piti nykyisissä rahan-arviossa maksaman
veronsa. Sillä tavalla piti nyt talon verot kussakin
seurakunnassa sovitettaman uuestaan, rehellisten ja
kunniallisten arvotus-miesten mieltä myöten ($6. Tib.
1784. p. 204, 217. Porth. <?«,'. p. 494» i> '-)> Hirsiä
ja muita tarpeita Linnoin rakennokseksi, jota ennen
maksettiin rahassa , Vouviloillcn, pois-heiteltiin myös,
Piispan sanan peälle, näistä heijän raha-veroistaan.
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Jiuolesta, sanottiin että Suomalaiset ovat aina en-
nenkin osottaneet uskollisuutta ja kuuliaisuutta hei-
jän laillisen esivaltansa vasten, ja nytkin luvanneet,
ettei ottoo toisen Peämiehen itellesäk, kuin minkä
hallitus heilien antoi. Tämä veron-huojelus vah-
vistettiin v. i44 Kuninkas Christopherilta ($&,

JEii). 1785. p. 62). Mutta oikeuellisessa (i juridistt)
tarkoituksessa el ouk mikään asetus hiin suuresta
hyövytyksestä SuomenMoallen , kuin K. Eerikin julis-
tus v. i435, kussa hään Suomen moakunnan va»
littamisella , ja heijän virkamiesten kehoittatnisella ,

«ani Suomen Laki-kunnan (2ftgfcti)ä) kahtiaksi> kosk
ei yks Lainjulistaja ennättänyt vuotessa käyttää oikeut-
ta niin laviassa moassa *). Peätettiin sen eistä ett»

tästä puolen piti Suomenmoassa Usetettaman 2 Laki»
Kuntoo Pohjos-Suomen **) ja Etelä-Suo»

*) Viimeinen Lainjulistaja yhteisessä Suomenmoassa , eli
Itämoalla (östcrlaNbet) niin kuin sitä silloin kuhut-
tiin, oli Tähtimies öZaul« t. Niiles (Pekanpoika?^
/^««/nF', (joka oli naitu Cecilia ZVI/Zeiient/tNii' Djek-
Hin kanssa Hään kuoli V. 1426. Josta vuotesta
vuoteen 1434, ei tunnetak muuta, kuin että yksi />eii«,
Fleming oli mainittuna Vuonna tämän viran toi-
mittajana.

**) Pohjos-Suomen Laklkuntaan (Norr-Finhe Sagftfagtl) kuu-
lui Pohjos Suomi soarineen. Koko Pohjanmoa,
Ylä- ja Åla- Satakunta, ja Ahvenanmoa. H^une
H«ne«/10/i» pantiin V. «43? hänen ensimäiseksi Lain-
julistajaksi (lue p. 492)- Tämä H^nne Hnneniio/ia oli
Piispa Tavastin serkku eli tiepä; hään oli Lainjulistaja
Vuotesta 1437 — 14H6. Perinzsk. sanoo hänen elän»
neen vielä v. i4&5, jollon Helin sanoo hänen olleen
Lainjulistajana Ahvenanmoalla (Porth, l?^, . p. 5-27).

Otava 1. 68
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me n *)j jonka Lainjiilistajoilla, kumpaisellakin, oli
oil.en« olla osallisia Runinkaan valittamisessa. Mutta
ei sillä kyllä: hään peälti samana päivänä että

piti Suomessa kerran vuuessa pilcttämän yksi Zl/o«-
Oikcus (3andZ-Rält) kussa tutkistettiin ei ainoas-
taan kanteita Piuuniimiestcn ja muihen virkamiesten
V iztaan, mutta kussa tuomittiin Runinkaan nimessä
niitä asioita, joita ei ralkaistettu Moa-Räräjäissä
ja Laki-Rii läjässä **). Tämä Moa-Oikeus ***) joka
oli yksi Valta-Oikeus (Högsta Domstol) ja jonka

*) Etelä-Suomen Lakikunlaan (SubhcriiFillhe Silflljfagu)
luettiin Etelä-puoli Su omen moata, soarineen,
tlusimoa, ite ja lue Karjala (johon luettiin Sa-
vonkinmoa ta) ja' Hämeen nioa. Matti /tla/t/n-
-po/ioi» lehtiin v. 1437 hänen ensimmäiseksi Lainjulista-
jaksi, jota hään oli vielä v. i/i^- Lue lästä, Hbt)
»Tib. 1783. p. 340. Porth. t^nr. p. 503.

**) Laki-Käräjät (B<Jf}hiatt?tUtgj lue lästä H6. Tib. i?B3.
p. 329. Porth. O/1,-. p. 004.

*>*) Moa-Oikeus (Lailbs :Ritltil) heitettiin Suomessa V.

144*1 > jonka perästä toas piettiin, niinkuin vanhoina
aikoina, i^a/ta-/^«^/i/Ht (9iåf|le-Tiltfl). Nämat vanhat
Valta-Käräjät ja Herroin-Käräjut (Alshärjar-Tiltg),
jotka oli vielä heitä vanhemmat, heitettiin siitten
pois, eli oikeemmittaii! yhistettiin niissä nykyisissä
Z^a/ta-ii>ä/t'/,,^ä (NlksbNgttr) eli Herroin - päivissä
(Herrebagar) kuin heitä myös kuhutaan, — koska
heitä istutettiin vanhoina aikoina ainoastaan Valta-
Herroilta. Tässä J/o»i-0/ie«e«« istui ensin (Peä-
micssä?) Turun Piispa yn 11 ii muutamia hänen Papis-
jVfiioittelioita, ja niin monta Valta-Neuoja kuin
Suomessa löytyi; ja siitten Lainjulistaj.it ja kaikki
Laintutkiat ja Voutiloita mitkä Suomessa löytyi-
Sutten istui Kuninkaan nimeessä , siinä yksi hänen
Valta-Neuoiita , jonka valiten tähän toimitukseen va-
litaan, ja jolla ou laki-istnraukseksi (tiU ndtlttlb)
<>», .minkään Laisia) puolen virkamiehiä, toisen puo-
lei» UloiiDoikia.
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siaan siitten pantiin Hov-RällilÖita oli jo en-
nen asetettu, (koska sitä jo mainitaan v. 1407,
1415, m. m.) mutta sai nyt uuen voiman ja järjestyksen.
Sitä ei pie sevoiltoo Valta-Kiiriiisihin (Räfsle- t.

SRåttatetXina) joka myös oli yksi Valta-Oikeus,
joka'-muinon piettiin niinikkään Kuninkaan nimessä,
erinomattain että tutkistella Valta- ja Virka-mies-
ten käytöksiä, Ruunun- ja Veron-asioita, m. m.

Tämän Piispan muista ansioista luetaan myös
ellä hään Viisauellansa ja hyvällä puheellansa sa!
tauvotetuksi ja sammutetuksi sitä voaran - alaista
kapinoitsemista (uppresning) joka oli ilmauntunut
Satakunnassa, voan josta nostelemuksesta muuton
ei tunnetak niin mitään meijän vanhoista kirjois-
tamme. Mainitaan myös hänen kunniaksi , etlä hään
v. 1421 oli pantu ensimäiseksi Peä-Piispan voalil-
ien, ehkei hään siihen virkaan soanut Kuninkaalla
suostumusta.

Näistä hänen moneista ansioista niin Kunin-
kaat piti hänestä paljon, ja ottivat hänen sanansa var-
teen niissä tarkeemmissa asioissa. Hänen täytyi
vielä g3:lla vuuellansa (v. i449 1^ '45°) vhpyä talvi-
kauen Tukhulmissa, (kussa hään myös v. i44^ oli
soapuvilla Kuninkaan Koarlen koroittamisessa) etiä

eiinä neuoillansa olla Kuninkaallen avuksi.
Hänen kuolemasta, hautaamisesta, ja hautavar-

josta on jo ennen puhuttu.
(l^la/illli! enemmin)



ANNA MARIA,
P ak in a

Suomenettu TValter Hcotln Ivanhoesta*

(Laulettava Vanhoin Skottilaisten laulun-soitolla).

Anna Maria, /o hämärät helviä!
Huu/e^ »»un kultain — /o päivänmä neän
Jo linnut ne laulaa, ja «iiniut ne se/viii.'
/s<?iV, Anna Maria! — Nouseppas /o^ /

— No, niin nouHe/)^»i? joh!

Anna Maria, /c» oamu on käissämme,
H/e/ltänll'e^ tc»ii"lie//a!NF 10/olte/oo/

Ja korvet ja kalliot kaikkuuvat eissiimme.
Ylös, Mun kultaini! nou^e^lil^ joh,

'— No, Niin nouseppas /o^/
/^oi Tybalt Mun kultain* kuin unta « «uonnut/,
/l/un muiskui ne muistuttaa unestain iiiei'/
Ei koskaan ou/v päivä länn^ tttltavcun tuonnut,
lViin kuin «e s<i/»«'nen suloinen yö,

— Kuin se suloinen yö.

Niin lautatkoon linnut, kuin li^Mtlt on pois,
Ja soittakoon sarvet — niin monta kuin o«/
Kuin unein ei »äviälH.' Jopa tuo jäi! i.
Ja Tybalt mun kultain, sun unessain näin,

— »He» une^eu» näin/
t? nd.
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/^. Ekmanilta .......i45 p.

Aattelevan: ''/^ll^at Herroin kiirut."
VII- Savolaisen Akka, talvi-voattei«saan ; osoita-

van ylien vaimu»»^ joka lähtee noapurihin, Risti-
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aisiin, tahi muihin piloin. Kuvaeltu muistista
»^ci. Härdhilta, piiritetty kivellen R. W. Ek-
manilta i44 1?.

"Vuoron vieraissa käyään."
VIII. Kuopiolainen, Talvi-voatteissaan; luon-

non jälkeen kuvaeltu ja kivellen piiritetty H/«Fn.
K. /^^/^/lt/Ztli. Osottaa vhen nuoren miehen, i uh-
la-voatteissaan, toruvan Renkiänsä, hänen piiskan
puottamisestaan, sanoavan: ....184 p.

"Kalua kahtoa pitää, ennen soatu säilytettä!"
IX. Ylä-Torneolaiset, kesä-voatteissaan, jutte-

levan välillensä. Kuvacltut tässä Tukhulmissa
Torneon talonpoikkiin jälkeen, ja kivellen piiri-
tetyt JVilh. i,. IVrightiltä 212 p.

"Missä miehiä, siinä mieliä."
X. Suomalaisia Sotamiehiä, sota-puvussaan v.

1826; luonnonperästä kuvaeltut ja kivellen piiri-
tetyt Magn. v. IVrightiltä. (toisen kiveri ei «o-
pina kokonaan piirittce) 307 p.

JJJalotoin on jalo soassa, peätöin päihen leikatessa,'
JoW e/ o/e jalkaa paeta, eikä jneät» peällen /«««/,«.

XI. Suomalaisten Vaski-kan te le, Savosta., kuvailtu
J. Ecksteinilta, piirit. H/aZ^. v. IVrightiltä . 267 p.

XII. Elias Lrenner (Hänen muotonsa) kopioitet-
tu hänen omatekämästä, ja kiv. piir. A. IV. Ek-
manilta ........348 p.

XIII. Kuuston Jeännßkset, Piikkiön pitäjässä,
kuvaeltu v. 1826 A. l?^n/^io,n//t», jakiv. piir. /^//^.
v. /?>/F^t//<ä (kaukana näkyy Radclman hovea) 303 p.

XIV. Vanhoja Suomalaisia Vapamcrkkiä,
ylöskaivettuna Finckilöihen hanasta, Ulvilan t.
I^iikisten pitäjässä, v. ij6s ....404 p.

TAULUT *)

Sisällänsä piteä:
I Taul. Turun Papismiehen Niiles Antinpojan, ja hänen

perillisten, Hauta-poasi, Turun Peä-Kirkossa
(Dom-kprka-)

-"') Nämät Taulut toimittaavat niitä meijän vanhoin-jeän-
nöksiä, jotka jo Brennerin ajalla (v. 16-0) luettiin
vanhoiksi, ja joita hään seneistä kopioitteli. Hyö
ovat nyt jo ehkä monessaköhin joutuneet hävitökseen;
kuitenkin tahomme tässä pelastaa heijän muistot
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II Taul. Yhet rauta-häkit, jotka sulkivat Piispa Olli

H?al<nil^envni,a« (Tavastin) hauta-kammio
(graf:chi)r) Turun Peä-kirkossa; tehty V. i425.

111 Taul. Piispa Konrad (t. Kori) Bitzin hautavarjo
(graf-wsrd) Turun Peä-kirkossa. (Hään
kuoli v, 1489.)

IV Taul. Kunnioitettavan Herran Fredrik Frésinhau-
ta-varjo Turun Peä-kirkossa. (Hään kuoli
v. I/J54 ?)

V Taul. Vapaallisin Herran Hämeenlinnan Linnani-
sännän (©tStDåltnre) l>//l 31ilAaHtl« hauta-
kivi Turun Peä-kirkossa. (Hään kuoli v. 1460.)

VI Taul. Piispa Olli Maanukscnpoika L^alia^tl/l hauta-
varjo TuiunPcä-kirkossa.(Hään kuoli v.1452)VII Taul. 1 Vapaallisen Herra Lauri Juonaanpojan
(Rijtingin?) hautavarjo Turun Peä-kirkos-
sa. (keskustele kuvoo p, 4oij)

2 Vanhoin >stiXl?oli'He« (tahi Sjöblddiloihen ? *)
vapamerkki, eli vapakko (wcipetl) Turun lin-
nassa, sisäänmuurattu vanhaan linnan-muu-
riin. (Keskust. XXII T. 9 n.)

3 Vanha Hopee-raha lyöty (iJljmtilb/ P«glad)
Turussa v. i453.VIII Taul, Sisällänsä piteä yhen joukon vapamerkkia,
kuvailtu Paraisten pitäjän Kirkko-laipioon;
nimittäin:

kavotuksesta; näillä kuvituksillamme. Ne 6 ensimäi-
set Taulut olemme lässa joksikin selittänneet; multa
koskei tilaisuus antanut tällä kertoo myöten puhua
niistä toisista, niin rukoellcmme kotonamme olevaisia
lnoamiehiä. että johtattaisivat meitä näihen selittäissä,
valaistuksillansa; ja erinomattain, että ilmoittaisivat:1) Jos nämät muistomerkit vielä löytyy
2) Milloin ne lie te hly nnä; 3) Kennen kun-niaksi, ja mitä hyö muuten näistä tieteävät. Näitätiiustuksia toivottaisimme soaha nopeemmittain sisään-lähätetyiksi, jos joutua pitäis, siihen kuin heitä tar-
vitaan. Ja rukoillemme vielä, että missä ikänäns löy-
tyy tällaisia vanhoja piiroksia, niin mahtaisimmo hei-
tä säilyttee ja korjata, ja jos mahollinen olisi, toimit-
too heistä jonkun kopion.

*) Muutoin sanotaan myös etlä Valta-Neuo /^eii», Diek-
ne (joka v, i4">7 oli Linnanisäntänä Turussa) oli va-
pamerkissänsä kantanut 3 lumpeen lehteä (sjhhiad) lue
Sä6. Tidn. 1786, 35it). p. 200.
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i A/il' (Hl^/i-lct) Niilonpojan ja Niilo Mau-

nuksenpojan (Tavastitoihen vai Stälarmiloi-
hen?) vapamerkki (keskust. V T. VI T.
VIII T. 5 n. IX T. 3 n. XVI T. 3 n. XVII
T. 5 n.)

2 Sipi (Ollinpoika ? l/FF/an?) vapamerkki.
3 Rovasti Maunus Niileksenpojan (Stjernkor-

-sl'^) vapamerkki. (Keskust. XIV T. 2 n.)
4 Niilo (Pekan va! Poavonpoika?) Espingin

vapakko. *)
5 Sipi Niilonpojan (Stålarmin vai Tavastin ?)

vapamerkki (keskust. n. l ja 6)
<5 Niiles Niileksenpo/an (Tavastin vai >still!-

-armin?) vapakko (keskust. n. i ja 6.)
7 Yhen tunnottoman vapamerki (keskust. XXII

T. 6 n.)
8 Hartika Dykerin vapakko.
g P (Poavo vai /'e^/ca/') Riddarin vapakko

(keskust. 4 n»)
IX T aul. Vapamerkkia Paraisten kirkko-laipiossa, ni-

mittäin:
i Piispa Aoi-t Fltsi/, vapakko (keskust. 111

T. ja XXII T. 3 n.)
2 Piispa ö/o,'/, öa//-l'« vapakko.
3 Piispa Maunus Ollinpojan (^aVli^llil) va-

pamerkki (keskust. VI. T.)
4 Piispa Olli Maunuksenpojan vapakko (kes-

kust. X T. 3 n.)
Kaikkiin näihen alla seisoo kirjutettu: "let-

ta lot mala her nits bylka (Bjelle?) flttbitil lof, sa hans helgom alle.)
X Taul. i Roua Ingegerdin hautavarjo Rantamäen Pa-

pis-kammiossa (©afetjlia). Hään kuoli v.
1212 (vai liekö ehkä v. 1291?)

2 F"l'/lc/il/6171e« vapamerkki kuvattu Rantamäen
kirkko-ikkunaan. (Keskust. kuvoo 404 p.)

3 Piispa t?//l" H^a«nl»^,»en^«/a« vapakko Kuvat-
tu Rantamäen kirkko-akkunaan. (Keskust.
IX T. 4 o.)

4 Yksi tuntematoin vapamerkki (liekö se <?ai-
/ltoi/ieil vai Hjerttiloihen kuvattu Lemun
pitäjiin kirkossa.

5 Stälhammariloihen vapakko, kuvattu Le-
mun kirkossa.

--) Keskustele Vallcnii gtnfTf. Ab. 0. Ribb. Hlls. H!st, p. 50.
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6 Tottiloihen (S undbyiin?) vapakko, kuvattu

Lemun kirkossa, (Keskust. XIV T. n. i;
XVII T. n. i, 4; XIX T. 2 n.; XX T. 1
n.; XXII T. 7 n.)

XI Taul. I Hanta-poasi Moision kylässä, Nousiaisten pi-
täjässä, kussa näyttää jos H^a/»l<'/01/le« (vai
Anckariloihen?) vapakko oisi hänessä ollut
kuvattu.

2 Fågelhufvudloihen eli /ÄAe/««iilVHe« va-
pakko, Nousiaisten kirkko-ikkunassa.

3 Tuntematoin vapamerkki, kuvattu Raision
kirkon akkunaan.

XII Taul. 1 Illilöihen vapakko, kuvattu yhteen viina-
juoturiin (kalk) Naantalin Papiston- kirkos-
sa

_

(floster-kprka).
2 Härdiloihen (vai >so»»me/ol7le« ?) vapakko,

piiritetty kirkko-juoturiin, Naantalin, tabi
Armolan, Papiston-kirkossa.

XIII Taul. 1 Tähtimiehen Zeivi /'/eml'i"^l« ja hänen
puolisonsa, Ilebla Siggesdotter Sparren, ni-
miä ja vapamerkkia piiritetyt yhteen poh»
ja-poaseen (steil-flllldt) Sjundon kirkossa.
Tuntematoin vapamerkki, kuvattu kiveen,
Armolan (Naantalin) Papiston-kammiossa.
(Sakerstia).

3 Tuntematoin (ehkä Krabbenstrb'mmilöihen?)
vapakko, Armolan Papiston kirkossa. (Kes-
kust. XVI T. 5 n.)

XIV Taul. 1 Lainjulistajan (Lagmannen) Tinnet.Tonne
(Antonius) /^e^l/^lvlsio/'/^ L/ottl'« vapakko
Lohjaan kirkossa. (Keskust. XVII T. 1, 4
n.; XIX T. 2 n.; XX T. 1 n. XXII T. 7 n.)

2 Stjernkorsiloihen vapamerkki, Esbon kir-
kossa. (Keskust. VIII T. 3 n. ; XXII T. 1 n.)

XV Taul. Miekkamiehen (Wäpnaren) Eiro />eä<il«/,0/an,
Tervcjokeen, hautakivi Pernoon pitäjässä.

(Hään kuoli v. 1019.)
XVI Taul. 1 Pyhä 6Hristo^e<"lw kuva, kuvattu Porvon

kaupunkin kirkossa.
2 Tuntematoin (^e^lFoi^l/öl/le- ?) vapakko

piiritetty Pyhteen kirkko-ikkunaan.
3 Stälarmiloihen vai Tavastilfiihen vapakko,

Pyhteen kirkko-ikkunassa, (keskust. VT ;

VI T; VIII T. 1, 5. Sn; IX T. 3 n.)
4 >5/'a»'l'lVol/lei, (Hjulestadiin ja Lnzsöiiu) va»

pakko Pyhteen kirkko-akkunassa. (Keskust.
XIII T. , n.)
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5 Tuntematoin (^'azzeilst,'6,«ml'to'l7leli.'') Va»

pamerkki, Pyhteen kirkko-akkunassa. (Kes-
kust. XIII T. 3 n.)

XVII Taul. i Vapahtajan kuva, seisovan Tottiloihen
vapakon peällä, kuvattu Hämeenlinnan liin-
nanmuiiiilla.

2 Tunnettomat kuvat ja vapamerkit Pernoon
kirkko-akkunassa. (Keskust. VIII T. 4-9 "O

3 A>«meH'/>Le/0i71e,l vapakko, Pernoon kirkon
ikkunassa.

4 Tottiloihen (ellei voan lie t^/tl/oHen
vapakko, kuvattu Pyhteen kirkko-ikkunas-
sa. Keskust X T. 6 n.; XIV T. i n ;

XIX T. 2 n. XX T. i n. XXII T. 7 n.)
5 Tuntematoin (ellei lie Ht/I/»lrnll'« vapa—-

merkki kuvattu Pernoon kirkon-ikkunaan.
XVIII Taul. 1 Kahet Tunnettomat vapakot (ehkä 6/e/'-

-tl'Kl'/te« ja i/Fta/ol'/le/l kuvattu Hämeen-
linnassa, ulkopuolella linnan porttia.

2 Kahet Tunnettomat vapamerkit (ehkä RiJd-
herilöihen ja Ulfiloihen, vai Krabbiloihen,
vai Ryningiloihen?) piiritetytkirkko-juotu-
riin Vekkelahen kaupunnin (Lappeenrannan)
kirkossa.

3 Viipurin Linnanisännän Niilo 6L"aiil'« ja
hänen puolisonsa Christina AL^i^l,» vapa-
merkit, kuvatut Viipurin linnan muurissa.

4 Kahet tunnettomat vapakot (ellei lie Hna--
riloihen ja /i/e/^i/o kuvatut pöytä-
liinaan (i SUtljfllv-bllfen) Vekkelahen kau-
punkin kirkossa.

XIX Taul. 1 Ylict kirjutokset, jotka on piiritetyt Hä-
meenlinnassa, sisällä puolella linnanporttia.

2 Yksi palaillen Tottiloihen (mutta kennen?)
haulakivestä Viipurin kirkon sillassa. (Kes-
kust. X T. 6 n.; XIV T. in.; XVII T.

i-, 4 n. XX T. 1 n.)
XX Taul. 1 Ruotsin Valtakunnan vapakko, ynnä Tot-

tiloihen (eihään lie t?^/tl'/öl'/le« ?) kuvattu
Viipurin linnassa, Smidjegardin muurissa.
(Keskust, XIX T. 2 n. m. m.)

2 Viipurin pata tahi kattila.
3 Boijloihen (Gennäsiin) vapakko, kuvattu

Porvon kirkko-akkunaan.
XXI Taul. I Yksi kuva, piiritetty Porvon kirkko-pihan

muurissa. (Nulta mitäs se meikihtennöön?)
2 Hörniloihen (Åminneen) vapakko, kuvattu

Maskun kirkko-ikkunaan. 3 Tun-
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3 Tuntematoin vapakko (Frésilöihen? keskust.

IV Taul.) Maskun kirkko-ikkunassa.
XXII Ta-1' 1 Hl/e^niio^l/ol^e» vapamerkki kuvattu Hol-

lolan kirkko-akkunaan. (Keskust. VIII T.
3 n; ja XIV Taul. 2 n.)

2 Tuntematoin (ehkä Ugglaloihen?) vapa-
merkki Hollolan kirkossa, (keskust. VIII
T, 2 n.)

3 Bilzilöihen (vai F«iiLl'/ol^en, t. <?)^//enio-ii-
io»/len?) vapakko Hollolan kirkossa.

4 Karpalaisten (?) vapakko, kuvattu Hollolan
kirkossa.

5 fVemestedtin (vai A"eumel-'/ei'»,) vapamerkki,
kuvattu Hollolan kirkko-akkunaan/

ii Tuntematoin (ehkä /l't/etoHeli ?> vapakko,
kuvattu Hollolan kirkossa, (keskust. VIII
T. 7 n.)

7 Tottiloihen vapamerkki, kuvattu Hämeen-
linnan kirkko-ikkunaan, (keskust. X T. 6
n; XIVT. i n; XVII T. i,4n; XIX T. 2 n.)

8 Tuntematoin vapakko, kuvattu Hollolan
kirkko-ikkunaan. (Keskust. n. 10)

g Sjöblädiloihen vai Sturiloihen vapamerkki,
hakattu puuhuun yhessä parvessa (Uttatt)
Hollolan kirkossa. (Keskust. VII T. 2 n.)

10 Tuntematoin vapamerkki, kuurmattu puu-
hun, yhessä parvessa Hollolan kirkossa,
(keskustele 8 n.)

(vastapäin enemmän)

SOITTO-LEHET.
sisällänsä pitää

XX Suomalaista Paimen-soittoa, Kanteleella ja
Sarvella soitettävata.

I Skottilainen Laulu sointamisellaan, asetettu
Koput-soitteloiien (med ackompagnement för Forte-
Piano.)

Ota l. 70



Paino-virheitä,
xxxvi:llä puoliskolla, 5:llä juovalla (altapäin) seisoo: nri-o-
va lue: arvoa — xxxv p, 3 j. (altap) s. pinetuksi 1.
painetuksi. — xi. p. Bj. (altap.) s, «sne/nn l. a/«e/sHa. — xi,vil

p. i6 j. (altap.) s, /naie/s I. laukeis. — 2 p. 9 j. s. t«aiseni/>an«1. tnni^emmai^/— 3p. 9J, (altap.) s, jouvuttivat 1./onvnlt//-
-vat — 4 P' 6j. s. lennettivät 1. /ente//v«t — 8 j. (altap.) s, raolta
1. raosta -^S p. sj. (altap.) s. ia/ii/ I. ia/ii/a — 9p. 4J «>

illNi/na/iltiiiZiaiN 1. iu/n/i>n/s«t« —1 1 p, sj, s, taakse I. tnioo —

12 p, 11 j. s. aur/nioni/nl,au!"/nioi/»— i5 p, i5 j, s. oisivatl.
oisik — 16 p. 9 j. s. mitä ymmärryksen käsittämätä 1.mitään
ymmärrystä käsittämätäk 11 j. (altap.) s. ovat 1. ouk
(Sama virhe löyly? 19 p. 1 j.)— 17 p. sj. s. etteivät I. ettei
— i9p. i3j. (altap.) s. häntä i. hänen (sam virh.27 p. i3 j.
altap.)-^- —9 j. (altap s. purra 1. puremaan —20p. 14 j-s.
mikä 1. mikään —21p,9 j, s. havattaissa omoo havahtuaan
oman —— 9J (altap.) s. tarvihte 1. tarvitak —22 p, 7 j. s.
tätä 1. tämä i3 s, yhtä toistusta Suomalaisia I. toistus
Suomalaisten 8 j, (altap.) s. tarviblemme l, tarvitak —

— 6 j (altap.) s. jotka l. joita (Sam. virh. 12 p, 2 j ) 26 p. 8 j.
Suomalaisia l. Suomalaisten — 26 p. 12 j. s, on I, ouk 7
j. (ältäp.) S, heilien 1. heillä—27 p. 12 j. s. heitä 1. heijän
4 j 'altap.) s, näillen mahtana l, näillä inabto —29 p. 12 j. s.
toista l, toiseks —37p.3 j. s. ahtava 1. antavat —4^P- r7 i- s-
kllpeyestä 1. hilpeytestä — 127 p, 7j, (altap.) s. muallakin,
1. muuallakin — i26 p. 18 j, s. alaistunnecmmatt 1. valaistu-
neemmat — i5B p. i5 j, s, (63) 1, (53) — 171 p. 10 j, (altap.) s.
muutlon 1.miiullon — 181 p. 16 j, (altap.) s. tiinehessa l. lii-
nehennä — 196 p. 2 j, (altap.) s. peällse l. peälle— 222 p. 3 j.
(altap.) s. kilossamme l. kielessämme — 226 p, 2j, (altap.) s.
hukkoomatak l. hakkoomatak — 228 p. 4 j- s. kantelemme 1.
kanteletta — 27/j p, 4ja 5 j,(altap.J s. Schveitziläisten tahi
Chur-Rbeiniläisten, 1 Schveitziläisten (e. m. heijän Kuh-
Ränxen) — 287 p, 8 j. s„ Helmat I. Helmet — 335 p. 2 j. s. pal-
koillansa I. paikkoillansa — 371 p. 9 j. s. tämän hajallen 1.
tähän hajalleen — 44? f- 9 1- Xyhtä 1, yk« — 4?l p, 9 ]•
(altap.) s. Lainistujaksi 1. Lainjulistajaksi — 393 p. 3 j. s.
yhl« kahtomusta I. kahtoaSus — 617 p, 9j. (altap.) s.
talolöa l, taloa.

Muita pienempiä ereyksiä ei ouk paljon mainittamis-
ta, niin kuin e. m. xxxiv p, 17 j. alt. s. Snomesta 1. »5«o-
-mesta — 20 j. s. Vixiönin 1. Z^ea7/on/n — 2 p. I j, H^ai^-
tellaakseen 1. ia^te//«i^een — 2 j. io/te/Zaaiseen l.koitel-
Zaisee» — 2 p. 14 j. iäleneenH« 1. iHtenensii — 6 p. 3 j.
alt. kaikkin 1. kaikkiin; s. . taivahaassa 1. taivahassas —

10 p. 2 j, alt. 5, koitais l, koittais — i3 p. 12 j. s. joss l.

550
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jos (sam. virhe löytyy muuallakin) — 14 p. i3 j. alt. s.
joutavia 1. joutavoa — sam. puol. 5 j. alt. s. harjoittavat1. harjoittaavat — i5 p. 3 j. soveltua I. soveltuva — sam.
puol. 14 j. Vapahtajakin l. Vapahtajankin — sam. puol.
10 j. s. monessa l, monissa — s. p, 18 j. s. opettamme I.
opetamme — 16 p, 9 j, uskolansa l. uskollansa — s. p. 6
j. alt. s. ruajemilla 1. ruajeemilla — 18 p. 3 j. an-
noi l. antoi — 3 j, alt. roakkaat 1 roa — 20 p. 5 j. s.
tavoin 1. lapoin — 23 p. 5 j. s. missä I, mistä — 56 p.
8 j. s. kuomista 1 kuormista — 81 p, i3 j. s. kanteensa
I, kantensa — 84 p. 8 j. hellen I. hellän, 11 j. orassa 1.
orraassa — 112 p, 12 j. s. merkä 1. märkä — 123 p. 14
j. s, moaata I. moata — 124 p. 4 h a^- perchen I. pe-
rehen — 140 p. 2 j. s, kalla 1. kala — 142 p. 12 j. terve-
kin 1. lervekkin — i43 p. 17 j. tnlla I. tulla — iso p.
14 j. ynne l. ynnä — isi p. 3 j, s. kuolemasta I. kuole-
masta — i52 p. 17 j. alt. Jnmalata 1. Jumalata — i53 p.
2 j. alt. s, heijä nomaa 1. heijän omaa — i56 p. 12 j, alt.
ihticnsä I. ihtiänsä — 160 p. 11 j. s. käynekkään I. käy
nekkään — 168 p. 16 j. s. 2»«^ie/t«n?» 1. vehkeitänsä —-
169 p. i3 j. s, voitettava 1. voitettavaa — 5 j. niekanaa I.
niekkana — 170 p. 9 j. s. muist. 1. muist.*) 11 j. alt. kan-
noillensa 1.kannoillansa — 171 p. sj. alt. slellaan I. teilaan
-— 175 p. Bj, s. toisennsa 1, loisensa — 176 p. 3j. alt. s. Jusste-
nin 1. Juusteiiin — iB5 p, 5 j, alt. sitävähammin 1. sitävähem-
min— 192 p. i3 j, sisellisinnä 1. sisällisinnä i— 6j. alt. siselli-
syysl. sisällisyys igö p. g j.löytyyäl. löytyy— 208 p. 16 j.
alt. s. kansallisten I.kansallaisten — 2l2 p. i3 j. kulliansa 1.
kunniansa — 220 p. 8 j. kovaltonnelta 1, kovalt' onnelta
—4 j. onnettoin l. onnetoin — 223 p. 19 j. hänän I. hä-
neni. sam. juov. äijin I, äitin — 224 P.'4 j jäleleensä
1, /a/e//en^« — Ij. alt. veysyyvät 1. väsyyvät — 233 p. 9j.
alt, heijen 1. heijän — 245 p. il j. s. t«nnä 1. tänne —

250 p. i5 j. alt. Raatalakilla 1, Rautatakilla — 296 p. 10 i.
alt, s. mätehässä 1. metähässä — 3i4 p. 9 j. alt. hyväillä I.
hyväillää — 369 p. 10 j. alt. ie^/^n^^en^a l. käsivarrensa
— 370 p. 6 j. vähetetyksi 1. vähätetyksi; —7 j, «ii/esti I.
«ii/«st/ — 371 p, 9j, alt. tämän I. tähän — 385 p, 7j.
alkuu 1, alku — 4^? p. 11 j. alt. sisällnsä l, s/sä/Zens» —

443 p. 17 j. alt. s. hänän 1. hänen. (sam. virh. 444 P' *8
j. ja 445 P- 4 j) — 444 P' 2 j. s. hanssa 1. kanssa —11 j.
s. rooka 1. roaka — 44^ P- °" 1- «oo^a 1, soaha — 44^ P-
-6j, osattanut l, osottanut — 4?4 P- 27 ]• käntä 1. häntä
— 487 P° 9 j. 2ii. /^lloneelt 1. Huoneen — 522 p. 3 j. alt.
velkoo sillen l. sillen l^e/ioo — 523 p. 18 j. Lapmarkin
I. Lappmarkin.
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Mu l stutus
Siitä, etlä täMll il>/a on il>/utetl« Savolaisten puheen-

inllive/ta^ niin se tuntuu monei/en e/»iä vaikiaksi tätä ym-
mättämään ,' mutia /os lanotten vähänkään l»al««a<a «ntenne,
että, /nelissänne tal», peräänoatteleman tät» /iN/neen-eT»»!-
-lusla,/ns tahotten iarLalslamle/ennesanoln että^mmä^lam^-^-
-siin tar-^olttamuise/Za, Nlln hoksatten kohta Mitä etten luul-
lut ymmärtävänne , /a löyättcn ettet eioltus oui niin
suuri, iui» se ens/n telV/en näyttäiksm.

Tämä >sa!»on-^u^e «sotaisen muusta Suomen puheesta
jo — i.-sinnik, eänestään, joka kuuluu pjtemmällen, levi-
ämmällen ja täyemmällen, sekä eännellisissä että enet-
tömissä puustavissa, — 2,'ÄsrV monen, niin eänettömän kuin
eänne/lisenkin, pulistavin pois-heittämisellänsä tahi pois
vaihtamisellansa — tt-.neksi, monen sanan eri-taivutoksel-
länsa /a e<"l-tal/»uml'se//a»sa —4-'^i«, löytyy Savon puliees-
sa monta äkkinäistä sanoo, jota muualla ei tunnetak, vaan
joita kuitenkin arvataan asian taijasta. Löytyy myös
moni sana, joka Savon kieletlämerkihtee toista tykkänään,
eli jolla tarkoituksensa puolesta on- vastaluontoinen (lltot*
fatt) merkitys. Niin e. m, mitä Hakossa iunutann rih-
moiksi kuhutaan L?u,ussa /a Hämeessä lankoiksi; ja mltä
toas Turussa ja Hämeessä kuhutaan rihmaksi, Au/iutaan
Savossa nauhaksi,/, n, e. Niin e. m, me^ii^tee likistellä
valiossa, hyvä llä, halailla , ,aiastaa^ (^es^. Esip.
KI p) mutta Hämeessä, puristaa, kinnittä ä; su-
pistaa. Jos moni paikka s-en tähen kuuluu teillen ouollen,
niin. clkeä tuosta naurakee ja suutanne irvistellä, sillä
inel-il"t>-^set ovat mo«e//ul'set. Hama/ia tavalla löytyy sa-
ne>iamul'ssaei'»>suoma/al'si'ssaf'Unee,lMUl'telssa^ /o/// on toi-
«en nieriill^s kuin tapallisesli.. Niin e, m, me^/ce/itee laittaa,
2"ui"Un tl'enoi'//a, moittia: ja tapella mei-^, Porvon vm-
pärillä, tol> ua,- /o^a sana toas Kuopiossa malaltaan kan-
tet" em i's eH s X >-^sli' sana^, /o//a on toinen meiiltr-s muua/-
-/a, Niin mei-^l/ltee e, m. rieska, Turussa, ma«toa,'mut-
ta Hämeessä /a valiossa, leipeä (^«/»^amatolnta ja olrais-
ta) se/ialsta kuin 'Turussa kuhutaan rieväks lei-
väisl. /'. n, e. . Näistä sl-lnnälslstä f>u/leen-^>a<"sl'sta el'
soa/ia^ se/liee tietoa, ennen iul'n Suomenkieli ennättä»
liliia enemmän ioi/alu/lisi ja ylösharjoitetuksi.
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