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.A.LKULA USE. 

Se luettelo suomalaisesta kirjallisuudesta, joka nyt annetaan yuiaoo 
käsiin, perustuu, mitä ennen 18lf6 ilmestyneisin kirjoihin tulee, enimmittnF. 
Jl": Pipping'in laveaan ki1:}aan: ,,Luettelo suomeksi p1·äntätyistä kirjoi.sta' 
(Helsingissä /856-1857), jossa teoksessa tunnettu bibliografi Petzlwldt sa

noo suomalaisen ki1jallisuuden olevan täydellisemmin lueteltuna, kllin mi
kään muu kirjallisuus maailmassa. Viimeisten vuosikymmenien kirjallisuiala 
olen luetellut sen kotimaisen kirjakokoelman johdolla, joka löytyy SUOl7ita 
yliopiston kiijastossci ja johon maamme kfrjapainajat ovat velvoitetut anla· 

maan yhden kappaleen jokaisesta Suomessa painetusta ki,jasta. Tätä såålt· 
Uiä ei kuitenkaan aina tm·kasti noudateta; sen tähden olen koettan11t, niiii 
paljon kuin mahdollista, muista lähteistä keräellä, mitä on puuttunut; ja ia
massa olen löytänyt muutamia vanhempiakin, Pipping'iltii huomaamattajåii· 
neitä kirjoja. 

Sillä tapaa koottuani kirjojen nimityksiä, olen tehnyt biblwgrafi]li8ia 

tutkimuksia, saadakseni tietää kirjojen tekijöitä tahi alkuperää, missit 8iitii 
ei itse kirjoissa tietoa anneta. Tässä kohden ei Pippingin luetulosta ok 

poljon apua, erittäinkin mitä käännöksiin tulee; ja 18/i5 vuoden jä/J:ttn 
ilmestyneistä kirjoista ei löydy ensinkään tieteelliselle kannalle perust(trua 
luetteloa. Olen siis, koska suui-in osa suommennoksista on tehty ruotsiil kii
lestä, Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa etsiskellyt näiden suomennoksitn 

alkuuoksia ja niitä löytänytkin melkoisen joukon. Tätä jotenkin tyiilös!<l 
tutkimista on paljon huojentanut se erinomainen jalous, jolla kirjaston pääl· 
likkö, etevä bibliogi·afi !terra G. E. Klemming minulle aukaisi hoitamioiWJ 

kirja-aarteita. Rakkaaksi velvollisuudekseni katson sen vuoksi tässä hänelle 
lausua nöyrimmät ja sulimmat kiitokseni, samoin kuin myös kirjaston ,niiillt

virkamiehille, jotka kaikki minua suurella suosiolla kolitelivat. Erittäin tulet

miilun kiittää amanuensia, herra tohtori P. Beijer'iä, joka väsymätt/ifliäll,i

avuliaisuudella on vastannut moninaisiin kfrjallisiin kysymyksiin.

lsänmaassakin olen tietysti koettanut keräel1ä niin paljon tietoja, kui�

mahdollista, kirjojen ukijöu;tä, suomentajista j. n. e. Paitse mitä painetui..<!a

lähteissä löytyy, olen minä monelta haaralta saanut suullisia ilmoiticksia,

joista täten saan kiitoksiani lausua. 
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INTRODUCTIOK. 

Poui· dresser le Catalogue de.s livres ftnnois que j'ojfre aujom·d'hui au 

public, j'ai pris pour guide principal, pour les ouvrages parus avant /856, 
le g,·and travail de F. W. Pipping intitule: ,, Förteckning öfi•ei· i tryck ut

gifna skrifter på ftnska. - Luettelo suomeksi p1·äntätyistä kirjoista" (Liste 
des ouvrages imprimes en langue ftnnoise), Helsingfors 1856-./867, 
livi·e dont l'eminent bibliogi·aphe Petzholdt a dit qu'il n'en est pas de si 
complet dans une autre litterature. La liste des ouvrages publies depuis 
1865 m'a ete fournie en majeure partie par la collection de livres ftnnois 

que possede la bibliotheque de l'universite a Helsingfoi·s. Cette bibliotheque, 
en ejf et, doit, d' apres la loi, recevoir un exemplafre de tout ce qui s'imprime 

en Finla,nde, et la collection serait complete si les imprimeurs se conf or
maient toujours exactement au reglement. J'ai donc 1·eco11ru a toutes les 

sources pow· combler les lacunes, et j' ai en meme temps retrouve quelques 
ouvi·ages qui etaient restes inconnus a Pi,pping. 

Les materiaux ainsi rassembles, je me suis ejf orce de i·etroiwei· pai· 
des 1·echei·ches bibliogi·aphiques les autem·s ou l'origine des ecrits anonymes. 
Pipping ne donne que tres-peu de renseignements a cet egard, surtout en 
ce qui concerne les traductions; d'autre part, les ouvi·ages pm-us depuis 
18/J/J n'ont ete l'objet d'aucun travail bibliographiqite raisonne. Oi·, la 
plupart des livres etrangers parus en ftnnois etant traduits du suedois, c'est 
a la Bibliotheque royale de Stockholm que je deuais chercher leui· oi·igine; 
j'ai reussi en ejfet pai· cette voie a retrouvei· les auteurs ou au moins les 
originaux d'un gi·and nombre de liu1·es ftnnois. Ces recherches laborieuses 

m'ont ete singulierement facilitees par la liberalite avec laquelle le directeu;· 
de la Bibliotheque royale, M:r G. E. Klemming, le celebi·e bibliographe, m'a 

ouvei·t les tresors litteraires confies a se.s soins. Je suis heureux de pouvofr 

lui en exprimei· ici ma vive reconnaissance. Je dois aussi de chalem·eux 

remei·ciments aux aum·es employes de la Bibliotheque, qui tous m'ont temoigne 
la plus c01·diale preuenance. i Je saisis en particulier cette occasion de f afre 
paruenir a M. le D:r P. Beijei·, aide-bibliothecafre, l'e:cpression publique de 

ma gratitude pour l'irif atigable complaisance qu'il a mise a repondre par 
correspondance au:u renseignements que je lui ai demandes a maintes reprises. 
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Salanimet nimitysten alussa me1·kitään pienemmällä k1trsiivilla, kuin 
tekijäin oikeat nimet. Nimityksen jaksossa taas mei·kitään salanimiä. har
v e n n etu i l la  k i r jaimi l la  ja pienempi ku1·siivi merkitsee siinä kirjojen suo
mentajia, aputoimittajia, ulosantajia j. m. s. 

Viiva nimityksen alussa edustaa lähinnä edellä käyvän täydellisti! 
nimityksen tekijän-nimeä tahi ensimmäisiä hm·vennetuilla kirjaimilla paine
tuita sanoja. 

Jokaisesta kirjasta mainitaan, u u si m m a n  painoksen mukaan: I. te
kijä, kun se on tunnettu; .2. nimitys; 5. painopaikka, kirjapainon nimi 
(lyhennettynä, jos se on enemmän tunnettuja} ja painovuosi; 4. kfrjan koko 
ja sfoujen lukumäärä (laskettuna nimilehdestä alkaen viimeiseen painettuun 
sivuun asti; oilcai-suja, eri sivuihin �cirjan loppuun painettuja, ei oteta lukuun). 
5. kustantaja ja hinta, nyky i st e n  olojen mukaan, jos nii,stä on saatii tiew .
.Kim kustantajana on kirjakauppias tahi kirjapainaja, joka ei asu kirjan
paino-kaupungissa, mainitaan myös hänen asunkm�punkinsa, paitse kuin
kustantaja on G. W. Edlund, J. 0. Frenckell j a  Poik a  tahi K E.
Hol m  (kaikki Helsingissä} tahi G. W. Wilen (Tu1·ussa).

Sitten tulevat tiedot kirjojen eri osista, jos semmoisia on, ja viimein, 
pienemmillä puustavilla painettuina, tietoja vanhemmista painoksista, suomen· 
noksien alkuteoksista (kun tekijä on tunt,;maton) j. m. s. 

Nuot t e ja  (paitse numeroilla me1·kityitä) ja k a r t to ja  on erikseeil 
järjestetty ( s. 210-214 ). E-ri syistä on tapahtunut, ett'ei tätä luettelon 
osaa ole voiti� saada aivan täydelliseksi. 

2. Aineenmukainen osa.

Tässä osassa nimitykset jok a luokassa järjestetään kfrjojen painovuo· 
sien mukaan: ensimäisen painoksen, jos se on tunnettu, muuten toisen. Sul· 
kumerkkien väliin panti1 nimitys merkitsee kirjaa, joka toisessakin muodossa 
Wytyy samassa luokassa, ja jota siis ei oikeastaan voi lukea eri kirjaksi. 
Kun joku kirja taas kuuluii useihin luokkiin, on myös sen nimitys niissö 
luokissa kerrottu. 

Jos jonkun teoksen viimeisellä painoksella on toinen nimitys kuin en· 
simmäisellä, mainitaan molemmat, ja niiden väliin pannaan yhtäläisyyden 
me,·kki (= ). Lukija hakekoon silloin kirjaa aakkosellisesta osasta viimei· 
s e n  nimityksen mukaan. 
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ils sont imprimes en carac t e 1· es esp aces. Aillezti·s, les petites itali

marquent les noms de c0Uaho1·ateurs, de traducteurs, d'editeurs, ftc.

Un tii-et a11 commencement d'un titte i·epresente soit le nom d'auteztr

qui vient irmnediatement avant, soit le 011 les mots qui, au commencement

du titre precedent, sont imprimes en carac teres e spaces.

Pour chaque 01,vrage sont donnes d'apres la plus recente edition: fo. Le

nom de l' auteui· lorsqu'il est connu; 2o. le titre; Jo. le lieu et l' annee de l'imp1·es

sion et le nom de l'imprimerie ( abrege, pozw les plus connus); 4o. le format

et le nomb1·e total de pages, en comptant de la page du tifre jusqu'a• la

deniiere page imprimee; les errata imp?·imes sur ime page separee, a la fin 

d'un 01,vrage, ne sont pas comptes; /Jo. l'editeur et le p1-ix actuels de l'ou

vrage lorsqzt'ils sont connus. Si l'editeur est tm lib;·afre ou im imprimew· 

qui ne soit pas domicilie au lieu oi', l'oiwrage a ete imprime, son domicile 

est aussi indique, excepte pour les maisons G. W. Ed lund, J. C. F?·e nc

kel l  e t  Fil s, K. E. H�o lm  (toutes a Helsingfors, Bels in g i s sii), et G. 

W. Wilen  (a Abo, Turussa).

Ensvite vienntnt des donnees .�peciales sur telle ou telle partie a·un

oum·age, et enfin, impi·imes en petits caracte1·es, cles i·enseignement.� sw· les 

precidentes editions, les oi·iginaux des t1·aductions (quand l'auteui· est ?'este 

inconnu) et d'autres eclaircissements bibliog1·apliiques. 

La mus iq11e (a moins qu'elle ne soit ch(ff'ree) et les ca?· t e s  Bont 

rnngees a pal't (p. 210-2/4). Differentes circonstances ont fait que cette 

partie-la de l'o11urage n'est pas tout-a-fait complete. 

2 Partie systematique. 

Dans cette partie les titres sont ?'anges dans chaque classe pm· or

dre chronologique ele la p1·emiere edition de; l' ouvrage, ou rle la seconde 

edition, loi·sque la date de l'impression de la premiere n'est pas connue. 

Un tilt'e placi ent?·e parentheses mai·que que le meme ouvrage est cite sous 

quelque auPre foime dans la mem e clasl!e, et ne doit pa1· consequent 11as 

etre compte comme ouvrage distinct. Lorsque un liv1·e peut etre ?'ange 

dans plusieurs classes, le titre en est egalement cite plusieurs fois. 

Loi·sque la dei-niere edition d'im ouvrage n' a pas le meme titre que 

la p?·emiei·e, ces titres sont reproduits tous les deux et separe11 par un si

gne d'egalite (=). fl faut alors chei·cl1e1· l'ouvrage dans la partie alpha

bitique soi,s le de 1·n ie 1· tit.-e. 
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i. p. 
i. V.
ja K. 
ja P.
jn�.
kans.
kirj.
kirjak.
(kok.)
kp.

Lyhennyksiä, - Abreviations. 

= ilman [paino-] paikatta . = ,,sine loco". 
= ,, ,, vuodetta . = ,,sine anno", 
= ja Kumppanit . . . = et C:ie. 
= ja Poika . . . . . = et Fils. 
= ja niin edespäin . . = etcetera. 
= kansissa . . . = relie. 
= kirjoittanut . . = ecrit par. 
= kirjakauppa . . = librairie. 
= kokoillut . . . = �ecu�illie_s par. 

K. S. Toim.
= kirjapaino . . . . . . . . . = 1mpr1mene. 
= Suomalaisen Kirjallisuuden Sen- = Publications de la Societ� 

Ks., ks. 
käänt. 
oik. 
pain. 
s. 
suom. 
toim. 
vanh. 
vrt. 

ran toimituksia. litteraire finlandaise . 
= katso 
= kääntänyt 
= oikeastaan. 
= painos, -sta, -ksia 
= sivua . . . . 
= suomentanut . . . 
= toimittanut . . . . 
= vanhempi, -paa, -pia 
= vertaa ...... . 

. = voir. 
. = traduit par. 

. = edition, editions. 

. = pages. 

. = traduction finnoise pal'. 

. = redige, publie par, 

. = precedente. 

. = voir. 

Kirjapainajia. - Imprimeurs. 

Helsingissä: Fr. ja P. = J. C. Frenckell ja Poika. 
Hbl. = ,,Hufvudstadsblad"in kirjapaino. 
KS. kp. = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino. 
Sen. kp. = Keis. Senaatin kirjapaino. 
Sim. per. = J. Simeliuksen perilliset. 
Th. Shm. = Theodor Sederholm. 
Was. = G. 0. Wasenius. 

Hämeenlinnassa: GEE. = G. E. Euren. 
GNsvan = G. Nordensvan. 

Jyväs_kylässä: W: ja G. = Weilin ja Göös.
Kuopiossa: P �- Ja K. = P. Aschan ja Kumpp.

Pamoyht. = Painoyhtiön kirjapaino. 
Oulussa: CEBck = Chr. Ev. Barck. 
Porissa: OP. = 0. Palander. 
Porvoossa: GLS. = G. L. Söderström.
Tamperella: EHbg ja k. = Emil Hagelberg ja kumpp.Turussa: Fr. Ja P. = J. C. Frenckell ja Poika.

Fr. Kp. = Frenckelliläinen kirjapaino.
JCFr. = Job. Christ, Frenckell. 
JWL. ja K. \ J W L'll' . 

K JWJ;,. & C:o.f
= · . 1 Ja Ja umpp.

.. . W. Ja K. = G. W. Wilen ja Kumpp.
Vnpnnssa: NAZ. = N. A. Zilliacus.
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