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ISÄMMOALLEINI
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VARJOLLEN

ISÄ

VAINO INI

Omistan minä näitä alkeitaini
Suomenkielen harjoittamisesta!

Koslia en soata yhtä teistä oatelia, ellen
jo muistelek toista, niin ottakaatten yhessä
vastaan näitä Nuoruuen Tar jo ja siitä vilpittömästä rakkautesta, jolla olen aina muistava Isänmoataini ja Åitinkieltäini. t

F&de parve liber* locaque gråta salut®!
Ovidivs.

Prenumeranter *)
F
J
inland.
a) Uti Städ er ne.
Björnebon g.
6yilenbsgcl, Anders, Öfverste-Lojtnant

Subskr.
Hällfors, Hcnr. Joh., Kollega. Subskr.
JLindcströru, G. M., Studerande. Subskr.
Pålandet', J. D., Apothekare. Subskr.

och Riddare.

Borgå.
Hirn, Joh., Stads-Rapellan.
Ilomén, G. W. Filosof. Kandidat.
Huulen, Joh. Frédr., Gymn. Adjunkt.
Relander, Adolph, Gymnasist. Subskr.
Roschier, Herman, Gymnasist. Subskr.
Schroeder, Aron Joh. , Gymnasist. Subskr.
Swahn, G. A., Gymnasist. Suhskr.
"Wallenius, Henr., Gymnasist. Subskr.
Weckman, Carl Joh. , Pastors Adjunkt.
"Wirén, Adam, Gymnasist. Subskr.
Zitting, Jakob, Gymnasist. Subskr.
Zitting, Joaoh. , Gymnasist.

..

a Ex«mpl.

*} Syy minkätähen tämä Peallentarjojoih.cnluetus (tytt*
nunieratiottSif&rtecfning) kirjutetdan Ruotik», on, että
Peällentarjojoilla on suurin osa Ruohtalaisia liiuiiä,
ja että moni vielä kahtoisi ehkä ouoksikuullakuimianimensä (faCflfter)Suomennetuksi. Ne joihen nimensä
lopulla mainitaan: "Subskr." ovat ainoasti tiimankirjan pcälle-kirjuttaneet (fu&flfri&ercit) ;ja ne joita merkitään merkillä: -f-, ovat siittempänä kuolemaakautta
meistä pois-erkanect, mutta joihen peällekirjoitusoikeus tuloo hyväksi luettavaksi heijän perillisillen
tahi tämän heijän peällentarjoitus-kuitin omaisillca.
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Ekenäs.

Helsingius , Zachr. Wilh., Kronofogde. Subskr.
Laurell, Edvard Joh., vice Pastor och Kapellan. Subskr\
Lindstedt, Erik Joh., Färgare. Subskr.

Silfverberg, Simon, Lo-Garfvare. Subskr.

Fredrikshamn.
Bergcnheim, Edvard, Filos. Doktor och Lektor.
Gripenberg, Odert, Löjtnant och Inspektor vid K. Finska Kadett-c.orpsens Elementar- skola.
Kejserliga Finska Jiadelt-eorpsen.
von

Knorringj Frans, Lektor.

Krogius, LarSj Häradshöfding.
Nordström, Gust. Magn., Första Krets-Skollärare.
Pesonius, Olof, Kyrkoherde.
Pfaler, C. G., Filos. Magister.
Schatelowitz, Gustaf, Kapten, f
Tamelander, Joh. Avg., Stabs-Kaptén vid K. Finska,

Kadett-corpsen,Riddare.

Thesleff, P.,

Chefför Kejs. Finska Kadett-corpsen, General-Major och Riddare.
Wegelius, Gust. Ad., Språklärare vid K.FinskaKadett*
corpsen.
Wrede, R. F. G., Student.

Gamla Carleby,
Kränk. Christ. David, Kofferdi-Skeppare.
Libeck, Gust., Apothekare.

Nordling, Carl Joh., Prost.
Slening, Carl Anton, Tullförvaltare.
"VVingc» Hans Pehr, Borgmästare, Lagman och Riddare.

Heinola.
von Goes, Carl, Post-Inspektor och Kolleg. Assessor.

Helsingfors.

Agricola, Georg, vice Ilärndshöfding.
Alopaeus, Henr. Gabr., Revisor.
Clayhills, N. J., Kolleg. Assessor och Riddare.
Edelheim, Fredr. Wilh,, Stats-Rad, Lagman och Ridda~
re, Ledamot af Kejs. Senatenför Finland.
Falck, And. Henr., Verkl. Stats-Rad, Lagman och Riddare Ledamot af Kejs- Senaten Jör Finland.
Gyldcnslolpe, Carl E. , Geheime-Räd och Riddare, vice
Ordförande vidKeis. Senaten för Finlandj
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von Haartman, Lars Gabr. , Verket. Stats-Råd och Ridd.
Iliising, Carl Gerh., Lagm. och Ridd., Ledam. af Kejs.
Senaten för Finland.
Hisinger, Jak. Wilh., Verkel.Stats-Råd, Lagm.och Ridd.,
Ledam. af Kejs. Senaten för Finland.
Ladau, Gust,, Verkel. Stats-Råd, Post-Direktör och Ridd.,
Ledam. af Kejs. Senaten för Finland.
Melartin, Er. Gabr., Thcol. Doktor, Professor och Ridd.
Meriin, Carl, Collegii-Räd och Riddare.
Molander, A. J. , Öfver-Direktör och Riddare.
Munck, A. F., vice Häradshöfding,
Orraeus, And. "Wilh. > Lagman och Riddare, Ledamot
af Kejs. Senaten för Finland- jOrraeus, A. Dorothea, {född WigeJstjerna) Lagmanska.
Peron, Filos. Mag. och Banho-Kassör.
Pihlflyckt, F., Syssloman.

Richter, Carl Fr.,

Hof Rätts-Råd och Ridd., Ledamotaf

Kejs. Senaten för Finland.'
Saelan, And., Skollärare.

"Stichaeus, Joh. Fredr., Stats-Rid,

Referend. Sekretera-

re och Ridd., Ledamot af Kejs. Senaten Jör Finland.
Tamelander, Carl. G., Öfverste-Löjtnant.
Tawast, Joh. Wilh., Hof-Råd.
Tawast, Raphael, Plats-Major iLlelsingfors.
Törnqvist,P.,Referend. Sekret, och Riddare.

Walheim, Joh., Referend. Sekret.> Häradshöfding och
Ridd., Ledarn. af Kejs. Senaten för Finland.

Wetterhoff, Georg Ad., vice Häradshöfding.

Keksholm.
Calonius, S. C> Häradshöfding.
Godenhjelm, Berndt A.., vice Häradshöfding.
Löfberg, W. Krets-Skollärare.
Meron, Simon, Borgmästare.
Siponius, Joh., Kronofogde och Guvernam. Sekreterare.
Zitting, Joh. Magnus, Förste Krets-Skollärare.

Kuopio.
Alopaeus, Magn. Gabr., Rysk Språk-lärare.
Amiuoff, Carl Henr., Kommissions-Landtmätare.
Bergh, Joh. Fredr., Adjunkt.
Engdahl, E. Em., Kammarskrifvare.
Gottlund, Mathilda Sophia, Mamsell.
Gottlund, TJllr. Soph., (föddOrracus) Prostinna.
Laurell, Gust. Fjredr., Ö/ver Masmästare, Filos. Mag-

-

6
Linqvist, Aroii, Scholaris.
Lybcckcr, G., Baron, Löflnaht vidH. K. M. Svit.
Pesoinen, Olof, Torpare iHaminutax.
Salonius , Gust., Borgmästare. "{"
Sjöblom, Gabr.,Handlande.
Tuovinen, Pål, Smed och Skattebonde iManinga.
"Wahlstén, J. H., Konrektor.
Wcnell, Aron, Rektor.
von Wright, Ileur. Magnus, Major.
von "Wright, Magnus, Studerande.
von Wright, Wilhelm, Studerande.
von Wright, Wilhelmina, Fröken.
von Wright, Fredrika, Fröken.
von Wright, Rosalie, Fröken.

Lovisa.
Björksten, R., Handlande.
]Neclair, Gtist.

,Rektor.

!Neovius ,Fredr.,Konrektor.
Sirén, Hérmaa, Kol/ega.
Wiberg, Pehr, Auditor.

Ny Carle by.
Calamnius, Fredr., Borgmästare.
Castren, Erik, Kyrkoherde.

Sjöstedt, Fredrik. Kyrkoherde.
Stenbäck, C, Fredr., Kontrakts-Prost.
Topelius Zachr. ,Provincial-Läkare och Riddare
j

j

Nyslott.
Anteli, Sam. Ilenr., Studerande.

Fuchs, Anna Sophia, Q född von Nandelstadt) Majorsha.
Lyra, Fredr.j Elementar-lärare.

Masalin, Gustaf, ApoUicluire.

Masalin, Henrik ,Förste Krcts-SkoLlärare.
Ty ken, Joh., FörsteKrets-Skollärare.

Walldéu, Erik, JMunsterskriJvaie.

NådendaL
Forselivs, Gust., Komminister.

S or d avata.
Boéhm, Thom., Handlande. Subskr.

Björk, Jak, Willi., Adjunkt. Subskr.
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Hasselblatt, Br. Wilh., Hof~Räits-Auskuliant.
Hasselblatt, L., Häradshöfling. Subskr.

Subskr.

Laurenius , Henrik, Tilulär-Råd. Subskr.

,

jLöfström,Gust. Kayelian.

Subskr.

Meriin, Hcnr., Fanjunkare. Subskr.
Wikman, Gabr., Sergeant. Subskr.

Tammerfo r s.

Helien, Herra., Stadsp7'edikant.
Kriander, Tboni. Tim., Filos. Mag. och Pedagog.
Lundabi, Joel, Handlande.

Tomed.
Berger, A., Kommissions-Landtmätare o. Ridd. Subskr.

Castren, E. C, Nådårs-pradikant. Subikr.

Fellman, Jak., Kyrkoherde iEnara och Utsjoki.
Heickell', Carl, Pedagog. Subskr.
Junnelius, Er., Handlande. Subskr.
JVlatlein, li. J., Länsman i Sodankylä. Subskr.

Uleåborg.
Bergbom, Gust., Handlande.
Bergström, Job., Handlande.
Carsström, Isak, Konsul och Handlande.
Enbom, J. H., Kamrer och Landt-Räntmustarc,
Engraan, Gustafya, Mamsell.
Engman, J. 3.
Fellman, Joh. Abr., Handlande och Radman.
Franzén, Job-, Handlande.
Hasselblatt, H. H., Lagman och Borgmästare,
Hedman, Petter, Handlande. Subskr.
Högvall, 0., Kqffcrdi-Skeppare. Subskr.
Inaberg, M. , Färgare. Subskr.
JLevonius, Gustaf, Stads-Fiskal.
Liljeqvist, Gustaf, Kronofogde.
Lithovius, Joh. P., Studerande.
Neunian, Henr., Kojfcrdi-Skeppare.
Niska, Claes, Handlande
Jfiska., Jon. And., Handlande. T
ISTiska, John, Handlande.
Nylander, Abr., Handlande.
Nylander, And., Handlande.
Petrelius, J. A., Handlande.
Sundborg, Joh, And., Urmakare.

Toppelius, G,, Stads-FnifiUt och Professor.

2

Ex.
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Törnqvist, Lars Henr., Studerande.
Wacklin., Fredr.
Wahlberg, H. E.Wegclius, Henr., Theol. Dokt. och Fält-Prost.

TVas a.
Aeimelé, Chr., Medicine Doktor.
Aminoff, Henr. Gust., Hof-Rätts-Notarie.
Asp, C. H. Hof-Rätts- Assessor.
Barck, Nils Magn., Hqf-R. Not. och vice

Häradshöfd.

Boy, G. J., Hof-Rätts-Kanslist och vice Häradshövding.
Ervast, Henrik, vice President och Riddare.
Fagerström, A. E., Hof-Rätts-Assessor.
Forssell, C. H., Hof-Rätts-Assessor.
Gottsman, J. F., vice Advokat-Fiskal.
Hammarin, A. V.,Hof-Rätts Kanslist ochvice Häradshöfd.^
Hjelt, E. A., Lands-Sekreterare.
Järnefält, 01. Anders, vice Lands-Kamrer.
Kcllander, Ad. Fredr., vice Lands-Sekreterare.
Ladau, O. R., Hof-Rätts-Kanslist och vice HäradshVfd.
Länghjelm, Fredr. Gust. ,vice Lands-Kamrer.
Mellin, C. R., Baron.
Monselius, David,Hof-Rätts-Räd.
Roschier, Er. Gust., Advokat-Fiskal.
Roschier, O. M., Hof-Rätts-Sekreterare.
Sadelin, P. U. S. ,Rektor Schola;.
Stenbäck, Jos., Hof-Rätts-Äktuarie och vic<t Häradsh.
Sundius, R. W. , vice Häradshöfding.
Ticcander, Job., Extra Hof-Rätts Fiskal.

Wiborg.
Alopseus, Krono-Länsman.
EuropEeus, And. Joh., Öfver-lärare vid Gymnasium*
>
Gjös, F ,Kapten.

E.eldan, Prest.
Lagervall, F., Kapten.

TVilmanstr and,
Barck, Fredr. Henr., Löjtnant.
Saclan, Dan., Kapellan och vice Pastor iSt. Andrew.
Soldan, Carl Gust., Kronofogde.
Slråhlman,

Lappveti.

,

Jak. Alex. Kyrkoherde i Vilmanstrand och
Åbo
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Jho.
Ahlqvist, C. H., Studerande af Viborgska Nation.
Ahrenberg, Carl Wilh., Stud. af Boreal. Nat.
Akiander, Math,Stud. af Vib. Nation.
,

Alcenius. J. J. Filos. Mag. och Med. Kand. Subskr,
Alopaeus, M. E., Stud. af Vib. Nat.
Amnorin, 0., Häradshöfding.

Appelgren., C-, Provisor.
Arvidson, Sten Sture, Filos, Kand.
Aspelund, J. C.,Handlande.
Aspelund, O. C, Handlande,
Avellan, Carl A., vice President och Riddare.
Avellan, Carl Fredr., Hof-Rätts-Sekreterare.
Bergbom, Reinh., Stud. af Osterb. Nat. Subskr.
Bergroth, Joh. Mich., Stud. af Boreal. Nat. SubskrBjörkbom, A., Häradshöfding.
Bonsdorff, Jak., Theol.Dokt.+ Professor och Riddare.
H. J.
Borenius>
Bränder, Ernst Fredr., Hof-Rätts-Råd.
Brunér, J., Lagman och Häradshöfding.
Cajander, N. P., Handlande.
Cajanus, Lars Herm., Studerande.
Carger, A. H. G., Stud* af Osterb. Nat. Subskr.
Cavén, Math.,Handlande.
Cavonius, G. A., Studerande.
Ccderstein, Pehr Isak., Stud. af Boreal. Nat. Subskr,
Colérus, F. J., Stud. af Boreal. Nat. Subskr.
Ehrström, C. R., Stud. af Osterb, Nat. Subskr.
Fahlander, Lepnh., Stud. af Osterb. Nat. Subskr,
Tinckenberg, Berndt Fredr.., Hof-Rätts-Råd och Ridit.
Forsander, J. W., Handlande.
Forssell, G. T., Handlande,
Friman, Gust., Viktualiehandlande.
Frosterus, Abr., Stud. af Osterb. Nation. Subskr.
Frosterus, Nils,, Stud. af Osterb. Nat. Subskr.
Furuhjelm, H. W. MV., Studerande.
Gadolin, Gust., Theol. Doktor. Dom-Prost och Riddare,
Geitlin, Gabr., Stud,-af Boreal. Nat.
Ton Gerdten, O. R., Hof-Rätts Auskultant.

Gestrin, Gabr. Kommerse-Råd.

Grotenfelt Adolf, Hof-Rätts-Notarie.
Gyldén, N. A., Stud. af Vib. Nat.
Von Hellens, Lars G. ,Hof Rätts-Assessorv
Hellman, C. G., Viktualiehandlande.
Hemlin, J. W-, Stud. af Vib, Nat,
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Holmberg, 0., Hof-Rätts-Assassor.
Hornborg, Carl Aug., Stud. af Salakunda Nat.

Hummelin, J. E., Vihtualiehandlande,
Hästesko, Gust. ,Län-Bokhållare.
Julin, E., Apothekare.
Julin, John, Assessor
Kalm, Math., Med. Doktor och Akad. Adjunkt.
Keckman, Carl Abr., Stud. af Osteri. Nat. Subskr.
Keckman, Carl N., Mag. Docens
-j.

Fx,

Kekoni , L. Abr.,Fictualiehandlande.
Kingelin, Abr., Handlande
10 Ex.
Landtman, Joh. Ad., Stud. af Boreal. Nat. Subskr
Lang, Ad. Reini)., Studerande.
Langell, Fredr., Post-Inspektor och Kollegii Assessor.
Leidenius, Gabr. Wilh., Stud. af Boreal. Nat.
Xiemberg, G. A., Häradshöfding.
liindfors, Adolph, Handlande.
Lindh, Dan., Fi/os. Mag.
Linsen, Sam. Jak., Assessor och Landt-Ränimiiitai*-,
Lode, Otto Joh., vice Häradshöfding.
Lohman, Aug., Hof-Rätts-Notarie.
Lundqvist, Cari, Stud. af Boreal. Nat.
Mechelin, Carl Fredr., Stud. af Vib. Nat.
Molander, Torsten, Hof-Rätts-Notarie.
de la Mötte, C. R., Häradshöfding.
Mennander, J. H., Stud. af Nyl. Nat.

Munck, B. R., Studerande.
Hiska, Erik, Stud. af Osteri. Nat.

Suhskr.

IVordensvan, Wiktor, Studerande.
Nordström, J. J., Filos. Mag. och Jur. Utr. KaiuL
TJorring, J. G., Stud. af Vib. Nat.
Olloiiqvist, J. M., Handlande.
Paldani, Berndt, vice Häradshöfding.
Paldani,Kils, Hof-Rätts Ext. Not.
Pincllo, Nils, Filos. Mag.
Pipping, Frcdr. "Wilh., Professor > Bibliothekarico. Ridcf,
Pomoell, Gust., Hqf-Rätts-Ässessor.
Händelin, J. , Guldarbetarc.
Rein, G., Mag. Docens.
Renvall, Gust., Prost. Subskr.
Sacklén, Nils Gust., Hof-Rätts- Assessor.
Sallmén, C. J. ,Handlande.
Sallmén, E. W. ,Häradshöfding.
Salovius. And. Joh., Studerande.
Schroderus, G. H., Stud. af Österh. Nat. Subskr.
Schröder, C, Studerande.
Sevon, Chr., vice Lands-Kamrer.

Sillström, And. Wilh., Stud. af Horeal. Nat.

Subskr.
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Sjöman, Sten Edvord, Stud. af Boreal. Nat.
Sjöström, Ax. Gabr.,' Akad. Adjunkt
Snellman, And., Handlande.
Stenbäck, C. F. , Stud- af Österb. Nat. Subskr.
Stålström, Ad., Handlande.
Sundberg, Carl Gust. . Hof-Rutts Extr. Not.
Sundvall, C. G., Hof-Räits Kanslist.
Sundvall, Joh. Malli. , Filos. Adjunkt.

Tamelandar, Bror Ad., Hof-Rätts-Fiskal.
Tamelander, Fredr. Rcinh. , Polis-Mästare.
Tamelander, Wiktor Mauiitz, Studerande.
Tengström, Jak., Theol. Doktor' Erke-Biskop ock
Ticklén, J. F., Stud. af Osterh. Nat. Subskr.
Tihleman, Geoi;g. Ad., f/of-Rätts'Notarie.
Trapp, Carl, vice' Iluradshöfding-

3 E*»

tlictd.

T rapp, Rob., Hof-Rätts Extr. Notarie. Subskr.
W.alleeu, J. G.,
"Wallenius, Avg. Wxlh., Med. Licent.
Walleniiis, Iwar Ulr., Akad. Adjunkt.
Wegelius, Hem-, Stud. af Österb. Nat. Subskr.
Widennis, Carl Frcdr. , Filos, Mag.
Widenius, Henr., Filos. Mag. och Jur. Utr. Kand.
Wikström, Math. Wiik., Stud. af Satak. Na?.
von Willebrand, A. F,, President och RiddareWinter, J. P., Bof-Rätis-Räd.
"VVirzcnius, Carl, Borgmästare.
Åkerman, C. .& F.,Handlande.
Åkerros, Gu«t. , Stud.
af Österh. Nat. Subskr.
Öijcr, Carl, Exlr. Hof-Rälts Notarie. Subsk.
Österman, Matts, Slagtare.

Från Landsorter n c
d) Inom abo
Alftan, Gust., Sergeants
Alm, Anders,

Stift. *)

Adjunkt iMessuby

S;n

och Teisko Kapell'.

*} Minä soan tässä nöyryymmästi Itinnioittoo Suomen
Peä-Piispoo ja Turun Papis-Neuoittelemusta, heijän
liyvätabostaan lähättämään minun Ilmoitus-sanat (ötimdlOn) moa-pitäjilleni yksi ystävällisyys, jota tois<w*a
en tavanut.
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Bergroth, Carl Hcnr. , Filos. Mag., KyrkoherdeiRuovesi
Castren, Chr. Joh., Kapellan iI/o.

a Ex,

Chydenius, Carl Fredr.,Sockne Adjunkt.
Elfving, Carl Gust. , Kyrkoherde iLohteå.
Forssman, Carl Henr., Prost i Sjundeå.
Fortell, Frans Isak, Adjunkt iHyrynsalmi.
Frosterus, Carl Jak., Kyrkoherde iMuhos.
Frosterus, Erik Joh., Kontr.Prost ochRidd., Kyrkoherde
iIlmola
Frosterus, Erik Joh. Abrrn, Kyrkoherde på Carlön,
kala,
Granfelt. C. G,, Kapten, i Bii:
Grönfors, Garfvare iKangasala.
Hanelies, Sal., Filos. Kand. och Jordbrukare.
Helenius, Carl, Kyrkoherde iPöyttis.
Hipping, And. Joh., Kyrkoherde iVihtis.
Hirn, Gabr., Filos. Mag., Kontr.-Prost och Kyrkoherde
iKimitto.
Hårdh, Carl Henr., Kommissions-Landtm.iUleåborgs Län.
Jansson» Joh., Kapellan iKalajoki S:n och Haapajärvi,

Kapell.
Ignatius, Carl And., Fil. Mac;. Kyrkoh. iHalikko.
Ignatius, Bengt Jak., Theol. Dokt., Kontr. Prost o. Ridd.
Johansson, Thore Matts, Kyrkovärd iRusko.
Juntunen, Isak, Bonde från Kianno by af Suomussalmi
Kapell och Hyrynsalmi Socken.
Konsin, Henr,, vice Pastor och Kapellan i Längelmäki.
Kumiin, M., Sockne Adjunk.
JLiljenstrand, Abr., Filos. Mag-, vice Kontr.-Prost och
Kyrkoherde iKangasala.
Lybecker, Gust., Friherre, i Virmo S:ao. Mielois Kcp,
Meurman, C. 0. , Kapten, iKangasala.
Montin, Isak, Kyrkoherde i Siikajoki.
Rancken» E., Kapellan.
Rydman, A. Q., Häradsskrifvare iNed, SääksmäkiHärad.
Rönnbäck, Prost och Theol. Doktor.
Setelä, Joh. Henriksson, Skattebonde iKuumo.
Sipelius, Carl Dcttlof, Filos. Mag,, Kyrkoherde iSaltvik.
Snellman, Henr., Theol. Dokt. Kontr.-Prost och Riddare.
Kyrkoherde iIVasa och Mustasaari.
Strandberg, C. H- ,Filos, Mag.,Kyrkoherde iLoppis.
Sundvall, Isak, Lagman, i Jöfsala.
Tamlander, Claes Joh., Kapellan i Akkas.
Tolpo, Martin Joh., Prost och Kyrkoherde i Saqu.
Törnudd. And. Gust., Kapellan iLohteå S:n oih Toholampi Kap.
Wallenius, Josef, Lagman, iHvittis.
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Wegelius, Dav. Joh., Kyrkoherde Eura-Aminne.
"Wegelius, Esaias, Kyrkoherde iKeuru.
Wellenius, Isak Joh, ,KapellaniEura S:n ochKiukas Kap.
Wessell, Abr., Kyrkoherde iKyrkslätt.
Vitikkala, Rusthållare iKuumo.
Åkerman, Wilh. Prost och Kyrkoherde iHattula.

,

bj Inom Borga Stift.
Adam Johansson, Bondeson frän Nikinoja by af Mänt'
zälä Socken.
Henrik Thomasson, Skattebonde frän Haaviston-Erola i
Pyttis.
Hoffrén, J. R., vice Pastor iStrömfors.
Htfkkainen, Häradsdomare iRandasalmi.
Jeremias Paulsson, Bonde frän Haapala By i
Elimå Sock.
Jung. Gust. , Fältkamrer, iLeppävirta. -J*
Eriksson,
Bondeson
i
Matts
frän Haavisto Pyttis.
Strömmer, Joh. Mårten, Kapellan. iJyveskylä.

Jokkas.
Fabritius, Lisett, {föddLeopold) Kapténska.
Grotenfelt, Herman, vice Häradshöfding.
Homén, Margr. Lovisa, Mamsell.
Suomalainen, Henrik, Inspektor.
Teitinen, Göran, Rusthållare iTaipale.
Teitinen, Matts, Smed och Skattebonde iTaipale.
Witting, Otteljana, Mamsell.

Lampis.

Blåfjeld, Gust. Ad., vice Häradshöfding.
Cleve, Joh. Fredr. , HäradshUfding.
Forssell, Lars Reinh., vice Häradshöfding.
Lindberg, C. A., vice Häradshöfding.
von Plåten, F. A., Protokoll-Sekreterare.
Waldens, W. E., Hof-Rätts Auskultant.

Mäntyharju.
Berner, Anders, Gymnasist.
Forsström, C. M.,Expeditions Befallningsman.

Godenhjelm, Carl Gust., Kommissions-Landtmätare.
Godenhjelm, Adolf Fredr., Direktör och Riddare.
Hirn, Fredr. Landtmätar-Auskultant.
Kroijcrus. E. J. , vice Länsman.
Majorin, G., Klockare.

,
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Niklander, Ejik ,Nädäfs Predikant.
Stenius, D. C., vice Pastor.
Stierwald, Carl Fredr., Student.

.

... .

.

s

Ek..

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

$ 3fusctmanUntf*
St. Petersbu7'g.
Ehrström, Carl Gust., Filos. Dokt., Prost och Riddave

Kyrkoherde vid Svenska FörsamlingeniSt. Petersburg.

Finnander, Zacharias, Pastor iDuderlioff.
Finner, Erik, Pastor iStrelna. Subskr.
Grundstroem, Pastor iKattila. Subskr.

Noden, P. Pastor iPetevhqff.
Sirén, C. W. , Pastor vid Finska Församlingen i St. Pe~
tersb., Riddare.

Sjögren, And. Joh. , Filos. Doktor.

"VVeber, Berndt, Apothekare. Subskr.
Zandt, G. F., Filos. Doktor ock Komminister.

Pernau.
Rosenplänter,

Joh,

Henr., Pastor iPernau.

Stockholm.
Bralcell, Gust. A., Banko-Kommissarie.
Burman, Fahle, Riksdags-Fullm.jrån. Norrbotten. Subskr.
Ekman, Robert

Wilhelm.

*) Myö uskallamme tässä, Herra Evest-Luutnantin suostumisella, kopioittoo ne sanat milkä häiin oli kirjuttanut Peälletarjoitus-kirjan laijassa (t marginalen)
kussa haan, toistukseksi hänen isämnioaii rakkautesta
ja moamiehelJisesla suosiosta, sanoo lyhyve.sti, mutta
Bomasti: "*äf Sinne. Stan tcfe Sniffa,
Saber-

"ölflai
4

métanieU wanner."
**) Tämä kirja ei ouk ollutkaan tarjottuPeällentarjotctta-

vaksi Ruotsissa. Ainoasti muutamat minun Tuttavat,
joilla tästäoli tietoa, oyat niinellänsä muistaneet minua.
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Ekström, C. IL, Prost och Kyrkoherde på jtförkS.
Finnberg, G. W.

Franzén, Fr. Mich., Theol. Dokt. och Prof., Kyrkoherde iSt. Clarce Församling.

von Gerdten, A. G., Öfverste och Riddare, Ståthållare
på Strömsholm.
Hedman, Joh., Krydkramhandlande. Subskr.

Hård, Adolph.
In^enius, Joh. , Fält-Sekreterare. Subskr.
Lefrcn, P., Öfverste och Ridd., Guvernör på Carlberg.
Lindström, Erik, Målare. Subskr.
Meinander, Durre, Proyisor. Subskr.
Montgommery, Gust., Öfverste-Löjtnant o. Ridd. Subskr,
Munck, Bror Gust. Reinh., Löjtnant. Subskr.
Smolander, Joh., Mantals-Skrifvare.
Strömmer, Hcnr. Joh.
van Suchtelen, P.,

Grefve. General och Ridd.m.m.Kejs.
Rysk Minister Plenipot
4 Ex.
Tesche, Petter Joh., Löjtnant.
Upsala.
Aminoff, Gregorius, Studerande af Finska Nationen.
Aminoff, Zacharias., Studerande af Finska Nationen.
Biter, Adolf Fredr. , Studerande af Finska Nationen
Löwenhjelm, G. A., Studerande af Verml. Nat. Subsk
von Törne, Petter Reinh., Stud. a'f Finsk. Nat. f
von Törne, Joh. IJlr., Studerande af Finska Nationen
Romanson, Hcnr. Wilh. ,Professor och Med. Dokt.
Piäisäinen, Joh., Studerande af Norrska Nationen.
Häisäinen MattSj Studerande af Norrska Nationen.
ZetterstrCm, Carl, Professor och Med. Dokt. Subskr. "J*

.

Gottland.
Andersin, Gust., Kapten och Tyg-Officer. Subskr.
Carpelan, C. M., Friherre, Öfverste-I^öjtnant och Riddare. Subskr.

.

Wiik man, Gust., Sergeant vidKongI Vend. Art. Reg. Sub.

TVc r mland.
Bjurbäck, Olof, Theol. Dokt. och Biskop, L. N. O. f
Jerdin, Joh., Magist., Kyrkoherde iNy och Dalby.

"YV ermländska Fillsko g a r n e.
Dalby Finskog.'
Hartikainen., Anders Persson, iNeuvola.
Hayuiucn, Henrik Andersson, Fjärdingsman iSkallbäck.
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Havuinen, Henrik Nilsson, /" Kringsbergef.
Honkainen, Joh. Danielsson, iHjerpliden.
Honkainen, Bertil Danielssyn, i Medskog.
Hämäläinen, Olof Mattsson, iHjerpliden.
Hyytiäinen, Erik Henriksson, iNikkarila.
Kalainen, Elias Olofsson, t Roviomäki.
Kuosmainen, Jonas Henriksson, iMurtolehto.

...

2

Ex.

Kymöinen, Lars Larsson, t Halsjön.
Muhoinen, Olof Olofsson, iAspeberget.
Puttoinen, Anders Henriksson, iNikkariin.
Räisäinen, Henrik Henriksson, i Kymölä.
Siekinen, Pål Danielssen, iAspeberget.
Sikainen, Kersti Mattsdotter, iAntinako.
Tarvainen, Olof Olofsson, iRögden.
Veteläinen, Daniel Danielsson., iUkonhauta.
Vilhuinen, Anders Henriksson, iVilhula.

Fryksiincle Finskog.
Himainen, Sigfrid Persson, iMangen.

Hyytiäinen, Anders Andersson, idahlberget.

Hämäläinen, Matts Olsson, i Stengårds Utskog.
Karttuinen, Jan Halstensson, iKarttula.
Sumuinen, Petter Andersson, iNiipimäki.
Kituinen, Henrik Olsson, iMyrgubben.
Kähköinen.,Jan Jansson, Nämndeman, iKähkolä.
Manninen, Per Johansson, £ Rattsjöberget.
Nuualainen, Anna Mattsdotter, i Snårberget.
, a Ex,
Orainen, Nils Nilsson, iNorra Lekvattnet.
Oraincn. Olof Nilsson, iSarvilampi.
Reituinen, Matts Mattsson, iFagerberget.
Riekinen, Anders Sigfridsson, iMammola.
Sikainen, Carl Carlsson, iNorra Lekvattnet.

.

Soikkainen, Per Jansson, iHaikola.
Tarvainen, Anders Andersson, iNubben.

Gräsmarks Finskog.
Ikoinen, Matts Henriksson, iSödra Ängen.
Norilainen, Jan Pålsson, iFiskarekärn.
Porilainen, Matts Mattsson, Skolmästare iFiskarekärn>
Puuppoinen, Olof Mattsson, iPuuppola,
Riekinen, Sigfrid Sigfridsson, iSuvrola.
Suuroinen, Johan Johansson, iSuurola.
Suuroinen, Matts Jansson, iLångkärn.
Gun"
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Gunnarskogs Finskog.
Kahilainen', Henrik Andersson, iBogen.

Riekinen, Nils Sigfridsson, i Pennala.
Itiekinen, Anders Andersson, i Kössilä.
Soikkanen, Johan Johansson, i Stora Bogen.
Suhoinen, Jan Olsson, iNärkila.

Mangskogs Finskog.
Kukkoinen, Erik Eriksson, iRiitaho.

Ny Finskog.

Flatäsen,
Hartikainen, Henrik Henriksson, Nämndeman, i
Havuinen, Lars Mattsson, iMonkamäki.
Hämäläinen, Henrik Henriksson., iRämälä.
Ruohtalainen, Christer Olofsson, i Kärvala.
Räisäinen, Matts Olsson, iVaisila.
Vaisinen, Brita Andersdotter, iSvenshögden.

Östmarks Finskog.
Hal jäinen, Staffan Jönsson, iSikala.
Hotakka, Per Jakobsson, i Sparkberg.
Häkkinen, Erik Henriksson, * Saunoila.
Hämäläinen, Matts Henriksson , iGlekdrn.
Kauttoinen, Jakob Jansson, i Runsjöviken.
Kiiskinen, Staffan, iLillskogshögden.
Lohmoineh, Henrik Henriksson, i Kronskogen.
Moijainen, Bengt Mattsson, iPoalala.
Moilainen, Anders Andersson, i Purustorpet.
Oinoinen, Henrik Andersson, iOinola.
Porka, Anders Olsson, Nämndeman, i RunsjSn.
Porka, Johan Johansson, i Väsikkamäki.
Puuppoinen, Anna Jansdotter, iHvitkärn.
Tenhuinen, Johan Johansson, iTenhula.
Valkoinen, Anders Hansson, i Arnsjön.

.

3

Ex.

iSv enska Lappmarken.
Fjellner, Anders, Präst o. MissionäriSvenska Lappmarken.
Laestadius, Lax-s Levi, Kyrkoherde iKaresuvanto.

3f

ikotrigc.

Norrska Fin skogarne.
Aasnaes Finskog.

,

Honkainen, Johan Mathisen iKirkkomäki.
Kuosmaincn, Henrik Olson, i Haukamäki.
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Piesainen, Ole Andersen , j Piesala.

Soastainen, Paul Erichsen, f Östra Vermunden,
Veteläinen, Anders Andersen, iHalkoijen,

Brandvolds Finshog.

Hotakka, Matts Larsen, * Jaakkola.
Hotakka, Anders Henrichsen, iRonkaisentorppa.

Hähmc Mathis Morthensen, i Grasberget.
Liukkoinen, Lars Larsen, i Liukkola. "{"

Navilainen., Peder Henrichsen, i Tröen.
Oinoineja-, Erich Olsen, iSalmi.
Orainen, Morthen Henrichsen, 'Skolmästare, iLehtomäki*
Orainen, Henrich Henrichsen, iLehtomäki.
Poika, Anders Andersen, iNaimaho.
Räisäinen, Paul Pedersen, t Öijern.
4 Ex.

Elverums Finskog.
Suuroinen, Ole Mathisen, t Ulvimäki.
Vauhkoinen, Mathis Henrichsen , * Haunamäki.

Grue Finskog.

..

Hähmä, Paul Morthensen^, ,i Kalnäs.
Karhinen, Thomas Andersen» iHyytiälä.
.2 Ex.
Kiiskinen, Abraham Larsen, i Kalsjöninmäki.
Kuikka, Johan Mathisen, i Samulinkankas.
Lehmoinen, Daniel Halversen, iRäfhultet. Riddare af"
Kongi., I)anskaDannebrogsmans-Orden,och förtapperhet
i
fältIbegå/vad a/Prins Carl Avg.med en hedersvärja.
Lehmoinen, Ole Andersen, iPoalala.
Mulikka, Erich Olsen, iMulikkala.
Mulikka, Henrich Ölsen , i Kalnäs.
Multiainen, Lars- Pedersen j iSarvimäki.
MuHiainen, Lars Andersen, £ Koarlola.
IMavinen, Johan Pedersen, iOrala.
Piisainen, Olc ölsen, iNorra Löfberget.
Poalainen, Ole Mathisen , iNorra Askogsbergei.
Räisäinen ,Peder Oisen iTvengsberget^
Räisäinen, Anders Oisen, iRäisälä.

,

Hof/s Finskog,
Lehmoinen, Halvéf Larsen, iHarmoamäki.
Navilainen, Olc Thomsen , i Röjkä.
Räisäinen , Öle Pedersen,iRoatik kala.
Veteläinen, Bertha Olesdotter, iFallet.
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Trysilds Finskog.
Siekkinen, Ole Danielsen, i Lutua.

Vaalers Finskog.

Käiväröinen, Morthen Morthenscn, iRisberget.
Käiväröinen,Syver Syversen, iGrabergsmoen.

Vinger s Finsk og.
Haikoinen , Johan Hcnrichsen, i Värälä.
Karhuinen, Thorbjörn Thorbjörnsen., / Kånkas.
Kirnuinen, Peder Henrichsen, i. Yöperinmäki.
Kuikka, Ole Mathisert ,iJmtitä.
Orainen, Erich Henrichsen, i Viikero.
Orainen, Johan Johansen, iOrala.
Soikkainen, Erich Erichsen, iAutiomäki.

Tiijus t uksia
Sekä Peälletarjojoillen että Peällekirjuttajoillen ja muillen Ostajoillen.

,

T

-*- ämä i:nen Osa j joka

sisällänsåp-itää 4o painettua ark-

Tiia , i'4 kuvoo, 22 Taulua ja 21 Soittoa j paihtimonta piirutettua himitös-lehtee, m. m. ja joka tavallisessa kirjakaupassa oisi vähinnik 12 Riksiä Pankossa maksavainen,, ei tulek nialisaman Peälletarjojoillenjos Riksiä Pan4
kossa ;
mutta Pe dllekirjuttajoillen7 Riksiä., ja Ostajoillen
S Riksiä samassa rahan-luvussa.
Mutta jos niin tapahtuisi että se josta kusta syystä
ei tulisik kyllä ostetuksi, eikä Peällentar jojoilta lunastetuksi _, tahi että vielä vuuen peästä löytyisi tästä
kirjoja jälellen myömätäk, niin tämän kautta tievoksi
annetaan että hinta tuloo silloin koroitettavaksij niin että
vuotesta iß3i eteenpäin, niin maksaapi tämä. kirja 10
Riksiä Pankossa Ostajoillen * 8 Rhs. Peällekirjuttäfoillen,
ja 6 Rks. Peälletarjojoillen.
Sitävastoin toas,jos niin olisij että se tulisi paljon
ostetuksi ja peräänkysytyksi_, niin tahon minä muistuttoo*
ettei tästä ouk painettumuuta> kuin vähä toista satoo kirjankappaletta Ostajoin varaksi, ja että heistäkin onmoni
puuttuvainen, toinenyhtä,toinen toistaj näistä kuvista ja
piirutoksista; ja heistä toas jotka löytyy^ niin on moni
j

j
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myös painin-panemisessa (fötb färflltfflötlinflcn) tullut

tur-

melluksi ja tärvätyksi. Minä soan seneistä vakuuttoo
Peällentarjojoita, jos muka tahtoovat kunnollisia kirjoja,
että nopeemmittainlunastaa omansa, jotteise ennettäisi tul^.
la muillen pois-myötyksi. Samasta syystä varoitan osta-

joitani, että ostoa ajalla, jos mieliivät , ja jos tahtoovat
muka välttee soaha viallisia ja puuttuvaisia kirja-kappaleitaj jotka kuitenkin hinnansa puolesta ovat toisten
kanssa yhtä veroiset.
Noutoaksein selkeyttä ja visseyttä, molemmis puolin,
sekä kirjoin että rahoin laittamisessa, niin tahon minä, sekä omasta puolestain, että Peälletarjojoihen ja Toimittajoihen hyväksi, muistuttoo , että ehkä Peällentarjoihen
oikeutta myöten tulisi lunastamaankirjansa heiltä,joihen
hautta ovat peällentarjoneet, niin koska nämät toisinaan
asuuvat heistä kaukana, toisinaan kahtoovat ehkävaikiaksi tällaista kirjan-toimitusta, niinsoapi jokainen, joka ite,
tahi toisen kautta, tahtoo noutoo näitä kirjoja
tehä mieltänsä myöten,kummin tahaan. Ensimäisessä aikomuksessa
niin kirjattakoon suorastaan minullen näistä asioista, ja
laittakoonkirjassa rahat, niin tahon minä pitee siitä huolta, että kirjat tuloo jonkun luotettavan reisuvaisen kanssa heilien lahotettavaksi;ja ellei se kohta tapahtuisi,niin
olkaat kuitenkin vakuutetut siitä, että minä pitän kirjat
tallella heijän varaksi. Mutta tuloo muistuttavaksi, että
heijän täytyy silloin, paihti hinnan "meäree, lähättää 16
kili. pankossa, postikirjan lunastamiseksi ja laittamiseksi,
ja lähättämiseksi tämän Otavan.
Kuin ikeän tästä kirjasta kokountuu niin paljon rahoja, että soan toisen Osan toimitetuksi, niin se tuloo teillen annettavaksi ehkä vielä tänä syyssä; sillä siitä on
jo suurin osa painettu. Että nyt toimittoo sitä yhtJ
aikoo-, tulisi teillen ehkä kovin kalliiksi'■, ja tuntuis vaiheeksi minullenkin, kustennoksiin puolesta. Teillä on lukemista kyllä tässä, siihen kuin toinen kerkiää.
Syy minkätähen tämä ensimäinen Osa
joka jo viimaisena syksynä oisi muuten ollut valmis (lue Esip. XXV
p.) onviipynyt tähän asti, on ollut se, että minun on
ite täytynyt painilla kaunistella näitä kuvia, soahaksein
sillä tämän kirjanmoamiehilleininiinhuoikaksikuinsuinkin
mahollinen, jota, jos öisin toisella tiettänyt, oisi vieläkohottanut hinnan, yhellä Riksillä. Sen eistäjos olettemoittinut tätä viipymistä, niin se on ollut varsin syyttömästi.
Tukhulmissa 24 p. Heinäk. vuonna 1829.

—

—

—

—

C. Ai Gottlund.

Alkusanat.
Néscio qua natale solum dulcedine cunctos
Ducit; et immemores non siait esse sui.

O v id iusv

Hakkaat Moamiehcini! — Mitenkä minä alottelisin

yhtä kirjoo, joka niin monessa tarkoituksessa on
puuttuvainen ja vian-alainen ? Joka kullakin puoliskolla (pciQtttft) tärVihtoo selitöksiä minun puolesta j
ja teijan puolesta ystävällistä hyvyyttä ja mielen-suosiota. Puhunko mina minun nuor uutes.t am jai
kokemattomuutestain (oeifarcnl)Ct) vai puhunko minänäihen toimein ty öläisyy t estä ja v aikeutesta, meijän kielen köyhyytestä ja harjoitamattomuutesta, näihen vchkeilien kusten nuk-

sista ja maksuista, eli niistä moneista muista

vastuksista, jotka JGka hoaralta
—

ovat

kohtaneet

minua näissä minun aikeissaini,
vai mistä minä
soannen sanoja, rukoilla teitä altiksi-antamisuutestänne (fTonfaiU^ct) tätä kirjoa lukiissa ja tutkitessa?
Jokainen rehellinen ja valaistu isänmoatansa rakastava Suomalainen havaihtee kyllä tätnän ison vaikeuven; ja löytää ei ainoastaan v iti eliäisyyttä niin tässä kuin muissakin ihmisten töissä, mutta myöskin1 toisella puolella, jota-kuta ansiollista ja hyveä tarkoittävaista. Heijän silmissä minä en tarvihte vetee verukkeita (foreMvd
Itrfdfter) tahi esteleitä (urfMba UUfl) näistä mw
mm virheistäin ; sillä hyo ottaävat tarkoitukseksensa
sitä sisällistä ja* to ellista (bet WerFfijja, rcdto.)
ei ainoastaan sitä ulkonaista puheen-pukemista.
Ne toiset toas, jotk' eivät mil'onkaan puhuk Toimittajan *) ansiosta ja hyvästä tarkoituksesta; voan
*) Toimittaja (kitjan-toimittaja*)

Otava I.

fifcfattMé r eQtntllStli
A

II

jotka ovat aina, ikeän kuin Kärpäiset, soapuvilla
toista alentamaan ja ryvettelemään, jotka ei ainoasti
ylöshaek virheitä muissa (ehkä ovat ite enin virhen- ja puutteen-alaiset) mutta jotka— keäntelöövät
vielä viattomiakin paikkoja viaksensa
heijän silmissä minä en aattele käyvä tilin-tekoon, tahi armaita (inlåtet Ulij}) johun-kuhun selitökseen. Mutta se on
teillen vaka-mielisillen, jotka seisotten ikeän kuin
jotka, ehketten soinäihen molemmien keskellä
maa ketään etten kuitenkaan ouk hyvät omasta
—
peästänne perustamaan tästä teijan oatoksenne ■
joillen hyväksi, minä luulisin, että muutama sana,
tästä kirjasta ja hänen aikomuksesta, oisi ehkä so-

,

—

piva ja tarpeellinen.
Kukiin kirja-toimittaja alkaa että esipuheessansa luettoo siitä isosta vaivasta, joka on ollut
hänellä kirjansa sepittäissä, ja ilmoitettua sitänutta
tietä, jolla haan on ikeän kuin auvaissunna viisauen
portit, lopettaa sillä, että sisään-sulkea ihtesäk jakirjansa Lukioihen muistiin ja mieli-hyvyyteen (pnttefi).
Mitäs siitten minä sanoisin, joka, niin monestapäin
i.ahottu, olen uskaltanut astua yhtä aivan äkkinäistä ja raivaamatointa tietä; joka on ottanut
koittelaksein yhtä asiata, johon ei vielä yksikään ennen minua hirvinyt puuttua; joka on yht-aikoa ru■venut että yhellä varsin roa'alla ja harjoittamattomalla kielellä toimittoo Tietomuks iin *) ja
Taitomuksiin **) suloisuutta; ja että näissä aikeissa käyttää tätä kieltä toisella tavalla, kuin
on tähän asti käytetty; eli toisella sanalla: joka on
toettellut koroittoo tätä Suomen kieltä muihen
*) Tieto, tDeoretif? ftmjlap; Tietomus, sßttenftap, Sitte*
Wtltr (objective).
♥*)Taito, prctftif? fttnflap; Taitomus, t. Taitaus, f!6lt
fonfl» Se on arvattava., ettei Suomalaiset vanhuutesta tunteneet muita taitauksia, kuin rimomista (pocft)
ja soittamista (jlHtftf)\ mutta se on uskottava että
kielen ja mielen harjoittamisella, sytyttäisiin inei*s*
hålu toisiakin nouattumaan.
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oppineihen kieliin rinnallen, ja

soattaa

häntä siihen

kunnollisuuteen, jota tarvitaan ihmisten ymmärtä-

myksiin *) ja oppimuksiin **) käsittämiseksi. Jos
esi-puhe oisi millonkaän ollut tarpeessa, niin se erisi
tällaisissa tiloissa, "kussa yliöllä puolella tarvitaan
että selittää tämän kirjan nivotusta ja oikeata
käyttämistä, ja toisella,ilmoittamistasitä syytä,
joka on minussa aikoin-soaltanut näitä aikeita. Tämä on ehkä tarpeellinen näillä ajoilla, joJJonrehellisyys ja hyvyys on ussein tullut moolimassakateuelta soimatuksi, ja poljetuksi pahoilta; jollon
ymmärtämättömät (sekä alimmaisestaettä ylimmäisestä seävyslä) ovat olleet näpset luulemaan jonkun vie-

raan tarkoituksen olleen salaistunna opin ja
viisauen aineissa (lue p. 180) ja kahtoneet kuminaksi, jos jokuu oatteleisi asiassa tois ta, kuin hyö"mujoill' ei ouk ollenkaan omca oatosta, voan jotka
ka riippuuvat ymmärtämättöinästi ainoasli niihin
vanhoin luuloin. Moni on minustakin jo arvellut, mistä minä olin ensin soanut tämän rakkauen
omaan kieleeni, ja minkä puolesta minä oun niin
harras tätä toimittamaan. Ehkä asia on itestään
kyllä selvä (sillä omastaan jokainen piteä), niin tahon
minä kuitenkin alusta kerroita, mitenkäminunmieli
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 toisesta asian mutkasta. Ne monet vastukset (mot^an*
gar) ja vaikeukset (befwåvllQ^etCV') jotka ovat kohtaneet minua näissä aikeissain, olkoon opiksi muillen, jotka mieliivät astua minun poluillein, että
meijän täytyy usseen tutta vastuksissa koeteltuksi,
mutta ettei nämät ouk hyvät sammuamaan hyviä

—

aikomuksia povessamme, jos ainoasti karaistaavat
heitä.
*) Ymmärtämys, Ssc<}FePP*
**j Oppimus, Zklm, BiWwa{tir CsuWectiye).

IV

Se on moni joka piteä sila o ma-ra k k aute ksi*)
(ecjetlfdrleF) puhua,ihestään ja omisin töistään — ja
soattaa ehkä niin olla!Mutia on väli mitenkä puhutaan.
Erittäin on puhua ylitä yksinkertaista clämän-tarinamusta, erittäin on pöyhistellä ja kiitoksella kehoittoo ihliänsä. Myö soisimme mielellämme jos kukin kirjantoiniiltaja uittaisi meiljen jo alussa jonkun
tiion omasta olennostaan, sillä myö tahtoisimme
kernaasti ikeän kuin jo eilläpäin tuntea sitä miestä, jonka kanssa meijän tuloo rueta tutuksi.
Moni on siitä luulosta, ettei meijän pie huolia Toi-*
niittäjästä, ainoastaan hänen työnsä onmeillen otollinen ja hyötyUi n en. Sekin soaltaa olla oikeen
oaleltu! Mieltänsä myöten kuluin ajatteloo. Meijän
oatos on, että yksi työ aina juohuttaa meijän mie~
leemme tekiätänsä; ja kuin ne yksinkertaisemmat
ihmitteleevät paljaan työn, ja jäävät siihen ällistelemään, niin ne viisaammat ihmitteleevät niitä
jotka ovat sen tehneet, ja kiittäävut heijän tointa
ja ymmärrystä. Sillä tavoin niin ne isoimmat
yehkeet moailmassa, ikeän kuin ne kauniimpia t käytökset, ovat ainoastaan isoin miesten
muisto-merkkiä, Sillä heijän työt ja toimet ovat
ikeän kuin jeähmettynnä näissä kuolleissa teoissa
(pvobilfter) siitä heissä löytyneestä kuole mat to-*
■

-

*) Oma-rakkaus on monessa tarkoituksessa ei ainoastaan
luvallinen, mutta ipyös luonnollinen ja tai
peellinen, sillä se lioitteloo ja joli taltaa meitä hyvyyteen. Jse kirjan toimittajat, jotka kiittäiksen vapaaksi
kaikesta oma-rakkautest.a elkööt pisteekkää nioaeen-säkkään kirjaan! Yksi semmoinen luonnollisen ja
kohtuullisen oma-kunnian pois-heittäminen, oisi
meijiin mielestä kamala ja suvaihtamtoin; sillä myö
Juemme aina njitä kirjoja mielullisenimin, kussa hcijän
tekiätä meillcn ilmoitetaan, ja kussa hanen nimensä on ikään kvin yksi takavs hanen sanastaan. Sitä
vastoin luemme väliemmellä mieloisuuella niitä kirjoituksia, kussa Toimittajat, ovat ni mi t tämättömät
(äUOntjniCl)} sillä rehellisyys aina paljaistaa ihtesäk , mutta koiruus kätkäikscn, ja piiloitteleikscn
I

—

salaisuutcssa.

V

rnasla voimasta; joka näissä osoittaiksen ja levitteleiksen mullien, joita ne sytytläävät samallainnolla ja mieli-pakolla, hyviä ja jaloja töitä nouattamaan.

Mutta jos (niin kuin sanottiin) nimittäisimme
niitä aiheita, jotka ovat minussa ensin sytyttänyt
tämän rakkauen Suomen kieleen, joka on riippunut
minussa jo pienuuesta pitäin niin se on merkillinen
mitenkä minä vasten omaa lnontoain *), oun tullut
nouattamaan tätä kieltä.

,

Minä olin lapsuutessain näpsä laskeimaan lauluin
lavuillen, sillä minä teintoisinaanRuotiksi toisinaan
myös Suomeksi pieniä laulun-sipaleita omista renki-

,

löistämme ja piioistamme. Minkälaiset
hyölie olleet,
— minä
on arvattava, yhen lapsen loruja
en ollut
silloin jos i2:llä vuuella. Kuitenkin eivät tainneet
olla varsin ilman oatoksetak, koska heitä laulatettiin ei ainoastaan kotona, mutta myös noapurissa.

tästä pieSillä tavalla juoksivat jo puheet
— Niinkylään
nestä virren-sepästä.
tapahtuipa että
Herra Lakimus-Kirjuttaja (9)?acjtjlrat3 ©efr eteraren)
J. Juden asui silloin Juvalla Vehmaisen hovissa,
kussa se oli Lasten-kouluttaja QjnfoniKttOr) ja jota
jo silloin mainittiin hänen rakkauesta Suomen kieleen **). Niin koska haan oli soanut kuulla näistä
minun lauluin-laitoksista, niin tuloo haan yhtenä
*) Minä olin ,niinkuin suurin joukko meijän vallasväesta,
ylöskasvatettu Ruohtalaisessa kielessä, joka vielä nytkin tahtoo voittaa minua puheessaini. Sitävastoin
olen mina ite aina harjoittanut tätä Suomalaista puhetta; ja koska en ole syntynytkään Suomalaisessa
pitäjässä» niin tämä on aina ollut mulle kankia ja
vaikia oppiaksein. Oikeen puhua sitä minä en taija
vielä nytkään.
**) Haan luetti jo silloin yhellen ja toisellcnpitäjän Herroista, näitä hänen ensimäisiä aljeitansa, jotka kohta
siitten (v. 1810) painettiin Turussa, nimeltä Kirjoituksia Jac. Juteinilda, I:nen Osa.

—
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lauantai-iltana pappilaan (minä muistan tätä niin
tarkasti kuin oisi vasta öylöintapahtunnut) ja pyytää
minua ensin näitä laulamaan; siitten taittui haan
minun käteen, ja sanoi: "Elä sinä veikkonen livonäistä Ruohlalaisista Runoista! Heillä on kyllä
"niitä, jotka runoillee heijän kielellänsä, ja jotka
"ylös-harjoittaavat heijän puhettansa; mutta raeijän
"Suomalaisestapuheesta eihuolik ykskään. Sitä alene"taan ja poljetaan, ehkä se on suloisempi kuin yksikään 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-antamisella; ja tämä oli minun e n simainen herätys
tallen Suomalaisellen tie 11e n *).
Mikäpäs nyt oisi irmlle sovelliampi, kuin että
selittee näitä minun Suomalaisia harjoituksia
tästä minun lupauksestani, jo lapsuutessain. Mutta
se ei ollut varsin niin! Kyllä minä jonkun ajan tarkoitin hänen sanansa peähän, mutta se unchtui multa välleen, ikeän kuin kaikki minun lauluin-laitokset,
kunnekka tulivat jo toisen kerran ylös-sytytetyiksi.
Minä olen siitten vanhempana, muistellcssain tätä,
kahtonut ouoksi, että haan hoastatteli minua, lassa

*3

ollcssain, tällaisista asioista, johon tarvitaan miehen

mieltä; mutta "oraassa onlaihon alku, Pojassamiehen
mukama?* Se on moni ehkä joka irvisteleksen näistä
lausumuksista minun lapsillisesta ijästäin, joilla minä
ainoasti olen tarkoittannut selittee mitenkä minä olen
tullut johtatetuksi tallen Suomalaisellen tiellcn, jollen,
minä nyt jo tahtoisin johtattoo muita. Jotka piteävät halpana puhua pienemmistä asioista , kuiti oisi
suurempia puhuttavia, eivät muistanek että lapsestakin kerran viruu mies, ja 'mitä lassa kuullaan lausuttavan, juohtuu miessä mieleen/' Se joka näistä nerkästy., muistakoon mitenkä Cornelius alkaa esi-puhettansa, pulmissaan varsin näistä pienistä asioista:
Non dubito for e plerosque, Attice, qui hoe genus
scriptui-a;, leve, et non satis dignwn
judicent*
cum relatum legent, auis musicam docueritEpaminondam. Sed hi crunt fere expcrf.es litterarum* "" " "
J
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Minä olin jo i-fcnen vuuen vanhana, kuin minua
pois-laitettiin, ensinPorvonLukistoon (©pmnflftum),
ja siitten Turun Opistoon (SlFabeiHt)» Siitä päivästä minä oun aina ollut pois kotoa, ja jos minua
joJlon-kullon lupa-aikoina (uftb Cl' fFol=ferierttCl) laskettiin kotiin, pitämään Joulua tahi Juhannusta, niin
unehtui multa kuitenkin, kaupuntiloissa ollessain,
sitä Suomen puhetta, jota olin jo joksikin oppinut,
ja oisi kokonaan multa pois-hävinyt, ellei yksi toinen
tapaus oisi toas innoittellut minua, ja taivuttannut
minun mieleini siihen Suomalaiseen kieleen.
Se oli s. g:nä päivänä Loka-kuussa v. iß>s
koska minä kalien miehen kerällä *) läksin soutamaan Jukajärven selän poikki1 panemaan ketun-sankojaini Kytöniemellen, toisella puolla järven, jollon
minä uuestaan tulin muistutetuksi tästä Suomenkielen sointumisesta. Minä pyysin heitä ajan-ratoksi
laulamaan jotakuta minullen mielen-nouteeksi. Silloin rupeisi Torvelainen kokassa koroittamaan eäntäsek, ja laulo vasta-tuuleen, jotta veneh vapisi,
airot vetkistyit veneessä. Haan runoilli vanhoja
mehta -runoj a, joita muinon laulettiin, kuinlähettiin Karhua koatamaan **). Sekä ne kauniit
sanat, että hänen heleä eäni, jossa ei ollut lapsellista mutta urhollista sointua, hällytti minun
nuoren mieleni, että rupeisin juuri itkemään. Minä olin jo ennen kuullut Suomea laulattavan, voan.

,

*) Yksi heistä oli Mikko Torvelainen Kaskista, yksi

uhkia parta-suu uro, joka oli niainio Karhun-tappaja,
ja joka kanto syämmcsäk alla isoja arpeitahcijän toraharnpaaistaan. Toinen oli Pentti Vuisliincn Le metistä, niinikään yksi tarkka mehtä-mies ja kuuluisa
ketun-pyytäjä; jonka seurassa -minä olin jo monesti
ennen vietellyt yötämetän-korvcssa.
**) Nämät Runot löytyy painettunna Itsessä Osassa Pienistä Runoista Suomen pojillen ratoksi, N:o X, ja
ll:sessa Osassa N:o XI, josta ne siitten painettiin v.
Schröterin
StilUClt p. 66 (keskustele Ditss de
Proverbiis Fennicis, p. n).
t
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ei Vielä yhtään tällaista vanhan-aikuista Runoav
Nytpä minä vasta keksin tämän kielen kauneutta
ja somaisu v tta, ja havaihtin syämmessäin yhtä
liikutosta, joka ei ouk sanoilla selitettävä *). Kuin
tulimmo kotiin, niin oli ensimmäinen teko, ylös-kirjuttamaan näitä hänen Runojansa, ja kuulustella ellei
hänellä ollut muita sellaisia. Minä kirjutin kaikki
mitä hään taisi, ja kuta usseemmin minä heitä lv'in,
sitä enemmin minä heihinmielistyin; nytkin juohtui
minun muistiin mitä Judcn oli muinon puhunut
tämän kielen sulo i s uut e sta, ja mitä minä olin jo
silloin luvanut. Minä rupeisin nyt jokaista kysymään
jos osaisivat Runoja; ja koska Rippi-koulu silloinkin
sättii olemaan meijälässä, niin minä yht-aikoa laulatin kaiken pitäjän lapset. Muutamat nauroivatinullen , muutamat laulelivat mitä taisivat, ja mitä hyö
lauloivat pistin minä kirjaan. Vanhoja ja nuoria,
miehiä ja akkoja, poikia ja piikoja— kaikkia minä laulatin. Ja koska moakunta aina pyhinnä tuli pappi-

,

laan, niin silloin olin minäkin aina tiiustamassa

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

vat
*) Silloinpa se ajatus ensin nousi minussa ettei tällaisia Runoja pie heittce uneukseen; japeätin
iteksein, että kokoella heitä, pelastaksein heitä häviämästä. Samalla tavalla hain minä siitten myös vanhoja Sanan 1 asku ja, Arvotuksia, Satuja,Loihteitja ja muita senkalttaisia vanhan- aikuisia kansallisia puheita, kussa kansan mieli ja tavat ilmoittaiksen, ja kussa Rnnomus ja kielen hen k i tär (@pfå=
ttH genitlé) tavataan elävänä. Tämä Suomenkielen
suosio nousi siitten vielä synkiämmäksi, koska sain
lukeakseiu Porthanin ja Ganandcrin kirjoituksia.
Seneistä, kuin siitten näin Geijerin ja Ajzeliuksen
''©roenf¥a SotfttHfOt"/ joista pitivätten niin paljon, ja
minä heihin kehnoin lopsutoksiin vertaisin meijän
Suomalaisia Runojamme, niin aattelin itekseen, että
unillapa on oarteet
teillähomeet.

—
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minua. Moni pelkäis tulevaan tuosta sakoillert .*), moni piti sitä häpiäksi laulella näitä vanhanaikuisia loilotuksia moni syytti eäntänsä kehnoksi,
moni laulunsa; ne jotka oli viisaita olevoinnaan
pelkäis tulevasek voimattomiksi, jos muka opettelisivat minullen loihtu-sanojansa *"*). Mutta "vilja voittaa,
"viisahankiiij tauti tappaa, taitavankin"/ Minä kuletin kaupungista painettuila Suomalaisia veisuja, eli
"arkkiloita" kuin heitä kuhiltaan, joita minä annoin
niillen nuorillen, vaihtoksi heijän Runoistaan; ja ne
vanhat miehet täytyi minun lepytää viinalla,kunnekka heijän kieli läksi liikkeellen ***). Moni sanoi
inullen suorastaan, ettei se käynyt kuivin-suin laulaminen, ja että tahtoi mieltä velloittoo, elleivät
olleet vähä rohkeisillaan. Sillä tavalla laulatin mina joka lauantai-iltana Juvan moakuntoo >J«), ja
vat

,

*) Tämä pelko tullaksensa kanteen-alaiscksi ja
manatuksi lailliseen esi- v as ta ukseen heijän loihtimisistaan tahi runoloislaan, on Savossa aivan suuri,
ja pcrustaikscn sen pelille, että olivat rnuiuon tulleet
näistä sakoitetuiksi ja rankaistotuiksi (lue tästä esipuhetta VUi näraöises s a ra me).
**) Heijän tapa oli seneistä poisheitteä muntamia sanoja,
alinomattain niitä synkimmiä, siliä hyö luulivat
että jos voan yksi sana puuttuisi näistä heijän loihtuluvuistaan, niin heistä ci ois mitään apua. Mutta kuin
minä tätä keksin, niia minä luetin lieitä unestaan,
eivätkä silloin muistaneetkaan samoja sanoja heittee,
voan heittivät toisia, jotka mulla oli jo pistetty paperille. Sillä tavalla tuli viimen kaikki sanat kirjaan.
***) Minä olen monestin perästäpäin mielessäin muistuttanut minun Vanhemmien hyvyyttä minua vastaan,
jotk' eivät millonkaan
kieltäneet minua soamasta tällaista m uistu tos - j uoinis ta näillcn Runo-laulajoillen..
-J-) Juvalla, niinkuin niissä muissakin pitäjissä Savossa,
on aina se tapa, että ne pitkäroa tkan-tak aiset
tuloovat jo lauantaina kirkollen ripillenkirjuttaimaan,
lapsiansa kastamaan, kuolleitansa hautoamaan, soataviansa maksamaan ja muita asioita toimittamaan, kuin
että myös levätäksensä tästäheijän pitkästä käymisestä.
Otava I.

B
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minun Runoin- ja Loihtuin-koot ukset kohoisi
päivä-päivältä aina isommaksi. Semmoiset asiat tuli
kohta kuultuiksi, ei ainoasti noapurissa, mutta niissä kaukaisemmissakin moa-kylissä, eikä ainoasti Juvan pitäjässä , mutta myös niissä muissa likimmäisissä. Jokainen Velho ja Kuohari, joka matkusti
näillen mailien, kävi ensin Juvan pappilassa laulamassa "nuorelle n Herrallen" Runojansa; niin
että tässä nähtiin usseen minun seurassain Salvuriloita, Puoskar iloita, ja kaikellaisia Poppainiehia *).
Suurin -osk heijän lauluistaan oli joutavia remputoksia, paha-päiväisiä ruokottomia loruja, viinavirsiä ja muita juomari-loilotuksia , tok' oli aina
joukossa monta kaunista Runoa, monta verratointa
vertausta ja synkäitä Loihtu-sanoja. Etteivät
pitänneet pahastua, ja että pitivät lauloo kaikkia
laulujansa, täytyi minun kuulla niinhyvät kuin huo-

-

Pyhä- ja juhla-oattoina ovat Jeneistä pappilat että
kirkko-kylät täpö-täynnä kirkko miehiä, jotka
piteävät siinä yötä. Tässä kirkko-rahvaassa tapaisin minä aina Runon- ja Virren- tekiöltä,ja
inui fa laulu- miehiä; mutta enin viljelin minä näitä Suomalaisia lauluja syksyllä ja talvella (käräjä-aikoina} jollon minä karaja- miehi ä laulatin;
samaten myös keväillä ja syksyllä (rippi-koulunaikoina) jollon minä laulatin sitä nuorta kansoo.
Vanhoja kivullisia ja potevaisia, jotk' eivät
kyenneet kirkollen, voan joihen sanottiin taitavan vanhoja Runoja, läksin minä ite hoastattamaan, poski-

kylissänsä.

*) Hyö kävivät usseen mun luonain yö-kunnissa,laulelemassa, kuin eivät päivillä joutaneet tulla. Hyösaivat aina silloin mieltesäk myöten tupakoija ja pakinoi ja. Ja vaikka se monesti tuntui mallen mielikarvaksi olla heijän parissa, ja kuuleskellaheijän joutavia lopsutoksia, niin minä kuitenkin tein tätä raielelläiu toivotessain että joukossa aina kuulla parempiakin vanhanaikuisia puheita. Se joka tahtoo oppia
tunteaksensa kansoin tapoja ja juohtumuksia, hänen
täytyy rueta heijän mukaiseksi, johon voaitaanmielentaipumista, ja heijän tapoin tointumista.
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notkin; erinomattain koska pitivät ne vanhimmat ja
kauniimmat Runot halpoina; ja aina. ensin laulelivat
nykyisempiä Turussa painetulta veisuja*
Jokainen kysyi minulta: "no mikskään Työhy"vä Herra näitä —aivootten, ja minkätähen Työ näitä
eihään ykskään. ennen, ouk heistä
"niin halajatten
"huolina?" Ja jos minä selitin heilien, että se oli
säilyttee heitä kavotuksesta,. että oppia
heistä tuntemaan meijän kielen-suloisuutta ja mieloisuutta,, ja tiiustellaksein heistä meijän esi-vanhimmien, Salamusta (inp*
teologi) ja Runomusta
niin eivät yksikään sitä uskoneet; liioiten kuin kuulivat ettei mulla ollut
tästä mitään, palkkoo, voan että minä; tein tätä kaikkia omallakäsk yllä ja kustennok se11 a,. Hyöarveli yhtä ja toista, ja viimenlaskivat senpuheen ilmin,
että minä olin lyönyt yhtä rahan-vetoa toisten Herroin kanssa, kuka meistä piti vissiin ajan-peähän
soaha enin näistä Runoista ja Loihteista;ja että
se oli tämän kalliin rahan voitto, joka pakoitti minua »äin, ahkerasti näitä kokon-hakea.
Sillä tavalla arveli tätä asiata se yksinkertainen
talonpojallinen kansa, joka luulee että raha, ja
moaUinea hy°tymys, on se ainua vaikuttamus
(lUOtifroet) meijän töissämme. Pitäjän Herras-miehet,
jotka luuliit paremmin tätä ymmärtäväsek,. nauroi
mullen salassa, ja näillen minun aikeillen , joita piti—
vätten lapsen-laitoksena. Muutaman kuulin minä jo
poskeltapäin aprikoivan, ellei minä laulamisennimellä ainoastaan houkuttellut tyttölöitäluoksein,heitä likistelläksein. Semmoinen oli se rakkaus, jotahyö
pitivät rahoja suurempana. Yhtä korkeampata
henkellisempätä rakkautta
nimittäin Tietohin, Totuuteen ja Kauneuteen, ajatuksissamme ja sanoissamme —(joka ilmistyy Runomuksessamme ja kielessämme) eivät kyÖkään lie selittänneet. Sillä tavalla tuli jo lapsuutessain nämät minun ensimäiset alkeini , Suomenkielen-tiijustamisessa, soimatuiksi, luultuiksi ja pahoinpäin

—

;
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cl ainoastaan siltä roa'alta rahtoimitetuiksi
vaalta, mutta myös niiltä, jotka pietään muita ymmärtäväisempinä. Ainoastaan minun Vanhemmat ja
parraat tuttavat tiesivät paremmin asian perustusta;
ja heijän suosio*) ja oma iloinieli-tunteminen
*) Se ainua kehoitus ja huvitus kuin minulla on lahtin
asti ollut tästä minun monen-vuotisesta työskenrelemisestä ja harjoittamisesta, ja jotama myös luen
kaikkiin-suurimuiaksi, on minun vanhemmien
mielisuosio. Minun Isä vainooni, joka ensin puhumatak kanteli näitä minun kokemuksia, antoi siitten ei ainoastaan suostumuksensa heihin, mutta mieltyi heihiu niin, että haan viimeisellä rupeis jo itekkin ylösharjoittamaan tätä meijän Suomalaista puhettamme; jola kielen-rakkautta Riihsin tutkimus ja

Juttelemas Sanan-laskuistamme erinomattaim
sytyttivät hänessä. Myö ruettiin nyt kumpainenkin

harjoittamaan tätä kieltämme, haan Henk e 1 1 isissSj,
minä Opillisissa aineissa. Haan oli jo monin kerroin,
(monta vuotta jo ennen) Ruotiksi unestaan toimittanut
Pyhän Roamatun kirjoituksia (sillä se oli hyvin kie "
lentailava itäläisten puheessa) mutta nyt. heitti haan
tätä lyötä ja rupcisi keäntäniään heitä Suomeksi. *
Yksi selvä toistus tästä hänessä ilmauntunecsta palavasta rakkautcsta Suomen kieleen on hänen monet
salanhnellisct (fYyptO * nptlifl) kirjoitukset, Suomen
kielestä. Tämä rakkaus oli hänessä niin palava,
että haan jo ensimäisenä vuonna (v. 1820) koska
rupeisi kielestämmepuhumaan, kirjutti 4 selitös-kiijutosta tästä Suomalaisesta puheesta; kussa haan nimitti
ihtesäk milloin "@aH>Ota,t'feo" milloin "Fennoni Amicus>" Nämät löytyypainettunnaMnemosynessä v. iBuo,
5, 30, 33, 34, 43, 44- (S. v. painutti haan "SaarN:o 14. i
nansa.Laskiais-Sunnuntaina, pidetty Juvan kirkossa, V.
1820") Toissa vuonna, (v. 1821) painutti haan niinikeän
aatoksensa siitä kansallisesta mi el i- v alais tamisesta, ja pappiloi hen toimituksista, joka
oli hanen viimeinen kirjutos, ja kussa häiin kirjulti
ihtesäk ''^Olhwått'," ja semmoisena se eli ja kuoli.
Mutta haan ei ollut ainoasti kirjul tanut meille oatoksiansa, haan oli myös mies heitä köyttämään. Se
oli täksi henkelliseksi ja kansalliseksi mieli-valaistamikseksi, kuin haanmieli uuestaan paremmaksi Suomeksi toimii too, ja orasilla kustennoksella painuttoo
koko Roammatun. Kuetteksi tästä painutti haan
Turussa vi^lä samana vuonna, kirjansa; SoffÖE ttU C\l
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(inre tiflfn^jMffetfe) oli minun parraat puoltajat ,
ja oli minullen kyllä unouUaniaan toisten kanteita
ja kontti-puheita.
Se oli ainostaan jouto-ajat, joitaminä sain omistoo näillen minun mieli-huvituksillein, sillä lukuaikoina laitettiin minua aina kaupuntiloihin, kussa
minun täyttyi tarkoittöo aikaini lnuihin töihin. Mi-

nun oatos oli silloin, että ainoasti kokoella näitä
aineita, ja vasta vanhuneliain heitä tasoittella
(Otbttrt) ja toimitlella. Mutta tämä harjoitus on nyt
kypsynyt minussa ehkä kyllä aikaisin, johon kohta
kuullaan syytä.
Minä läksin Turust aUps a 1a a n 19 vuotta vanhana, ja tulin, aivan nuorra ja äkkinäinen moailmassa, Savon synkiöistä tämmöiseen vieraasen moahan.
Minä olin tuskin peässyt sinne, ennen kuin minua jo
tahottiin tutkimaan (recenferct) Ruksin kirjoo "gins
lanb 0$ bef 3nro^are J" josta kirjasta minä en ollut

ontcirktab Winft totfnins öf Sipoitta*nes ©anbcfcref,

jem*

te Slnmdrfmngar öfiDer ntt tsruflt.qa Sinffa j&frtjerfdttninöcri/
af SDtatß. ©ottlimb, $rojl ocf) Äprfo^crbe i Sotfaé, #bo
1821, 8:0 ftb* 384; josta kirjasta enin osa paloi Turun viimen-syksysessä tuli-palossa, paihti niitä kir-

jan-kappaleita (éyeiiiplaO joifama tuotin tänne Ruotsiin, näillen Norin ja Rupliin Suomalaisillen; ja
josita minä nyt olen laittanut ne viho-viimmeiset takaisin Suomeen. linaan tätä kirjoo oli haan jo
lähättänyt Turkuun, painettavaksi, hänen Suomennoksia koko Vanhasta Testamentista; mutta haan kuoli jo syksyllä samana vuonna, parraassa
i'ässänsä, suureksi vahinkoksi meijän kielellemme ja
kansakunnallemme. Merkillinen oli että ehkä niyö
nouatimme erilläistä kirjoitus-tapoo, haansitä vauhoa,
josta minä olin eikanut; niin ei myö tästä niin milloinkaan riitauntunna välillemmö, mutta kumpainenkin nouatimme tyyvennössä omoo mieltämme. Mutta
se ei ollut ainoastaan minun Isäin joka suostui näihin minun Suomalaisiin vehkeihin ; minun Äitikin
mielistyi heihin niin, että haan (joka ennenoli kehno
kielessämme) lukemisellansa näitä mun, ja Isän vainajankirjoituksia, tuli sclväks Suomalaiseksi;ja anto suostumuksensa ei ainoasti näillen minun Suomalaisillen
matkustamisillcn, mutta ön myös rahalla auttanutminua näissä minun kirjan-kuslennuksissa.

—
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vielä kuullut puhuttavankaan. Minä en mielelläin
tahtona ruela yhteen työhön,joka oli minunvoiman
ja ymmärryksen ylitten, ja johon ei muutkaan ennen minua ouk tahtoneet puuttua: mutta Palmblad
joka oli näihen Tieto-sanomien kirjuttaja, ja joka jo
kauan oli tavoittanut yhtä miestä, joka meijän kielen-tuntemisella oisi ottanut tätä tehäkseen, ei heittänt minua, ennen kuin täyvyin tätä hänellen luata.
Minä kirjutin silloin miten taisin tätä Tutkimista
(xcCCYl\iotl) kussa jo silloin selitin omat oatokseini
meijän kielestämme Salamuk ses tammi; jaRunoistamme *).

Ruksissa 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 lv'in kaikki ne
paikat, kusta Riihsi oli ottanut tietoansa;mutta minä en kyllästynnyt heihin,voan tulin vielähalukkaammaksi että tarkemmin näistä kuulustella. Minä kyseillin Upsalassa ensin niitä Ruohtalaisia Oppivaisa ,
jotka oli sieltä maisin kotoisin, mitä hyö tiesivät
näistä Suomalaisista; mutta suurin osa eivät

*) Tätä Kirjan-tutkimusta luetaan ©«Jettfl? Sitter. SCtb=
ning f&r år 1817, N:o 19, 22, 24, 25, 26., 49, 50, si.
Tämän Tutkimisen kautta tulin minä jo ennen
aikaini näihin asioihin puuttumaan, ja kuin kerran
olin alun tehnyt, niin öisin myös loppua tarkoittanimt. Säkä tästä minun Tutkimisesta Litteratur
Tidningissä, että muutamista lauluin-sipaleista,
joita minä (v. 1817, 1818, 1819) painutin Atterbomin
ja Bruzéliuksen Kalenderilöissä,kuhuttiin minua
jo kerran Phosphoristiksi;yksi sana, joka itestään ei
merkihte mitään, voan joka paljon avistaa tyhmiin
miehiin päissä. Se on ihmeh ja nauretettava mifenlä hyö monestin reuhoavat tyhjästä; mutta se onsurkuteltava, että näitä ymmärtämättömiätavataanylhäisemmassakin seävyssä. Niin e. m. on yksi meijän mui-

noisista Moaherroista (olkoon nimittämätöin!) sättinyt minua Jakobiniksi, ainoastaan sen perustoksen
peällc, että minä olin Paukarlahen kestkiivärissä

päiväkirjassa kirjuttanut nimcin Suomeksi (! ?)
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ollenkaan heitä tunteneet—ei ies nimekskään. Ja ne
toas jotka olivat kuulleet näistä puhuttavan, hoastelivat heistä niin monella tavalla,etten minä tiennyt
mitä minun piti tästä uskoman. Yksi kiittiheitä, toinen moitti, kumpainenkin ylinpalttisesti. Yksi sanoi
heijän ei eneän taitavan Suomea, toinen toas heijän olevan niinumpi Suomalaisia,etteivätymmärtänneet Ruohtia *). IVaislä puheista tulin minä vielä
pikaisemmaksi soahaksein heistä selvemmän tievon,
Minun
)a peätin että ite käyä heitä kahtoamassa.
—
aivotus heijän hoastattamisella,oli i:ksij että
— oijaista Riihsin puheita,heijän olosta ja elämästä.
2:ksij
että tarkemmin kuulustella heijän tänne-tulosta, elleivät —muka olleet jopolvin-päivin näissä maissa asun3.ksi_, että valitella jos heijän puheet palneet.
jon eroitti meijän kielestämme, soahaksein sillä— tavoin tieteä miten paljon
on muuttunut
— meijän kieli
vissin ajan peästä **).
että kokoella heijän
Runojansa ja muita vanhoja puheitansa, ja heijän
välittämisellä meijän Runohin, joten-kuten tarkoittoo
näihen vanhuutta ***).
*) Ehkä nämät heijän puheet kuului kyllä välillensä

soveltumattomiksi(of6rettlt£a, tnfonfefcmta) niinhavaih-

tin minä siilten, että kumpainenkin hesitä puhuivat
totta; mutta että yksi puhui yhestä Suomalais-mehästä, toinen toisesta. Sillä koska vielä löytyy näitä
Suomalaisia, ainoast tässä Ruotsissa, enemmin kuin
so:ncssä pitäjässä , ja
erinnäisessä moakunnassa
(sl'oH)tncet) niin on arvattava että asian-hoarat soattaa olla varsin monellaiset.
**) Sillä jos nämät Suomalaiset oisivab e. m. asunneet
300 oastaikoa Ruotissa, pois-eroitetut Suomesta, niin
on arvattava että se eroitus, joka nyt osoittaiksen.
heijän ja meijän puheemme välillä, oisi yhtä, kuin
jos luettaisiin tätä kielen-muutosta Goo-Ila oastajalla
omassa moassammc; koska kumpaisetkin kansat, pois-*
eroitettuansa, eri-kohalla ja eri-tavallaan ovat ulosvenyltäneet kielensä varsin sen tautta vielä enemmin.
***) Sillä se oli arvattavana, että jos samat Runot laulettiin heijän moassa, kuin lauletaan meijän moassa,
niin olivat jo tulleet Suomessa lauletuiksi, ennenkuin

—
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Minä läksin jo samana kesänä (v, 1817) matkusja Heisinkin moahan, näitä vanhoja
moamiehiämme ylös-hakeaksein *). Tästä minun
matkastain, ja näihen ihmis-poloisten kehnosta elätamaan Dalan

mästä, soan minä ehkä tilaisuutta, että 3:nessaOsassa tästä minun Otavastain, laveammastipuhua **).

Ennen

nämät sieltä läksivät; ja mikä nyt heitä ei'oittaa on
se aika ajanluvussa, jota mainittiin.
*) Minä samoisin silloin jalkaisin, ja iho-yksinäin, lävitten niitä synkiä raehtia, kussa nämä t Suomalaiset
asuskelevat. Sillä tavalla tiiustelin ininä sinä kesenä
niitä Suomalaisia , jotka asuuvat Svärdsjöin, Rättvikin , Oren, Or san ja Moraa pitäjässä, Oster-Dalin
moakunnassa; j.i niitä, jotka asuuvat Malungin, Äppelboin, Jernarij Näsin, Flödan, Grangärdin ja Säfsia
pitäjässä Ve s ter -Da lm moakunnassa. Ges t rikinmoan Suomalaisista, kuulustin minä heitä jotka
löytyi Boldnäsirij Ofvansjöin, ja Oekelboiu pitäjissä.
Hels ingin mo a n Suomalaisista tiiustelin minä ainoasti niitä eteläisempiä; nimittäin niitä, jotka asuuvat
Altan, Ofvanäkerin, Ferlan* ja Ytter-Högdälin pitäjissä., kuin myös heitäkin, jotka asuivat Suégin ja LillHerrdålin pitäjässä, He r j e a d a 1 in moakunnassa. Mutta kaikki Helsingin moa n pohjoispuolimmaiset,
Mede1 |i a di n, ja Ang er m a n n in m oa n Suomalaiset,
jäivät silloin multa käymätäk. Takaisin-tullessain kävin minä pohjois-puolitnmaisia Vermlanninmoan
Suomalaisia kahtomassa; nimittäin heitä, jotka asuuvat Guståvan, Gåsbornin, ja Remmiä pitäjissä; kuin
myös niitäkin, jotka löytyi Hellforsin, Ljusnarsbergin,
Skinskatlebergin jaNya-Kopparbergin pitäjissä, Vestmanlanninmoakunnassa. Josta kaikesta soahan vastapäin enemmin kuulla.
**) Muutamia tiiustuksia näistä Dilan Suomalaisista painutin minä jo Mnemosynessä Syyskuulla v. 182c.
Että tarkoittoo Hallituksen huolen-pitoa heistä näillä
valaistuksilla, painutin minä heihin omat nimitöslehet (ttttepßtab) ja annon heitä sekä Upsalan Opiston Peä-Kirjuttajallen (Äan^ler) Hänen Kuninkaallisellen Korkeuellensä Peä-Prinsillen (ÄfOn^rinfen) että
niillen isoimmillen valtamiehiilen(@tClt?muutamillen
*
ITtdtl]) josta siitten kuulin että moniat näistä pitäjin
virka-miehistä oisi soanneet käskyn antamaan tästä
selitöksiansa ;mutta olen tietämlitöin läksikö tuosta mitään muuta.

—
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Jannen kuin

ininä läksin sinne, oisiri tfpsalassa painut-»

tannut muutamia meijän vanhempia Runojamme.* joita
minä oattelin antoo näillen Suomalaisillen, vaihtok-

,

si heijän omista Jouluistaan ja ikään kuin tuomisek-<
si heijän vanhasta perintö^moastaan; mutta Opiston
kirjanpajassa (9][fals, 23oftrt)(fenet) oli silloinniin paljon tekemistäJuttelemuksien (-DiéfertCtfioner) ja Kuhtelemuksien (sprocjrctmmer) painattamisella *), että
vaikka olin ite jo pujonut (ffttt) heitä valmiiksi, niin
en kuitenkaan ennättänyt soaha heitä painetuiksi,
ennen kuin vasta syksyllä j kotiin tultuain **)
Vuonna 1818 painutin minä minun Juttele-

rnuksein Vanhoista Suomalaisista Sananlas-

,

kuista ***) kussa minä niinikkään koittelin, että

jotenkuten selittää meijän kielen ja runoin mieloi-

suutta.

Vuonna 1819 oli Upsalassa yksi Saksalainen
Lain-Oppia (^jUrta SDoftOi") nimeltä 'von Schröter.
Sekin oli niin muka innoissaan moamiehillensä toimittamaan meijän Suomalaisia Runojamme, ja pyysi
minulta niin ahkerasti heitä soahaksensa. Minätar-*
*) Sillä se oli lului-ajan lopulla, ja muutamia päiviä
ennen Tietous-Oppian Koroittamusta (gUofofiie SOldflt*

fler

**) Heitä painettiin Savon puheen-murrella, nimellä:
Pieniä Runoja Suomen Poijillen ratoksi. Imen Osa*

INfäitu poislahjotin minä Suomessa monta satoo,ilman
rahatak, jott' ei maku näihin vanhoin Runoin pitän-

nyt varsin pois-häviämän meijän moastamme, niin

kuin ovat jo monesta paikoin tehneet; ja jotta meillä
oisi jotaik tukkeeksi sitä tulvoa vastaan huonoista

veisu-remputoksista, joka vuosittain kuohuu Turun
kirjanpajasta. Koska namutkin Runot (niin kuin suurin osa meijän vanhoista lauluistamme) oli paikkapaikoin murtuneita ja katkaisiuneita, niin täytyi minun jatkella heitä monessa köhin omilla sanoilla(l\)£\'i
fet) samalla perustuksella kuin muut Runo-laulajat.
*+*) Tätä painettiin nimellä: Dissertatio de Proverbiis
Fennicis , Praes. Joh. Tranér. P. I. Nl Arkkia fco,

Otava I.

C
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join Jiänellen niitä Portfidniltct * Gananderilta ja osittain jo minultakin paineluita; mutta haan ei tyytynnyt heihin, voan halaili muita uusia, minun omista
käsi-kirjuiloksistain.
Kyllähän ainaois oksan otta-'
tiaj jos ois kuusen koatavial Etten minä siihen
tahtona suostua, on arvattava sillä paihti sitä, että se oli minusta kamala? ettei mies tainut niin sanoa Suomea, ja tahtoi kuitenkin kirjallisesti pöyliistellä meijän-moan runoilla, niin ininä oattelin
ite aikoa myöten toimittoo heitä, ja tähän tarpeiseen käyttää näitä omia kootuksiain. Että sen-els-*
ta nyt jo eiltä-päin hätäillä heijaa ulos-antamisella y
tahi heitteä heitä vieraan käsiin, oisi minun mielestä ollut että tärvätä koko asian, liioitenkin koska
nämät Runot ovat (pian kaikki) niin musertunneet, ja toisisek kanssa pois-sotketut 7 että voaitaan
montn Runo-vaihtamia (wartCltioner) laveata kielentuntemista, ja jaloa peä-älyä heitä oikeen selittee ja
toimittoo. Mutta koska muutamia minun moamieRiäkin yhistivät ihtesek hänen kanssaan (luulessaarr
meijän kielellemme tapahtuvan suurenkin kunnian
|os sitä Saksalaisillen keännettäisimme) ja pyysiväL
jhanen puolestaan, soahaksensa multa näitä, niinminä annoin heilien muutamia *), etteivät pitänneet
luulla, minun kieltänneen näitä, katehtin* häntä; eiIa pyytänyt heiltä muuta, jos ainoasti ettet heijän
kirjansa pitänt tulla kaupaksi Ruotissa eikä Suomessa. Tämän painutti hää» heijän avulla **) Upsa-

—

,

*) EifcS siinä le yllä 7 efta minä kirjutin Kanelien näitä; minä keänsin heitä myös Ruotiksi (koska se oli

selvä Ruohtalaincn) ja anno häncllcn muita tarpeellisia valaistuksia, joita haan pisti esi-puhcessansa jat
rnttistutuksissansa.
**) Hy& auttovat häntä, ei ainoastaan keäntäissä näitä
Runoja Saksaksi., ja heijän muistuhiksiansa kirjuttaMjiscssaan, mutta pamu f.tivat hänelle myös (hänen,
kastcunnkselia) koko kirjan; sillä ite haan ei tainut

painon-ojennustalcaan (ftiTTCttllYtti) lukea. Se on tnerJuSJineu mitenkä liitämattömyys myös osoittaikscn
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Mimen, fmnifrfj
lassa v. 1819, nimeltä,
imb beutfd), r>on D. Ss. 9L »on ©företer. 10 arkkia
#;o ynnä yhön Soitto-Jehen.
Vuonna 1820 kävin minä Suomessa, mutta v,
182 1 läksin minä toas unestaan kuulustamaan niitä

Suomalaisia, jotka asuuvat Vermlannin moakunnassa Puiolsisa, ja Hcdemarkin Österddlin _, Solloeriih
ja Oudälin Vouti-kunnissa (^6^beri) Norjassa *).
j

oppineissakin. Ei siinä ainoastaan, ettei haan mullen, eikä heilienkään antanut yhtään kirja-kappaletta (effinp[(ir)kostoksi mtijän vaivastamme, jota toinen oisi jo tehnyt varsin mielellään (njyö saimmo rahallammo ostoo omia käsitekojammc)mutta haan moittii vielä minua kirjassansa p. i3B, mitiutt kirjiittanccn
Suomea tavattomasti^ ja ymmiirtäväisten mieltä
myöten varsin py sy ymä tl ömä st i. Se näyttää ehkä
kuin minä kertoisin tätä pahuuellain, tahi tätäpahekvoan vielä vainen! Sillä väliä kyliä minä
sissain
hänen puheitansa suren, vielä vähemmin näitea '■"ymmärtäväisten mieltä ;■"' se on se vähin, jota hyö
taitaavat sanoa minusta, minun aloittamiseksi. Mutta totuus pitäis kerran paljastcttaman: eikä ainoasti
kiitäm a ttömy y s yhellä puolella; mutta myös tur
ha-kiittämin en, toisella. Sillä kuin luetaan kaikkia niitä joutavia kiitoksia, jotka annetaan tallen
Schröterillensekä Itpfafci bitter. Xtbntligissa v. 1820,N:o
i4> että Mnemosynessa v. 1820, N:o 18, m. m. paihti monessa köhinSaksalaisissa Tietosanomissa, kussa tämä kirja on tuottanut hänelle kuui v isa nni men, niinen
taija olla mainihtematak, ettei haan,mutta kahetmcijän moamiehet, Herrat A
ja P
(jotka silloinkin olivat Upsalan Opistossa) ovat tästä ansainecL
kuin
kiittelivät näitä hänen
meijän kiitoksiamme. Ja
vanhoja Runojansa, niin eivät lie arvelleet heimonessa
minun
tekemiä
paikoin
yksi
jän olleen
kuhnia, joka ei millään tayalla ouk minullen tuleva,
ja jotama tämän kautta sanon pois luotaan.
*) Minä matkustin siilon niinikkään ilman toveritak,
ja paljasta jalka-tietä, Vermlannin ja Norin syvämmaita; kussa minä puhuttelin ensin ne Suomalaiset,
jotka asuuvat Ståjnclsin, Gilhergan, Långseriidiii ja
Glävan pitäjissä (GiJhergan kihlakunnassa) ynnä
ne jotka asui Sillerudin, Silbodålin, Karlaudan ja
Jävnskögin pitäjissä, IXdrdmarkin kihlakunnassa.

—

—

. .. ...

—
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Sillä se poltti minun mielein että soalm täyellisen
tievon kaikista näistä Suomalaisista kansan-istuttarauksista (folonter). Ennenkuin läksin Upsalasta pai~
nutin minä arsen osan näistä minun "pienis ta Runoistain"; *) joista minä ilman maksutak jakaelinlähes
iooo kirjakappaletta, näillen mehtä-asujammillen terve^tuliaisenna heijän perintö-moastaan,ja hätä-varaksi
heijän Suomalaisessa kirjan-puuttehessa; kuunekka mi->
nä siitten toissa talvennasain tilaisuutta, lähättee heilJen Suomesta muita henkeljisiä ja Jumalisia kirjoja **),
Siitten kävin minä myös kuulustamassaniitäkinSuojn.ilaisia, jotka ssuuvat varsin rajan-varrella; nimittäin Kolan, Eilan, Gunnarskögin ja Mangsköginpitäjässä, Jössin Kihlakunnassa; Gräsmarkin, Fryksiny*.

Östmarktn pitäjässä , Fr yxda lm kihlakunnassa, ja
Exhäradin, Nyiiv ja Dålbyin pitäjässä, Eif dälinkinlakunnassa. Siitten läksin minä näistä Vermlannin
Suomen mehistä Noriin tahi Noitaan > kuulustamaan heitäkin, jotka sielä löytyi; jossa tapaisin paljon näitä Suomalaisia^ erinomattain Mesitein, Vinge"
rin, Brandvaalan, Gruin, Hovia ja Aasnäsin pitäjisssä.
Sollöerinja Ou da lm Vouti-kunnassa; ja Vaalaa
Elverumin ja 'Tryssildin pitäjissä Öster- Dalin Voutikunnassa, Hedem arkin Amtista, Agger hiisi n,
ÄJoakunnassa.
Näistä' kaikistakin tullaau' vastapäin
enemmin puhumaan.
*) Heitä painettiin nimellä; Pieniä Runoja, Suomea
pojillen ratoksi. Toinen Vihko. Upsalassa annettu
Em. Bruzéliuksen kirjan-pajasta,vuonna iSax. i|Ark-

-

kia I2!O
**) Minä olin jo ensimäisennll vuonna tuottanut heilien
Suomelta 2074 monen-loatuista kirjoo, joista 1425
jaettiin heilien ilman rahatak ja mitään maksutak, ja
649 kohtuullisella hinnalla (lue tästä minun Loka-kuussa v. 1822 Upsalassa painettua kirjutosta ''NiilienNo->
rin rajoilla asuvillen Suomalaisilleii", joka löytyy
lätettynnä niihin kirjakappaleihin, minun Isän vainajan keännoksista Apostoiei 11enkir joist a, joitama
tuotin tänne Ruotsiin, ja joista minä imnikkiiän lahjoitin suurin osan näillen Suomalaisillen). Heijän
liyväksi annoin miuä vielä Marraskuussa samana vuonna painuttoo Upsalassa yhtä Suomalaista kirjan-luetosta (^SoSsfafalog) kaikkiin niiten Suomalaisten kirjoin peälle, joita olin sinno kaupaksi lähättänyt, ja

lussa

hinta oli wlospantii Enotin rahoissa.

Tära,!i
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Peätarkoitus (ÅttbamStet) minun käymisellä oli, ikään

kuin matkustamisella v. 1817, että hankkia kaikkia
niitä tietoja ja valastuksia meijän kielestämme ja
Tarinamuksestamme, jotka heijän kautta oli mahollirien soaha, ennen kuin muistot heistä näissä maissa
varsin pois-häviäisi ; ja sillä täyttää yhen avauksen,
joka löytyy sekä Suomalaisten että Ruohtalaisten
Tarinamuksessa. Mutta nähessäin heijän kehnoa elämätä, nousi minussa siitten toinenkin tarkoitus
nimittäin että Hallituksen ylös-valaisemisella, tehä
heijän päiviänsä onnellisimmiksi, jos suinkin oli mahollinen. Valittain armottomuuttansa rukoiilivathyö*
minua kaikki niin hartahasti, ja juuri itku-suulla,
että Kuninkaallen alimmaisessa nöyryytessätoimittoo
heijän moninnaista vaikeutta ja ahistosta, sekä heijän kansallisessa että yksinnäisessä elämässä, niin hyvin henkellisessä kuin valta-hallittavaisessa tarkoituksessa (få nxft i ©ffeftaffijh fom jpolitifft fjdnfe*
cnt>c). Kuultua kaikkia heijän asian-laitoksia, keskusteltua heijän kanssaan yhteisesti, ja soattua heiltä heijän valta-Juvansa (futlUlHQt) että puhua jakir-

,

luetos, jota jaettiin ympäriri koko Suomalais-mehän.
kannatti tämmöisen nimitöksen:"Suomalaisia kirjoja,
jotka kaupaksi löytyy Talonmiehen Poav o Räisäisen luontia Öijerin kylässä,'Bergon (t. Brandvaalan) Suomalaisissa^ Norissa.1 Siittenlcin ovat hyö
jjionestin soancet kirjoja Suomesta, yksinkin Turva
Viikko-Sanomia, joita hyökahtena vuonnanouattivat postin kautta, kolmet kappaletta. Näihen Suomalaisten puolella, tuloo minun tässä kiitoksellamai«i
uita sekä Keis. Suomen Biblatoimitus-tun too
(£♥ Stnfla Ssi6els@oUjlapet) joka heilien lahjoitti 100
kokonaista Suomalaista Roamatasta, ja 100 Suomal.
Uusitestamenttilöitä, että K. Suomen Evankél jumi n toimit us-kuntoo (Ä. SmfTa @öau9elie?©allj?aspet) joka lahjoitti heilien 1000 kappaletta heijän kipjuitoksistaan; kuin myös K. Suomen Talontoimitus-kuntoo (a» Sinffa $u«6Sttnin9«s@ÄUffapct) joIca niinikkääu lahjoitti heilleu 300 kix'jankappaletta
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juittoo heijän nimessänsä puuttumatak *), lupaisin
ininä heilien tehäksein tässä asiassa kaikki mitä oli
minun voimassain **). Voan ennenkuin ma pistin
niin sanoo paperillen, kävin minä ensin Peä-Prinsiä
puhuttelemassa, joka oli minun Peä-Kirjuttajana;
lioastattelemaan näistä aineista, ja kysyttelemään jos
haan muka luuli tällaisiin asioihen käyvän toimeen.
Haan kuuli pystyllä korvalla näitä minun puheitaini, ja sanoi mielellänsä suovansa heilien yhtä parempata elämän-laitosta, jos taitaisivat muka kirjallisesti toimittoo puutteitansa. Minä mainihtin että olivat jo pyytänneet minua tätä tekämään, ja kyselin jos oli mulla lupa kirjuttoo heijän eistä, kosla olin toisen Hallituksen alainen; ja jos haanottais
minua ja näitä Suomalaisia turvataksensa, jos asiat
niin voatisivat? Jota kaikkia haan lupaisi juuri lujasti. Silloin vasta otinma heijän asioita huosteesein, ja niissä kirjoissa, jotkama heijän puolesta
kirjutin Kuninkaallen ja niillen Tukhulmissa niinnä
823) Herroinpäivillä istuvillen ko'in
aikoina (v, i
minä laveasti selittää tämän kansan entisiä ja ny-

,

kyisiä aikoja, heijän puutoksia ja vastuksia, heijän

*} Tämmöinen avonnainen(ttt BtClttfo) ja vapa-valtainen.
lupa, että heijän nimessänsä teliä ja vaikuttoo mieltäin
myöten, oli annettu mulle 6;lta ioo:lta Suomalaiselta

Talonpojalta, rajan varrella, jotka asuivat yhtä 12 pe-

ninkuormanpitkeä ja 3 ja 4 penink.läveä mchteä, joihon
perät teki 8,000 henkee. Mutta ettei Ruohtalaiset
pitänneet xiärkästyä siitä, että minä, joka olin vieraasta moasta, olin soanut niin tuonentuhannen heijän moanvicsten parasta hakeaksein, niin en pannut milfonkaan oman nimein heijän kirjoin alin , muuten
kuin kirja-tekiänä, voan pistin mieltäin myöten nainen
joukosta 12 niiten nimiä , joitama tunsin I'ehellisinnä
ja ymmärtäväisimminnä mieliinnä.

**^) Tätä olen minä myös pitänyt, ja tehnyt tässä tarkoituksessa enemminen kuin ykskään muu. Sillä jos
ei kaikkia heijän anomuksia ouk tulleet myötistetyksi niin on kuitenkin jotaik. jo tehty heilien hyväksi,
ja on uskottava että aikoa myöten muutkin heijän
puutokset tuloo autetuiksi.
j
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kärsimisiä ja neännykslä niin yhessa kuin toisessakin
tarkoituksessa; jotka oli siitä vajunneet, että olivat
heitettynnä itekseen mehän korpein, ilman papillista
ja laillista hoitamista; että heitä piettiin orpo-lapsinua, vierahilla korjattavinna, josta heitä molemmis-puolin poljettiin ja neänytettiin, sekä Ruohtalaisilta että Norjalaisilta. Tätä kaikkia selitin minä ja
selvittehn , sekä toistuksilla Tarinamuksesta kuin
myös muutamien heijän pappien kirja-toistuksilla, ja
I2,:nellä heijän omista miehistään;, josta oli yksi kustakin Suomalaisesta (s'nff öö) tullut Tukhulmiin,
näihin asioihen tähen. Toisella puolella toimitinminä myös ne menot ja laitokset, jotka
' heijän mielestä turvaisi heitä samalla lailisella vakauellu (fdfet*
fyet) kuin muitakin valtakunnan asukkaita, ja jotka
tuottaisi heilien ei ainoasti huojellusta ja helpotusta
tässä heijän nykyisessä onnettomtmtessaany mutta
jotka myös tästä-puolin perustais- heilien yhtä onnellisempata elämätä, fulevillenkin ajoillen *). Jotakaikki minä moa-karttoloilla väenlaskun-taulnilla (folf*
tabeller) j» muilla senkalttaisilla tarpeellisilla kirja*} Näraat heijän pyytoksef oli erinomaffainy e£ia Norjan-puolen Suomalaiset piti soaha sisään-lunasfoo ti-

lojansa ja maitansa, ja panna heitä Ruunnn-veroillen,
etta myös mehissänsä ylös-ottoouusia taloja. Ru ohinpuolen Suomalaiset, jokta myös pyysivät soahaksensa:
mehän-juuresta synnyttää uusia tiloja, rukoilivat soabaksensa veronsa alencfetuksi niiltä kehnoimilta tiloiltaan. Yhessa pyysivät hyö molemrnis-puolin ra' jan, että saisivat yhistää ihtesäk vissiin-pitäjä-isiin, ja
omaan kihlakuntaan, kussa- saisivat toimiittoo Jumalanpalveluksensa omalla kielellään. Ja koska heijän Ruontalaisct riita-toverit ovat tathoneet varsin tehä näitä
heijän kanteitansa tyhjiksi, niin pyysivät että ensin
yksi Tiiustamus-Toimrtus(Utfberf&fmrtg&fOinftO rehellisiltä, kunniallisilta ja Suomea ymmärtäväisiltä miehiltä piti heijän kotonaan tästä asiasta istutettahan.
Tästä asian juttelemisesta luetaan iBa3- vuotisessa Hertoin-päivin toimituksissa, joista yksi 09a on paineila
Mnsmosjnessäkin Eloo-kuussa v« iB23v
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johtauksilla seka valaisin että vahvistin *); heittäiil
hellä-syvämmäisen Kuninkaan ja valaistetun
Hallituksen viisauteen, että ottoo näitä asioita paremman ja tarkemman koittelemuksensa ala.
Jokainen tuntoo sitä papin-paipatosta, joka jo
eiis-alussa nousi Papis-seävyssä, tätä asiata vasten i
ne monet juonet ja koneet, jotka tehtiin-, viritettiin ja juoksutettiin soikeaksensa japois-taivutaksensa
näitä anomuksia, mitenkä minua ja näitä Suomalaisia soimattiin **) häväistettiin ja hätyytettiin; ***) ja
muten

kuin-

*) Se oli arvattava, että niin monessa pitäjässä, niia
monessa erinnäisessä kihlakunnassa, ja vielä erinnäisissäkin valtakunnissa, piti asian laita olla erilläinen;
tästä tuli että jos näinät kirjoitukset piti olla täyelliset, niin nämät monenkaittaiset selitökset nousi
äijän paljoks, ja kohoisi kokonaiseksi kirjaksi. Tämä
joka oisi pitänyt olla kevennökseksi sillen tulevallen.
Tiiustamus-Toimituksellen, luettiia hänen Peä-istujalta, Koarloistahan Moaherralta , varsin suureksi vaivaksi näitä iäviten lukeaksensa (lue hänen SSetåufftttbC
tässä asiassa, painettu Koarloistaassa y. 1824 p. 5)
"Äin on aikaa vireällä, kiire laiskalla kotona, jos ei
muutoin-niin makuullen."
**} Sanottiin muka että myöjuoksutettiin valeh-puheita,
(vaikka kakkia näytettiin toteen) ja että nämät asia£
oli tulleet nosteluiksi yhen nuorukkaisen syvämrnenhillittämättömyytestä (enfllftaélTl
WCmttUltét) tahi
rakkautesta Suomen kieleen. Sillä tavalla hyö tätä
sevoittivat ja sotkivat. Ja sanoivat vielä minun tehneen tätä ainoasti oma-hyötymiseksi, (vaik en tähän
päiväänkään ouk ottanut heiltä niin tenkoo, kaikesta
minun monesta vaivastain ja kirjutoksistain). Ja kuin
eivät muuten soaneet tätä asiata moahan-tallatuksi,
niin valehtelivat että nämät menot ei olleet minun
omiain, voan vieraita tarkoitfamuksia jonkun toisen
hallituksen. Tätä sanottiin salaisesti että julkisesti,
suullisesti että kirjallisesti, kunnekka saivat heitä siihen uskoon; ja kaikki vikain oli siinä, että minä
olin vieraasta moasta.
***) Kaikissa näissä vastuksissa niin oli mulla HänenKuninkaallisessa 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 tarkoittamuksesta joutaviin Toimitus-laitoksiin. Tämä
kaikki, jota jo tekisi itekseen yhen kirjan, eikuuluk
näihin aineihin, ja heitetään seneistä toiseksi
Nämät asiat olivat, heijän laveuveltaan ja paljoueltaan, ei ainoasti katkaistanneet minun Opist oliset lukemiset (afctbemiflra flltbier) mutta myös
joksin-kuksin seisauttaneetniitä Suomalaisia harjoituksia, jotka tarkoitti meijän omoo moatammt»
Minä olin kyllä jo vuonna »819 puhutellut muutamia meijän Upsalassa oleskelevia moamiehiämme, ellei myö,kotiin-tultuamme, omammekielen-harjoittamiseksi, koitteleisimme toimittoo joita-kuita Suomalaisia Tieto-sanomia (ginfl? £ibtttn<o meijän
valaistumman kansan huvitukseksi, poistaivuttaaksemrae heijän mieltänsä Ruotsin kielestä, ja keänyttää sitä omaamme. Mutta koska Tarinamus-Apulainen v. Becker oli v. 1820 ottanut tätä yksinään tenäksensä *), niin peätimme että sen siassa painuttoo
*) Hänen tarkoitus oli monessa paikoin soveltuvameijänkin kanssa. Haankin rupeis jo kirjuttamaan Savon
puhetta, mutta nouatti kuitenkin vanhoja kirei ouk puolesta, kuin ei
joitus-tapoja; voan
kokonaisesta'.'' Siinäkin eroitti haan ihtesek, että
haan kirjutti ainoasti sille ro a'a Ile kansalle; myö,
sille valaistummalle. Haan tahtoi aloittoo valaistamisensa kansan juuresta, mutta siinä haan pettiin; sillä kaikki valaistus tuloo ylältäpäin, ei altapäin. Seneistä jos tahomme valaistoo kansakuntoamnie, niin metkamme ensin valaisemaan heitä,
joill' on enemp' mieltä; tuosta soavatsiitten toisetkin,
joiir on vähämp*. Ne monet moittimiset, jotka tehtiin hänen kielestään (ja jota nyt tehtäneen minunkin puheestain) ja ne monet nuhtelemukset ja varoitukset, jotka tuolta teältä annettiin hänen kirjutoksestaan, teki häntä yhtätyytyväiseksi (lifnßjb) kokoasiastaan;että haan heitti sitä sipo-sillään. Hänen kaunis
aivotus, että valaista meijän mieltämme, ja harjoittaa meijän kieltämme, käytetään nyt toisilta, yhellä
tavalla, joka häpäisee meitä kaikkia.
Otava J.
D

—
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yhtä Suomalaista kirjoa, koitteeksi jos olisi muka mahollinen omalla kielellämme toimittoo Tietollisia ja Opillisia aineita. Ja teimme liiton välillemmö, että kukin meistä piti vissiin ajan-peähan kirjuttaman jotakuta valistukseksi meijän Tarinani uksessa mmc ja moastamme, tahi selitökseksi

meijän kielestämme ja Runomuksestamme,
eli jos ei muuta, niin suomenloo ies vieraista kielistä muihen kansoin opetuksia jaRunomuksia; koetteksi muka, että meijänkin kielellä käsittää heijän
mieli-valaistusta ja kieli-sömaisuuttä. Minä outin,
yhestä vuoesta toiseen, tämän luvan täyttämistä; mutta häväisin kohta ettei yksikään heistä pitänyt sanaansa; ja koska minä tästä heitä muistuttelin, niin
syytettiin yhtä ja toista, ja vetivät kukiinverukkeitansa esteleitäksensä ; monipa eivät eneän vastanutkaan minua minun kirjoin peälle *). Mitäspä minun
siitten täytyy, kuin yksinään ruveta tähän pulmaan,
ja kokea näitä vehkeitä aikoin soaha, joihen voittaliliseksi oisi voaittu yhtä yhistettyä väki-tarttumista.
Vaikka se on työläs kyllä minullen, ruveta semmoiseen kauppaan, ja antaita siihen, kussa yhellä
puolella kohtaa minua pilkkoo ja irvistelemistä, ja
*) Kuitenkin olen minä outtanut heiltä tätä kirjallista
apua (btbrftft) aina loppuun asti tästä kirjan-painamiscsta, soaliaksein heiltä ies muutaman sanan tähän
pistetyksi; ja olen sen tarutta 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(SÄ^ 1
lOl'e:2lfClbeitttn) tavannut monta nuorta Suomalaista,
jotka ovat olleet, varsin hyvätahtoisat auttamaan minua näihen kuviin kuvittamisella ja kivelicnpimittämisellä. Tästä heijän vaivastaan ja toimestaan, jolla
ovut merkillisellä tavalla tämän kirjan kaunistaneet,
soan minä heitä f ässä julkisesta kostella, ja kitoksella mainita veljekset Magn. ja IVilh. non Wright
Kuopiosta, Hcnr. Joh Strömmer Picleksestä, Rob.
Ekman Uuesta-kaupunnista, ja Ad. Hård Kuopiosta.
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toisella puolella, omoo vahinkoo ja mänetlämistä *)
niin tahon minä ennen kuitenkin uskaltaa kaikkia,
ennenkuin heittäisin yhtä asiata koittamatak , joku
on minun mielestäin niin kallis, ja suloinenkaikillen

Suomalaisillen.
Minä tunnen aivon hyvästi laveuven ja voaran
minun kokemisestain, mutta eipä sekkään ouk ollut
hyvä peloittamaan minua tästä,koska juohtuupi mieleini sitä etua ja hyötytystä, henkellisessä tarkoituksessa, joka tuosta vajuisi meillen, jos meijän kielemme tulisi muka paremmin ylös-harjoitetuksi. Minä tiiän. että tähän asiaan voaitaan, ensinnik yhtä
valaistettuampata ymmärrystä, jayhtä isompa ta ope tusta, kuin on mullen ies mahollinen
tässä nuoressa ij ässäin **); ja toiseksi, yhtä sel*) Minä öisin kyllä välttänyt moittimuksia, jos öisin
kirjuttanut tavattomasti; vanhalla tavalla, ja öisin
ehkä käsittänyt rahallista;voittoa, jos öisin painuttanut tavallisilla kirjoitus-nenillä (Ijofftdifnjer) talonpojiltakin luettavaksi. Mutta mikä oisi ollut voitto minun puolesta oisi kielen puolesta ollut kavotus.
##} Se onmoni joka lukoo minun nuor vv ttain mullen
viaksi, ja sanoo, että minun oisi pitänyt scästää näihen asioin toimittamista vanhoillen ajoillein, jollon
mulla oisi enemp' mieltä ja ymmärrystä. Toiset, jotka ovat olleet vielä enemmin yksi-pintaiset, ovat sanonneet, että se on juuri hävittömästi ja oma-rakkautesti (^egenfart) multa tehty, rueta näin vanhoja kieJen-piiroksia musertamaan, ja niskoittelemaan vasten
kaikkia vanhoja kirja-tapoja; ja ovat peältäneet minun tehneen tätä ainoastaan halataksein sillä kuuluisan nimen. Mutta hyö eivät ehkä tuntenek
että se joka ainoasti tahtoo kunnioitetun nimen,
,niin hänen pitäis nouattaman kaikkein mieltä; häucn
pitäis keänteä ihtesek, niin kuin kaislat, tuulen mukaan, voan ei tuulen vastaan; eli hänellä ei piek olla mitään omoo oatosta, mutta, hänen pitäis olla yksi
mielen-noutaja muihen oatoksista ja tahosta. Se ci
ouk seneistä mikään nimen-kuuliaisuus, eikä
mikään oma-rakkaus, joka on minua tähän yllyttänyt, kussa minua moititaan, voan ei kiitetäk. Millä olen jo itekkin arvellut, käypköminun poika-mies»j
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vempätä Suomenkielen-tuntemista, joka myös
puuttuu minullen. Siitten voaitaan vielä tämmoisä näin rueta nulustelemaan sekä vanhoja että nykyisiä
kirja-seppiä, ja pujottaa meijän kielemme uusiin pauloin ? Sillä yhellä puolella nähessäin kuuluisia ja
ylhäisiä Suomalaisia lcielen-kirjuttajoita, joihen etessä kansa kumartaiksen, ikeän kuin näillen heijän
▼anhoillen kirjoitus-tavoillen
niin minua hirvittää;
ja nähessäin,toisella puolla, minua iho-yksinään, ilman minkään-laisetak turvatak, ja takanain Suomen
Kielitär (@p*'(jfsgllbtntt(in)- istuavan surussain suu-kahleissaan
niin minua peloittaa: pitäiskö minun tähän pulmaan rueta, vai oisiko paras ehkä olla hänestä
pois järkiään. Mutta jos minun omain paras oisi
voattinut multa tätä viimeistä, niin meijän kielenparas voatiipi sitä ensimäistä. Ja koska yksi hyvä
aikomus ei millonkaan piek lykättämän huomeseksi
(sillä tavalla on jo moni hyvä asia jeännyt tekämätäk), 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 voimallisemmat työt ovat usseemmittain tehty ihmisiltä heijän nuoruutessaan, vaikka vasta vanhan» ovat siitä
tulleet kuultuiksi ja kunnioitetuiksi,niin aattelin ettei
ouk vikoo nuoruutessa, eikä vanhuuen varttumista.
Ja kuin kahotaan näitä omia vanhojamme» ja kysytään, missä ne työt ja vehkeet, joita ovat aikoinsoaneet , missä ne viisauen ja vanhuuen hetelmät,
joista aina puhutaan, ja jotka meillen kypsyttäisivät? niin löyetään., eitä ne joilla on ansioita näyttää, ovat jo nuoruutesaan heitä hakena (sillä :"joka
on nuorra nopia, se on virkku vanhanakin)," toiset
toas, jotka ovat seästänneet ihtesek vanhuuteen, heillä ei ouk muuta kuin vanhuus ja huonous jälellä ,
sillä heijän suurin viisaus on ollut puuttumattomuutessa. (Ilmankos sanotaan, "joka jeäpi terältä, niin se
jeäpikinhamaralta""). Ja koska se vielä käynnöön
minunkin kanssain samalla tavalla, että tultua vanhaksi, soaha omoo parasta valvoataksein, jollen yhteistä uhrataan (jota nykyisin viisauteksi mainitaan) tahi keäntyä huonoksi ja heikoksi, kussa puuttuu uskallusta, koska voima on vajoolla, niin minä
olen ei ainoastikiiruhtanutnäihen toimittamista, mut-

—

—
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siin asioihin, yhtä rahan-varoo, joka on mulla
vajoolla, ja yhtä kovaa-luontoista uskallusta ja
mielen-hartausta, ensinnik että ruveta, ja siitten että ees-tunketa yhtä asiata, joka niin monessa
paikassa riiteloo vanhoja luuloja ja tapoja vastaan.
vastuus ollut mulla
Näistä voatimuksista,
— onja suurin
kuka heijät maksaa. Min'en
kustennoksista
puhuk työstäin ja vaivastain, eikä myös minun
kalliista ajastain ja elostain, sillä heijät minä
mielelläin uhraan yhteen asiaan, joka minun mielestäin on se kauniin johon minä taijan rueta; mutta minä hoastan paljasta painamisen ja paper.ien maksuista, jotka ovat jo näistä kahesta Osasta
nousuneet 4ooo«ta Riksiin. Muissa maissa niiu ovat
Hallitukset aina auttaneet sellaisia kokemuksia, kussa yhteistä parasta haetaan, ja ellei Hallitukset ouk
sitä tehneet,niinovat yksinnäiset varakkaammatmoamiehet tarjoneet apunsa niillen, jotka tässä työskentelevät. Minä uskon myöskin että tällaisiaesimerkkiä
tavataan aikoa myötenmeijänkin moassa, ellei heitä
nähäk meijän ajalla, ja toivon että nämät asiat silloinkin paremmin käveistyyvät (jos eivät nyt luonistu) koska kerran mieli on jo ikään kuin enemmin
heihin taipuna.
Minä kyselin jo v. 1823 kusta öisinsoanut Kirmutta eipä siihen rujan-kustentajaa (foxlåQQftxé),
— liioiten kuin
kuulivat, ettäminun
venut yksikään
piti kirjuttoo tätä Suomeksi. Turusta oisi tok yksi
Kirjankauppias siihen xmvenut, jos öisin toimittanut
näitä Ruotiksi. Mutta koska Suomen- kielen harjoittaminen oli minun peä- tarkoittamus, ja
aineet, joita kirjuitin, vähemmästä arvosta,
niin en siihen antamaan. Kaikki ovat sanoneet mullen, ettei se ikeän Suomeksi synnyk sellaisia asioita
toimittoo, jakieltäneet minuaniin kovasti tähän rupeeta paheksin että olen jo näin
lyönyt.

kauan näitä laimin
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masta, sanoten "sinun kirjais ei luek yks'kään, kuin
kirjutat Suomeksi, voan keänyt omaan vahinkoon." Vahinkoa minä en pelänyt, sillä minä en
ollut voittoa tarkoittannut, ja voisin minä ehkä tuota kärsiä, jos ainoastaan voittaisin tämän peä-tarkotukseini. Enkä minä sanok sitä kummaksi, joskaikki minun Ruo ht ala is e t tuttavat juttelivat näitä

vasten, mutta se oli minusta ihmeh, että kaikki
mun Suomalaisetkin ystävät juonittelivat niin
paljon ja niin yksinmielisesti tätä asiata vastaan, että olin jo vähältä tätä heittämässä toiseksi kerraksi.
Minä tunsin kyllä sitä kovaaonne a, joka aina
kohtaa kaikkia uusia kokemuksia, kaikkia hyviä
aikomuksia ja mielen-tarkoituksia
sitä mielen
kankeutta ja kiitämätt ömyyttä, jota osotetaan
palkaksi niillen jotka uhraavat ihtesek muillen *) ;
mutta minä tiesin myöskin, että yksi hyvä asia

—

,

auttaa ihtesek, ja että totuus ja hyvyys vihtoinkin 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 ne valvoavaiset täh et, jotka saattaavat

ja valaisee minun askeliaini.

,

Minä tunnen myös minun moamiehein luontoa
ensinnik ne vähät aljet, jotka oppimukset ovat heijän seassa aikoin-soaneet **), jos muka vertoomme

—

kuta meistä ei tunnet niitä
*) Ja ilman tätä kaikkia
luulioita ja korvan-kuiskuttajoita, niitä sala-kuuntelioita ja sanan-juoksuttajoita, jotka vihalla jakateuella lutoo viattomiakinpaikkoja viaksensa, ainoasti että toisen vahinkoittamisella hyötyttää ihtesek; ja jotka ovat ehkä jo varoissaan minuakin tavoittamassa.
**) Minä en puhuk kaupuntiloista eikä meijän isommista virkamiehistä, kussa f avataan ymmärrystä, joka
painaa paljon; mutta tässä on puhe moa-kylistä ja
kokonaisesta kansasta. Jos tutkistelemme meijän
Moisi-iniehiämme juonessa paikoin, eli uaoa-junkka-
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meitä muihin enemp harjoitettuihin kansoin. Siitten
tunnemme myös sitä yhtä-tyytyväisyyttä ja jäykkäHiiellisyyttä , jota osottaavat kaikkia uuttavastaan *),
ja joka on alussa minuakin kohtavan; mutta toisella puolella minä tunnen, «ttä kuin kerran ovat tulleet vakuutetuiksi jonkun asianotollisuutesta,niinovat
hartaammat ja mielellisemmat sitä nouattamaan, kuinyks'kään muu kansa; ja kuin kerran tähän puuttuuvat, niin silloin eivät eneä hopussa heitäk, eivätkä kahok hintoo eikä muuta, kunnollisuutta vasten.
Minä olen myös havainnut, että sitä myöten
kuin Opinkeinot ja rakkaus Tietomuksiin, ovatnäinnä viimeisinnä vuosinna lävinneet muissa maissa,

—

■rimme, 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 kymmentä hoviloita tahi moisioita, ja kussa ci io:nessä
sitä vähemmin
Viiiiessa ostetak. yhtä uutta kirjoo ■
luetaan. Määppäs heitä puhuttelemaan? Hoasteloovaiko hyö muuta kuin Hevoisistaan ja Koiristaan, tahi pelloloistaan ja Sioistaan, eli korttiloistaan ja juominkiloistaan ? (Tätä ymmärtää kaikkiTalonpojatkin).
Ja meijän nais-väki eihäan heilläkään ouk (monessa
paikoin) muuta puhetta, kuin toisten voatteista ja puheista, jota ne välilläänkertoavat jajuoksuttaavat. Eikä
se ouk heijän syy, se on meijän, jotkaei ouk tuottaneet
heilien mieluliisernpia huvituksia, emmekä itäk näihin suostuk. Niin se oli muutamia vuosi-kausia siitten, ellei asiat nyt lie muuttuneet. Sanotaan ehkä,
ettei meiir ouk varoo hukuttoo rahojamme kirjoin,
Vai ei !Mutta jos tulisi puhe juomisesta ja pelistä
kyllä siitten rahoja löytyis, ikään kuin muihin joataviin laitoksiin , jotka huvittaavat meijän turhaisuutta (fåfänga)- Se oisi toivottava jos toimelliset
miehet, moalla, asettaisivatisoimmissa moa-pitäjissä
laina-kirjastoja (Sån^bibnotljef) joilla huvittais ja hyövyttäis moa-rniehiänsä.
*) Tätä on sanottu heilien kunniaksi, voan ei häpeeksi ;sillä se valtaa meistä kävytmielisyyttä ja huikentelevaisuutta. Mutta jos tämä mielen-jäykkäys ainoasti vajuisi paljaasta valaistamattomuutcsta, niin ei

—

—

—

ouk meillcn mitään kehumista.
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sitä myöten ovatten myös Suomessakin puhkistuneet.
Toistaahan ne monet kirjan-pajat (boftxi)tferier *)
ja ne monet Tieto- ja Viikko-sanomat **) jotka ovat näillä io:nellä viimeisillä vuosilla lisäyntyneet meijän moassamme, että kirjan- ja Opin-harjoittamiset ovat olleet paisumassa ***). Tämä kaikki, ja se tieto ettei mikään Opin-ainek oisiluonnostaan pitännyt olla meillen suloisempi, kuin meijän
kielemme harjoittaminen, (sillä se taitaa sisällänsä
sulkea heitä kaikkia) yllytti minua, ilmin-antamaan
näitä minun aikeitaini, ja pyytämään moamiesten
peällen-tarjomista (prenumeration) soahakseinkahtoa
jos
») Muutamia vuosia siitten, ei löytynyt Suomessa kuin

yks ainua kirjanpaja Turussa, (sillä se joka oli Voasassa, ei painant paljon nyt jo löytyy 9; nimittäin 3
Helsinkissä, 2 Turussa, 1 Porvossa , 1 Viipurissa ,
1Oulussa, ja 1 Voasassa. Niinettäkyllä ois Painajoita, jos ois kirjuttajoita ja lukioita. Mutta jos toas kahotaan mitä on painettu, niin se on enemp kyllä kokouestaan, kuin eesmännäinnä aikoina, miten liennöön
sisällä-piostaan.

**)Ennen annettiin Suomessa ainoasti yhet Viikko-sanomat, nimittäin säßo iEtbtitttd; mutta näinnä vuosinna
on jo annettu 7; nimittäin gittfonbS SHlmSttna £tb«
ning, SJtnemoföne (jota on lopetettu) #&o SKoraonbtab
(jota pois-kielettiin)

«übo Unberrdttetfer,«åbo SEibnina

Turun Viikko-sanomat, ja SBißurgifd^e 2Öo(§cn*Watt^
Ja se on uskottava, että näistä uusista kirjanpajoista
ilmistyy vielä muitakin.
«**) Tätä selitetään e. m. siitä, että kuin v. 1776 aloitettiin Turussa
" toimittoo yhet SuomalaisetSanoma-lehet
nimellä Suomen-kieliset Tieto-sanomat;" niin nämät aikomukset kohtais niin paljon vastusta, ja niin
vähä osto-miehiä, että kuin olivat painaneet 4 Numerota, niin herkäisivät pois koko laitoksesta. Sitä vastoin kuin Becker v. 1820 painutti Sanomiansa, niin
bään sai toista tuhatta peiillen-tarjojoita, ja sanotaan
että ainoasti Ilmolan pitäjässä oisi talonpojat nouattaneet 120 kappaletta näitä lehtiä. Pahuus, että yksi
asia, joka sai niin hyyän alun, piti soaha niin kunnottoman lopun!
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jos oli mahollinen, ilman aivan suurta vahinkoa, toi-

traittoo näitä kustennoksia.
Minä painimiin täksi tarpeeksi syksyllä v. 1825
yhet ilmoitus-sanat (anittdlan)/ kussa minä lyhykäisyytessä toimitin minun aikomukseini. Ja koska minä, ilman tätä kirjoo, myös mielin painuttoo
muita toisia, niin minä yhtaikoo nimitin heistäkin,
aatelien "yks tie> kaks asiaa." Näistä ilmoitus-sanoista lähätin minä ison joukon Suomeen, sekä tuttavillen ja muillen kielen-ystävillen, mutta erino-

mattain niillenmolemmillen Papis-neuoittelemuksillen,
(ÄOrtftftoriente) soahaksein heijän kautta näitä lähäietyiksi kuhunkin seurakuntaan ja kappeliin. Minä
lupaisin kyllä että jos peällen-tarjoitukset oisi sisään
tulleet Moaliskuuhun v. 1826, niin öisin minä jo Juhannukseksi samana vuonna painuttanut ensimmäisen Osan tästä minun Otavastain; mutta petinpä
ihteini sen perustoksen peälle, etten ennättänä soaha peäletarjomus-listoja sisään-lähätetyiksi siihen naeärättyyn aikaan. Hyö viipyivät vielä koko vuosikauen, moniat eivät tulleet ennen kuin vasta syksyllä v. 1827, ja moni on vielä tulematak. Tämä
hitaisuus heijän toimittamisessa ja takaisin-lahättämisessä, oli ensimmäinen syy tämän kirjan myöhistymis-eksi. 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
*) Näistä esteistä ja vastuksista ovat ne isoimmmat, niinkuin tässä seuraa: Koska minä Lokakuussa v. 1826
aloitin painuttoo tätä Otavoain Ecksteininkir-

janpajassa Tukhulmissa, niin siinä oli niin vähä näitä paino-neniä (jIH, tpptt) koska siinä painuttiin muitakin kirjoja niillä samoilla, etfen tainut soaha knin
puolen Arkia kerrallaan pujotetuksi. Ja koskaSuomenkieli oli heistä äkkinäinen, ja varsin vaikia painon©jennuksistaan, niin eivät yks'kään tahtoneet siihen

Otava I.

E
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siihen syypeänä. Sillä jos öisinainoastaan painuttanlit
8 tahi 9 Arkkia kuhunkin Osaan ,eikä tavoittanut heimielellään ruveta; voan heittivät minun työni muita
jälemmäksi. Minun täyty juoma-rähoilialäpyyttää heitä, ilman en oisik tullut mihinikkään. Tällä tavoin
en tairiut soaha jos puolen Arkin viikossa painetuksi;
niin että koko ensimmäisenä vuonna ei painettumuuta kuin. 3o kokonaista Arkkia. Jos sehik oisi kaikki
ollii t i:stä osoo, niin oisi ollut hyvä, mutta minä
alotin toistakin osoo yht' aikoo (heitä painettiin vuorotellen) koska olin sitäkin luvanut aikaisin valmiiksi. Syksyllä v. 1827 loppui multa paperit, jota olin
itc ostanut (luulessain sillä soavain sitä helpommalla
hinnalla) ja koska nyt piti samaltaPaperin-kauppiaita
ostoo enemmän, niin ei ollutkaan hänellä eneän sellaista. Haan oli sillä välillä pois-myönytkaikki tätäloatuista paperia, eikä löytynyt sellaista (sinistä) koko kaupunnissa ostoksi. Minä sain nyt vasta tietäksein, että se oli tuotettu Lesseboin paperin-pajasta
(^)apperé6ntf) lähes Vixiöninkaupuntiä Sliänassa, ja ettei sellaista öPt soaha ennen kuin ens* keväellä,merta
myöten. Mitäs minun nyt piti tekemän! Pitikö minun varttuman siihen, vai pitikö mun ottoo tois-loatusta valkoista paperia, joka yksissä kirjoissa näyttää varsin rumallen? Minä outin aina Touko-kuuhun (v. 1828) toivoissain ennen syksyä kuitenkin soavain kirjain painetuksi. Sillä tavalla mani multa kaiken talvi hukkaan. Kuin tuli uutta paperia, niin silloin olin toas ilman rahatak, eikä tässä rahatoin piäsck mihinikkään. Ne rahat, jotka minun piti Snomesta soaha» viipyivät ylin aikaasek; ja öisin seisonut siinä, 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 kirja-pajassa, nimittäin toisen Osan vanhalla paikalla,
ja tätä ensimmäistä Norsiedtin luonna , Poikineen
(SftOffkbt & ©Bner)» Tässä painaminen kävi miiuta*
mia viikkoja oikecn uhosti (riskisti) voan tämä paja
oli asetettu varsin f.Tietomus-Opiston(£. SBetenffapS
StfCtbenttnö) varaksi (sitä sain vasta silloin tietä). Opistolle tuli siitten niin paljon Allakkoita ja muita tarpeellisiakirjoituksia painettavaksi, jotka oisi pitännyt
jo Juhannukseksi joulua valmiiksi ,että kaikkeinmuilien täytyi jeähä sipo-sillään. Sillä lailla seisautetUin
min «a toas aina Elo-kuuhun, jollontoas aloitin. Snt
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bin niin monta kuvoo, ja niin paljon soittamusta ,
niin öisin jo aikoa tainut tätä toimittoo» Mutta naipäivästä se on käynyt solkenaan, ilman esteitäk. Mutta ei siinä kyllä! Vähäkös mulla oli tekemistä näihen
kuviin, piirutoksiin ja soittamuksiin kanssa, jotka ovat
antaneet mullen paljon toimittamista. Ja ilman sitä niin.
minun on vielä sillä välillä täytynyt kaiket päivät
istua K. Kirjastossa (AOtlgL SStßttOtfrefet) ja K. Val.taSäilyksessä (%3tifg%tttf?Oti) tahi K. Vanhain-Säilyksessä(£♥Slnftqrutt^té Slrftfmet) ja K. Vapa-HuoneenSäilyksessä ($. S&ibbCtfjmé SlvftftDet) luskuttella ja tiiustella meijän Vanhojamme (^)åfber) joka työ ei miestä
lihoitak. Iltaisilla ja yö-kausilla on ollut tekämistä
kyllä että kirjuttoo valmiiks Suomeksi, ja luskuttella painon-ojennuksia. Koska minä nyt jo epäillen:
jos Otavat joutuuyat tänä syyssä Suomeen, niin olert
minä vielä lisäksi ruvennut painuUaniaan Väinämöiset
ja Valaistajqta,jotta lähättäisin heitä ciltäpäin,
K.uin tähän, vielä pannaan, etfen ouk soanut olla huoletoi.n omasta henkestäin ja aikoin-tulemisestain, niin.
löyättenyeikkoiset, että mulla on ollut työtä kyllä,
ja huolta monellaista. Mutta ei nämätkään ouk 0,1-leet ne ainokkaiset vastukset! Sekin on ollut vaikia
mullen, että minun on täytynyt vieraassa moassa,eroitettu pois omiltamme, synnyttää tämän Otavan.
Silläkuinka usseineikös mulla oisi ollut täryistä keskustella moamiehiämme meijän kielestämme ja hänen tavoistaan,sekä uusiin sanoin synnyttämisessä, että vanhoin tarkoittamisessa.., kuin että muutenkinneuoitella
muissaasian-laitoissa.Kuin muut vanhemmatkinkirjantoimittajat aina ensin antaavatkir joituksiansamuillen
heijän tuttayillen ja ystävillen, lukeaksensa ja oijaistaksensa,ennen kuin hyö heitä julistaayat, niin mulla ei
o.vk ollut ykskään, joka oisies ottanut heitä kahtoaksein, eli joka oisi nevoillansaminua jossa kussa oijaistannut. Heijän neuonsa oli ainoastaan;"etteipuuttua koko
työhön;" ja kuin en ottanut tätä totéllaksein , piili
heillä ei ollut muuta mullen antoa. Se ei ouk minulle ainoasti, mutta Moamiehillemme karsas kahtoa, että yksi kirja, joka on kokonansa omistettu heijän kieleensä ja Tarinamukseensa, onpainettu vieraassa TOoassa. Mutta se ei ouk minun syyni! Minä olen
ehtinyt kirjankustentajata Suomessa, soahaksensa tätä
siellä pinetuksi;mutta en ole soanut. Minun on seneistä täytynyt painuttoo sitä Ruotissa, omilla kustennoksillai» ja rahan-neuoilla. Tok éi ouk mikään niin
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nä luulen, että sekä Ostajat että Peällen-tarjojat soisivat mielellään soahaksensa jota-kuta toimellisernpata ja täyellisempätä heijän rahoistaan, jos kohta vähän outtaisivatkin, ennen kuin heistä rupeisivat hätä.illemään. Sanotaan : JJv'dlleen koira pennut teki.,
sokeetpet hyo syntyi/' ja sanotaan toas:"joka hiljemmin hiiltyy se paremmin palaa s" kumpainen on
oikeen sanottu, sillä työtä toimella tehään, ei väin
paljouella. Vielä siittenkin niin ovat nämät aineet
aina kasvaneet ja paisuneet, sitä myöten kuin minä
j

heitä liikuttelin, niin että ovat tulleet monta loajemmaksi kuin ensin oattelin; sillä J'teliten lyöt le'vievät tekemätli soukistuuvat.' Minä tahtoisin että tämä kirja, eli se ensimmäinen astuminen tällä
Suomalaisella tiellä, ei mahtais olla heikko ja kyienemätöin, mutta jalo ja urhollinen, sillä sen peälle perustaiksen ehkä ne toiset *). Ja koska meillä
ei ouk yhtään Suomalaista kirjoo oppimuksissa ja runomuksia (i litteratur OCf) Söttterftet) jota taitaisimme vieraillen näyttää, **) tahi ottoo ite käteemme
J

j,

paha, kussa ei löyvyk toisella puolella hyvyyttäkin.
Jos öisin painuttanut tätä kirjoo Turussa, tahi jos
oisi joutunut valmiiksi siihen meärättyyn aikaan, ja lähätetyksi Turkuun, niin se oisik nyt kaikki porona
ja tuulen nojalla.
*) Minä olen itekkin jo niin Icyllistynyt niihin moniin
pieniin juoksu-kirjoin (fitfcftttfte?) jotka ovat näillä
ajoilla ruvenneet mielyttämään yhteistäkansoo, ja joilla
ovat ikään kuin jo pois-taivunneet meijän mielemme
vaikkeimmista ja isoimmista harjoituksista
ja jotka,
jos eivät paljon maksak, eivätkään myös paljon hyövytäk
niin etfen minä mitenkään tahtoisi tulla luetuksi heijän joukkoon, jotka kirjuttaavat ainoasti rahoin tarkoitukseksi, ei valaistuksen harjoittamiseksi. Sillä hyö tavoittaavat niitä aineita, jotka tänä
päivänä meitä mielyttäävät, voan jotka nuomena jo
unoutetaan, koska heillä ei ollut muuta arrava kuin

—

—

hetkellistä.
**) Minä olen kuullut monen nauravan ja sanoavanSuomalaisten kielen ei kelpoavanmihinikkään, eikä auttavan heitä opillisissa aineissa. Semmoiset puheet on
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lukeaksemme, niin

tahtoisin niinä että tämä oisi sekä näöltään että teoltaan, niin kunnollinen kuin
on irmlle mahollinen, ei ainoastaan minun kunniaksein, mutta meijän kielen ja koko kansakunnan.
Voan se on kirjoin kanssa, niin kuinmuihen kaluin
kanssa, ettei kaunista kannetak„ jos el kallista an~
netak/ Sillä se on asian luonto, että kuta enempi
työtä, sitä enemmin palkoo. Se on moni joka ehkä
kahtoo näitä kirjoja kovin kalliiksi, jos tähän hintaan vertoovat hei jän vanhoja henkellisiä tahi kouJuttavaisia kirjoja; mutta erittäin on mitä Hallitus
ja koko valtakunta kustentaa, ja mitä luetaan ja ostetaan ikeän koin väki-pakolla kussakin koulussa ja
— erittäin on mitä yksi yksinäiyksinäisessä talossa
nen kustentaa, ja mitä ostetaan niiltä varakkaammilta 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
JJ

J

Peälentarjojoillen kolmasti, ja Ostajoillen kolmanneksi,
huokiaramaksi, kuinmitä se maksaisi tavallisessa kirjakaupassa **). Tainan uhramisen kaikesta omastahyöaina pistänyt minun yihaksein, sillä hyö ikään kuin
tarkoittaa, että Suomalaiset ovat muita kehnompia, ja
silloin vasta tuloovatkunnollisiksi, kuin rupeevat muihin kieliin pauloin. Kuin olen nähnyt mitenkämuista vieraista kielistä ammenetaan oppimuksia,niinolen
aina oatcllut, eiköshään Suomen kielestä millonkaan haetlaisik jotaik tietäksennä?
*) Näistä, niin ne varakkaammat ja rikkaammat aina
ovat saijimmat, sillä hyö piteävät rahastaanenemmin
kuin mielen-henkellisyytestään; ja ne toas jotka halaajavat ymmärryksen valaistamista, ovat ehkä vielä
meijän moassa kovin harvat.
**) Sillä jos lasketaan lukua, niin tällaista hienoa paperia ja pränttiä maksaa vähinnik Arkki 5 killinkiä
Pankossa; se tekisi jo 4o:nestä arkista l\ Riksiä
8 killinkiä Pankoossa. Siitten näitä kuvia maksais
vähinnik kappale 16 killinkiä, se tekisi i3:stä, 4 Riks.
16 kili; näitä yanhoin-piirutoksia ei otetak jos 6 kili.
kappale, se tulisi 3 Riksiä; ja soittamus-lähet4o kili.
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tymisestä, olkoon teillen yksi varma toistus ett'en
ouk tarkoittanut omoo voittoa, voan yhteistä hyvyyttä.
Se rakkaus, jolla moni moa-ystävä on koettelut
etes-auttoo tämän kirjan peälletarjomista ja se suostumus, jonka ininä tapaisin yhteisessä Suomen kansassa, on ei ainoastaan ilahuttanut minua jei lohduttanut, mutta myös sytyttänyt minussa sitä luuloa
että aika on lähestymässä, jollon Suomalaiset ovat
havaihtevia, ettei ouk mikään niin kallis ja tarpeellinen heilien, kuin oma-kielenharjoittaminen. Minä
soan sen eistä tässä jnlkisesti kostella ensin kaikkia
niitä, jotka ovat olleet hyvätahtoisat ja nöyrät toimittamaan minun anomomukseini Peälletarjojoihen
hankkimisella, ja kirjoin ja rahoin laittamisella ; ja
siitten soan minä myös kiitoksella mainita kaikkia
Peällen-tarjojoita,yhteisesti, siitäheijän luottauksesta,

,

,

,

jota ovat osottaneet minullen, vasten kaikkia kateita,
jotka ovat jo eiltäpäin soimaneet ja alentaneet minun aivotukseini.
JXäihen nimiä tahon heittää
uneukseen, mutta heijän, jotka ovat eteen-auttaneet
näitä aikomuksia, tahon minä tässä jo kirjan alussa
liittää, heijän iso joukko olkoon yksi selvä-to—ci sokkaan ouk paljo. Sitomisesta ja niomiscsta
6 kilL Niin se tekisi tästä iestä Osasta 12 PJksiä 14
kili. Pankkoa neätse mihinkä se jo ampuu? Ja se oisi
siittenkin kohtuullinen hinta. Kahoppas e. ra. niin
Ruotsissa maksetaan 3 R. Pankkoa kirjasta '@tt år
t ©HJeHfIC / 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 toisellapuolella meren,
niin maksetaan Vironmoalla 5 Ruploo kustaik osasta
Rosenplänterin Viron kielisistä kirjoista (23ettF<$3eJUC
genauern Äenntnijj ber el)iini(%n ©pra^e) jotka orat painettil paljon karkeammalla ja huonommalla sekä paperilla että painolla, ja joka on ainoasti 10 Arkkia ilman
mitään kuvitak; joka teköii 5o kopeckkoo joka Arkista , eli 10 kili.I'ank. joka on kahta kalliimaksi,kuin

—

3

J

Otavasta.
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istus jnlkeentulevillen, näilläkin ajoilla löytynneen
Suomessa miehiä, jotka ovat olleet heijän kielelleen
rakkahaita *)■
Näillä puheilla olen 'niinä tahtonut selittää mitenkä minä olen ensin tullut juohutetuksi tälle Suomalaiselle tielle, ja mitkä ovat olleet minun ensim*) Koska minä pitän kaikkia Peällentarjojoitaininiinnä

rniehinnä, jotka ovat tahtoneet ci ainoasti etees-auttaa

tätä meijän kielen harjoittamista ja mänestymistä,
"matta jotka minuakin kohtaan ovat osottaneet uskallisuutensa ja luottamuksensa, niin minäkin, omasta
puolestain, tahon osottoo heilien kiitollisuutta ja kostoa, sillä, että kirjuttelisin heijän mielekseen, ja alennan heilien tätä kirjali-hintoo niin paljon kuin suinkin on mahollinen. Eikä siinä aino.staan, mutta tahon vielä vastakinpäin pitää paljon heijän ystävyytestään, ja heilien halventoo muitakin Suomalaisista
kirjoistain, niin kauan kuin ovat ahkeraat lunastamaan tahi ostamaan tätä Otavataini. Sitävastoin
niin Peälleu-kirjuttajat (©ubfttiitHtexnC/ tlirftä kirja
ei oukkaan tarjottu peällen-kirjuttamiseksi.)elioikeemraittain, ne Peällentarjojat, jotkJ eivät ouk pcällentarjo ttamus-rahaansä sisään-lähättänyt ovat kieltä
ehkä rakastaneet, ehkei kuitenkaan niin paljon, että
oisivat uskaltanneet rahansa (yhen Riksin) eiltä-käsin
vai lie minua ehkäluulleet? Sekin onluonnollinen, sillä vahinkosta viisaaksitullaan ;jakerran Viisas petetään, voan ei toista. Mutta heitä, jotk' eivät ouk niin paljon uskaltanneet äiti-kielensä suhteen,
eikä enemmäksi arvanneet isä-moatansa kuin tätä pientä rahan-tarjomusta, heitä emme myökään taija
mikskään lukea; voan mielisimme kallistoo heille
hinnan vielä isommaksi kuin Ostajoillen., jasitämoar*
tekisimme, ellei saattais olla mahollinen, jotta toimiltajoissa oisi viheliäisyyttä. Muut Osto-miehet,
jotka tahtoovat ensin kahtoa, haisooko hfvällen, ennen kuin rupeévat tuota ostamaan
heijän tuloo minua kiittää, voan en minä heitä, sillä hyo tarkoittaavat omoo hyötymistä, voan ei toisen auttamista.
Sekin on luvallinen, vaikf ei kiitollinen; sillä
parempi kahtoa* kuin katoa. Mutta sillä tavallaniin
moni väikkylä, (niinkuin minäki) jäisi kehoittamatak,
ja kielen-asia harjoittamatak. Sillä alussa apua tarvitaan, lopulla kiitos seisoo; auta miestä mäessä,
elä mäen alla, ja auta sitä joka avun tuntoo!

—

—
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maiset aljet hänessä. Siitten olen minä myös suuremmassa lyhykaisyyessä ilmoittanut, mitenkä mulla
tuli tekemistä niiten Ruotissa ja Norissa asuvien Suomalaisten kanssa; ja mitenkä minun matkustamiset
heissä tarkoitti Suomenkielen ja kansan tarkempata
tuntemista; mutta minun kirjuttamiset heijän eistä,
ainoasti tarkoitti hakeaksein heilien yhtä parempata ja onnellisempata elämätä. Ja nyt viimeiksi olen
myös julistanut tämän kirjan ensimmäistä alkua, hänen tarkoitusta, hänen moninnaista vaikeutta ja myöhään-joutumista- Nyt minun tulee vähä laveammalta 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 että tällä meijän omalla kielen-harjoittamisella, koroittoo häntä muihen kieliin rinallen Tieto muksiin tiellä, jotta taitaisimrno aikoa myöten
asettaa sitä yheksi yhteiseksi kansalliseksi
kirjoitus-kieleksi. Tämä on ollut meijän peätarkoittamus. Ja että näyttää, jotta se ei ouk ainoastaan mahollinen mutta myös keviä tenäksemme
niin olemme koetellut tässä osottoo hänen merkillistä rikkauttansa ja äväriäisyyttänsä, niin taivotuksissaan kuin merkityksissään *) hänen kauneuttansa
la
*) Vaikka se on näin rikas luonnostaan, niinse onkuitenkin varsin köyhä ja puuttuva opillisessa asneissa
loska sitä ei ouk vielä siihen käytetty. Minun olen
seneistä täytynyt ei ainoasti antoo monellen snnalJen lavempata tarkoitusta, kuin ennen, mutta olen
täytynyt myös sepittää monta satoo uusia sanoja ja
puheen-mutkia. Minä olen ymmärtämyksein myöten
hakenut heitä ei vieraasta puheesta, mutta omasta,
niin että heitä mälkeen ymmärtäisimme ilman selit-

,
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ja somalillansa sekä sanoissaan että tavoissaan, josta
hyvin sopiva kuin muutkin

Jöyetääu että se on niin

tämätäk; kulienkin olen minä, huojennukseksi lukemi-

sessa, ensin selittänyt heila Ruoliksi, että sillä pa-

remmin peähiin tarkoittoo hcijän merkitystä. Että
nainut sanat ovat monestin tulleet pilkiksi, ci pie
teitä närkästec, se on mcijän Suomenkielen luonto,
että rakastaa pitkäisyyttä. Meijän vanhat Roamatun
suomentajat ovat ne ensimmäiset ja Viimeiset, jotka
ovat niinikkään omasta kielestämme sepittäneet uiisia sanoja, kussa heitä puuttui puheessamme, erinomattaia
henkeJlisissä asioissa (niin kuin e.m. voanhuvsk-as,]>ilkämeilinenj kaikkivaltiasj m. m.). Scncistäpä hcijäu
keännökset ei haisek vieraalta, niinkuin monenmuun,
voan kiitetään hyviksi ja kunnollisiksi. Sälä ajasta
ovat.kaikki meijän Suomenkieliset kirjan toimittajat
(joista ci ouk yks'kään varsin mainittava) synnyttäneet
sanojansa näistä vieraista kielistä, sillä että ovat suomentaneet, ei heijän merkitystä, ainoasti paljaat sanat (niin kuin c. ta. ojennus-nuora,ylös-rdke.nnus,peliläkatsannos, ylönluonnollUesti,m. m. r(lttCj"UOl'e/ tipjJs
fcPÖOetfe, oftgt, DfWeniatUrttat) tahi sillä, että .ovat ainoasti antaneet näillen vieraillen sanoillen Suomalaisen taivotuksen (niin kuin e. m. bookstavi> hrcivi,
tyyris,falski ,
jlikka, jövklaaran, groovi, gongi, m.
m.). Tällä tavoin ovat hyö ei harjoittanneet kielemme, mutta ainoasti tärvänneet häntä, ja tuottaneet
sisään näitä muukalaisia sanoja, jotka paikka-paikoin ovat jo ruvenneet poistunkemaan omia vanhojamme. Seneistä on syntynyt meiilen uusi työ, syseä
heitä ulos kielestämme, ja jäileen-omistaa i>äitä omiamme, joka monellen ehkä näyttää ouoksi, jotkaovat jo
kerran heihin tottuneet. Mutta erittäin on pois-sysätä näitä vieraita, erittäin on synnyttää näitä uusia;
yks on keviä tchä, toinen vaikia. Mitä niihinmeiltä
tehtyin sanoin tuloo., niin meijän aivotus ei ouk. suukaan, asettaa heitä mainittavina(^lctlltjltf)sanoina, myö
oummc ottaneet heitä ikään kuin hätä-varaksi, koska
emruö ouk soana sen-parempia; ja olemme heittäneet
heitä jälleen, kuin on löyetty uusia parempia : toistukseksi, ettemme piek heistä, mitään mahtia, voan

heitämme kulienkin oikeutta hakeaksensa parempia,
jos löytää; joka aina oisi yoitoksi ja lisännökseksimeijäa

kielessämme.
OTAV A L

F
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kielet, käsittämään kaikellaisia opillisia aineita, ja

vielä paljon soveliampi toimittamaan ne tarkemmatkin asiat, yksinkin varsin puhtaat ymmärtämykset (aftjlrafta fccgrcpp) ilman että heijän tavalla lainata merkitys-sanojansa muista vieraista kielistä *).
Mutta ei siinä kyllä, että se on hyvä nouattamaan
heijän Tie tomusta ja ajattelevaista mieli-henkellisyyttä; se on myös toisellen puolellen hyvä käsittämään heijän Ruho m usta, tahi heijän henkellistä
mielen- juohutosta ja kielen-suloisuutta. Toislukseksi olemme uskaltanneet suomentoo niitä kauniimpia
Runon-kappaleita muista kielistä, e. m. Greekan-kielestä **), joka, niistä vanhoista, luetaan kaikkiin suloisin. Ja luulemme tätä tehneen melkeen mieleksenne, uskollisesti ehkei orjallisesti. Uskomme
muka meijäh nouattanneen hanan henkellisyytlä ja
suloisuutta, ilman että kavottoo oman kielen kauneutta ja somaisuutta.
Asian puolesta, olemmetoas tarkoittaneetsellaisia
aineita, jotka jolla-kulia tavalla valaisoo meitä meijän
*) Tätä olemme erinomaltain osottaneet, sekä koettelemuksessamme että selittää vanhoin Suomalais5, isi, 161, i
63, 173, m.
ten viisautta, e. m. p. i
.m. että myös meijän oatoksessamme Uskomukses-

—

197, 4^5,
ta ja Valaistuksesta, e. m. p. iq3, icp
in. m. Vaikka tätä on vielä tehty varsin vähä, ettei
väsyttäisimme lukioita-mme kovin paljon ymmärtämyksen tarkoittamisellaopillisissa asioissa,niinolemme kuitenkin näyttäneet että sitä käypi tekeminen,

kunkin asian-laitoa myöten.
**) Niin olemme e. m. suomentanneet yhen kappalen
Homéruksen 4'stä Iliadin versyn-kootuksesta (p. -i!\\
249), yhen ison joukon Anakrennin La uiv is t a (11.
Osa, p- i3i 161);
niin myösSapphon Rv nomuk s ia
— 180)
(II O. p. 169
ja Nossin San auksia (I O.
p. 3a6; IIO. p. 162) m. ra. Myö olemme myös tavoittanut toimittoo Moa-miehillemme Ruohtalaisten
Runomusta, ei tyhmällä sanan-keännöksellä(niinkuin
tapamme on ollut) mutta hänen henkensä la" luonnonsa tavoittamisella; joka enin osottaiksenBellmnnnissa, heijän kuuluisammassa ja kansallisemmassa Ruuojassa (mefl nationella ©fatb) (p- 3x6
325>

—

—

—
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esi-vanhemmistamme, heijänmielestä ja luonnosta,heijän töistä ja tavoista, heijän kielestä ja runomuksesta, heijän juohtumuksesta ja soittamuksesta, heijän
viisautesta ja opin-laitoksesta heijän yksinnäisestä että

,

kansallisesta elämän-käytöksestä, heijän jättöksistä ja
vanhoin-jeännöksistä, m. m. eli myö olemme tavoittaneet sellaisia aineita, jotka valaisoo meijän tarinamuksemme, ja meitä ihtemme. Meijän aivotus on
ollut kahellainen että harjoittoo meijän kielemme, ja että valaista meijän mielemme;
tahi, ettäyhellä puolellahuvittaa;toisella,h yövyttää. Myö olemme tahtonut huvittoo teitä
ei
toisten irvistelemisellä eikä pilkkoamisella, eisillä että tässä .ketään soimataan, häväistään ja alas-nauretaan *) (vähin meitä ihtiämme); mutta sillä, ettäkäy-

,

—

*) Myö olemme ottaneet tavaksemme (taflit ffif prtltcip)

että eleä suosiossa ja tyyvennössämuihen Suomalaisten kiclen-kirjultajoihenkanssa, jos kohta erilläisct
mielet ja oatokset meitä eroittaisi ; ja peättänect ettei moittia eikä soimata ketään heistä —■ ci scn-puolesta, niin kuin ei heijänkin töissä löytyisi mitään moititf avata; mutta scn-eistä ett emmc tahok tora-sanoilla häväistä ja alentoo ne ainoat jotka ovat uskaltanneet puuttua rneijän-kiclcemme, eikä sytyttää vihaa ja
vainoa välillemme, kussa yksi yhteinen rakkaus pitäis meitä yhistänoän. Että rueta niinkuivilla sanoilla syyttää ja nuhtella, niin kuin tehtiin Strahlmannirit Beckerin ja Fellmannin. kanssa, oisi ainoastaan
että peloittoo heitä rupeemmasta viiteen työhön,kussa heillä ci oisi muuta kuin pilkkoamista viljcllakscns;i. Niin rauhallisesti kuin elämme
kansallisessa
elämässä, niin rauhallisesti tahomme myös cleä opillisissa aineissa , ja sallia kunkin piteä omat luulonsa
ja arvonsa. Mutta jos meitä ensin tavoitettaneen ja
sormella tarkoitettaneen, eli jos meitä tahotaan tappeluhun kielen-kankahalle, niin silloin ei encän autak
rauhassa istuminen; silloin meijänkin pitäis paljaistaa
miekkojamme
''mies se joka puolensa piteä!" Meijän on seneistä jo täytynyt, vasten tahtoamme (2:sessa
Osassa p. aafi j. s.) veteä tuima tupestamme, ja rueta miekkoin-kapinaan; voan se ei ouk meijän syy
se on heijän , jotka ovat meitä tähän noslanneet, moitiiunsellauu meijän kirjoitus-tapojamme.
J

—

—
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tetään teijan kielenne kunniaksenne ja mieleekseune.
Puhdissamme meijänasioistamme, olemme toisellakin
puolella välttäneet joutavata keinumista ia pöyhisteJemistä, tnrhoa ylistystä, tyhmiä kiitos-virsiä. Talinamus voatii totuutta, ja sitä olemme harjoiltanneet. Jos olemme missään erehtynneet , niin se on
tapahtunut
tapaturmaisuutessa ja tietämättömyy— antaneitahan
tessä
työ meille anteeksi!
Koska meijän aivotuksemme on ollut, huvittamaan
kaikkia meijän Moamiehiämme, joilla löytyy miel'
oppia ja lukea, eikä ainoastaan vissiä siätyjä tahimieli-noutajoita (liehfyCibTClv) ,niinmeijän tarkoituksemme
on myös ollut, että mahollisuuemme myöten kökoella ja toimittoo sellaisia yhteisiä (affUldttttCl) aineita, jotka oisi soveltuvaiset niin yhöllen kuin toisellenkin; mutta jotka yhtä hyvin oisi eriluontoisia
ja moni-tapaisia, että mielyttelisivät moni-mukaisuutellansa, yksi yhtä, toinen toista. Sillä tavalla
luulisimme että myö parhaittain meijän vallasväessä,
tahi siinä valaistetussa kansan-seävyssä, sytyttäisimme rakkautta tähän heijän kieleensä, ja sillä lailla
vähittäin pois-tunketa sitä Ruohtalaista puhetta, joka meijän kielemme vahinkoksi on soastuttanut ja
ryvettänyt meijän suutamme. Mitä on sanottu
Ruotin kielestä, niin on myös sanottava mistä vie-

raasta kielestä tahaan, jota meillen tunkettaisiin

omamme siaan. Sillä kuka on kuullut kummempayhtä äkkinäistä muukalaista kieltä käsittämiseksi niitä opinaineita, jotka ovat kussakin kansakunnassa ne tarpeellisimmat? Että koko Suomenkansan täytyy kumartaman ihtesek Ruohtalaisessa puheessa, vaikka
liäillä on itellä yksi kieli, joka on suloisempi ja
montaparempi? Kukapa uskoisi ettei koko Suomen
moassa löyvyk yhtään ainuataKoulua, Lukistoa, tahi Opistoa, kussa opetetaan (eli kussa ies harjoitetaan) Suomen-kieltä? Että kaikki meijän lailliset ja
moalliset kirjat ja asiat toimitetaan Ruotiksi
se
on niin outo, että Ruohtalaistcn ite täytyy sanoa
ta kuin, että koko moan täytyy opettoo

,

—

—
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sila kummaksi, eivätkä tahok sitä uskon, mutta naaraavat kvin kunloovat täta *). Myöouoistnrnme, et
ta rneijän muinoisat esivanhemmat piti JurnaJanpal-

velluksensa ja kukko-menonsa Latinaksi, jota eivät
ymmärtänneet *') ja incijäii jälkeer.-tulevaisemme

,

olen kuullut oppineita miehiä., sekä Upsalas*JsaMina
että tässä Tukhulmissa, ja muissakin Ruotin kau^

puntiloissa, jotka kummiksii kuin kunloovat minun
puhuvan Ruohtia (koska olen Suomesta); minä
olen nähnyt heitäkin., ylhäisemmistä kansan seävystä, jotka ovat pilanneet ihmeksi cLtä Suomessa
soitetaan, ja tansitaan, ja heitetään korttiioita ;tahi, että meillä eletään, niin kuin muuallakin moailtnassa.
Semmoisia hulluja luuloja heili' on (jo vanhuuesta)
ollut Suomesta ja Suomalaisista. Jokainen tuntoo

ne monet tarinat SuomalaisistaRyökinöistäja
Mamsellilöista, jotka ovat tässä tehtynäheijän nauroksi ja pilkaksi, ja joita moni irvihammas, joka

on siellä käynyt ja hyvännä pietty, siitten tässä lasketteloo ja valehteloo. Mutta mitäsmä näistä! Se on
vielä ouvompi ettei löyvyk ykskään OppivaUpsalassa
jok^ei muuta tiia , kuin että Suomalaisessa Opistossa
luetaan ja opetetaan kaikkia Suomeksi, ja eitä tämä.
kieli kirjutctaan kaikissa meijän lain-asioissa (enkä
minä sano sitä ouoksi, että näin uskoovat ;se on ouompi ettei ouk näin tehty). Tämä heijän tietämättömyys ei ouk ainoasti kansastamme, mutta myös moastamme. Kuin lähetään Viipuriin, niin lait taavat terveyksiä Ouluun. Mistä tämä tuloo ellei siitä, että
olemme ite laimin-lyöneet valaista meitä, että muita,
meijän omistamme. Ruohtalaiset ovat tottuneet ettei
Suomesta kuulla muuta kuin kaikkumista (ett td)O)
heijän omasta viisaiitcstaan; j.i kusta kaikku kuuluu,
siinä on aina tyhjyys ja onto.
**) Ja kuitenkin eivät tahtonneet hänestä luopua, vaikk Jei
häntä ymmärtänneet. Jokainen muistaa niitä kauheita
sota-kapinoita, jotka nousi uskon-muutoksestamme(jCt*
forntötiou)* Ei ainoasti Poavilaiset ja Pappiset paniivat tätä vasten, mutta tuhmat talonpojatkin valittivat
itkulla, että messua laulettiin Ruotiksi; sanoivat:
"ennen sitä tok piettiinisonna pyhyytennä (^etge^om)
mutta nyt lauleloo tätä joka mies mehtääu mäiinessään.""' Ja minkälaiset heillä siitten oli messut ja rukoukset? Ne oli sian-saksoo. INiin e. m. oli yksi, tämuaöineu:" "2(vje SJJajc, Somer t bife, 95uUer i amen,,
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ovat ihmettelevinnä, eitä myö vielä iqtnellä saan
luvulla, tästä ihmisen mielen-valaistamisesta, nou-

tamme vieraita kieliä meijän omissa moan-asioissamme. Myö oumme vakuutetut siitä, että jos Hallitus
oikeen tuntisi ne monet esteet ja puutokset siinä
kansallisessa ylöskasvattamisessa, ne monet vastukset ja rasitukset sekä yksinäisessä että yhteisessä
elämässä, jotka vajuuvat tästä meijän kielenmoahantalloamisesta,
jos se kuulisi kaikkein rehellisten
Moamiesten hartaimmia toivotuksia, niin se eimalttais kauan täyttämästä yhtä asiata, joka on se ensimmäinen kussakin hyvin harjoitetussa kansakunnassa.
Minä tunnen myös, toisella puolella, niitä puheita, jotka aina nostetaan tätä asiata vastaan, ja
tiiän itekkin että tässä, niin kuin monissa muissa asioissa, on monta estettä ja vastusta voitettavinna; ja että kuta jalompi yksi asia on, sitä jalommat ovat myös olleet ne esteet, jotka makoovat
rikki-murrettunna ja voitettunna hänen ympärillänsä. Se on aina heikkoin ja pelkur-mielisten tapa,
että pauhata näistä esteistä, jotka nousoovat hei jän
silmissä kahta suuremmaksi, kuin ovat, ja sillä heitä juuri hirvittää ja peloittaa. Hyö seisahtuuvat
usseemmittain heihin ja painatteleksen hiljan takaisin vanhoillen poluillensa. Sitä-vastoin niin jalot
miehet voittaavat näitä esteitä, tahi astuuvat heitä
ylitten; sillä hyö näyttäiksen heijän silmissä aivan
vähäisiksi, sila yhteistä hyvyyttä vastaan, jota heijän
voittamisella tarkoitetaan. Sillä kussa yhteistä parasta haetaan, siinä täytyy meijän uhrata yksinäisiä

—

,

etuja ja hyötymisiä.

t more, SDledfef \ ferore, 92ef;e ree ,856tfcr Brcc.
Wflaia Orb,

©ÜbS
SlniCn"! joka Jic ollut rumennettu näistä
Latinalaisista .saneista: Ave Maria! gratias Domino

....
Setnoros

dico
(lue:

....

Mariam oro, mecum labora, misere
Sscf!r» fif»er äöermlanb. p. aso, 39a)
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Niistä monesta esteistä, joita kannetaan sitä
asiata vastaan että koroittoo meijän Suomenkielemme peä-kieleksemme, luetaan:
irsiksi. "Että unella kielen-noutamisella moahan
revittäisimme ja hävittäisimme meijänvanhatRuohtalaiset kielen-tavat ja kirjan-laitokset.'"
Aivan
niin! Sen-eistä meillä on mieli ja ymmärrys, käyttää 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— mikä
pärillä, juuri meijän silmiin etessämme *)

—

*) Jos vähänkään oivaltaisittcn, niin ymmärtäisitten,
ettei ilman muutoksctak soahak mitään parcmpata
aikaan, sillä ilman vanhoin rajoin levittämisellä, ja
vanhoin tavoin hävittämisellä, seisoisitten aina yhellä.
kuhalla, kunnekka ruettaisiiu verkaisillaanvajenemaan
taakseppäin. Jos vähänkään siirtämmesilmämme ympärillemme moailmassa
miten isoja muutoksia eikös
ouk tapahtunut siitä uskon-imistamustamme(eftCr 9te'
formationen) Miten monta uusia kansoja ja kieliäeikö
ouk kussakin nioailman kolkassa jo ilmistynneet, jossa ennen oli onttojasyvämmaita, tahi juurikesyttömiä
(roHbCt) ihmisiä; ja miten paljo eikö meijän omat
oatokscmme, monessa asiassa, ovat jo siitä päivästä
muuttuneet! Koska Poavin valta kerran laakcis, eli
koska katkeis ne kahleet, jotka sulki tätä henkellistä
viisautta tyhmiin ulkonaisiin menoin, ja myötulimnio tuntemaan ettei kaikki autuus ouk uskoa Poavin
peälle , eikä Latinan kielessä kaikki meijän viisaus;
eli koska liavaihtimme että kävi Jumalata rukoellemaan kaikilla kielillä, eikä ainoastaan pappiloin,
kautta, mutta myös omalla suulla että syämmcilä
niin mitä tapahtui? Ei ainoastaan ihmisten henkellisyys ja Jum al anpalv ellu s toimitettiin nyt
kullakin kielellä (joka tapahtui 300 vuotta siitten)
mutta koska elämmö yhessä moailmassa, kussa myös
tarvitaan moallista viisautta, niin rupeisivatnyt
kukin tätäkin toimittamaan omalla puheellansa. Greekan ja Latinan kielet, jotka muita vanhempia, jo kauan oli yksinään loistaneet Opillisissa aineissa, heijaa

'"

—

—
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hulluus se oisi siilten, tavoittamaan moailmnssamitä
rnuuttumatointa. Kulun asia on ainoastaanaikaasek
pilataytyi nyt hcittee tätä tunniatansa, muilleukin nuoreinmillen. Ne isommat kansat ylös-harjoittivat ccsiri kieliänsä, jossa asiassa kirjanpainamisen-ilmistys
autto heila nujkitlisclla lavalla. Sillä lailla tuli
Franskan, Sakaaii ja Englannin kielet mvita kuuluisammaksi; ja milt* eivät jo tahtoneet oppimuksiin
seurasta ikeä/i kuin pois-tiinkcita niitä pienempiäkieliä. Niin ettS moni luki viisauteksi, oppia ainoasti
niiita kieliä, joilla iteksecn. ei ouk mitään ansiota,
ellei heistä jotaik yUjellak. Mutta kuta enemmin
valaistus leveni, sitä enemmin tuli ihmiset tuntemaan,
ettei yksi kieli ouk paremp kuin toinenkaan, voan että ovat kaikki soveliat toimittamaan ihmisilicn sekä
henkellislä että moallista. viisautta. Ja nyt nähtiin,
joka hoaralta., niila pienempiäkin kansoja, kuhik ottavan kielestänsä voarin. Se on mcijän ajalla kuin täm, moinen yhtehieii kieliin ylös-harjoittaminen moailmassa on levinyf, ja oisi meille häpiäksi, jos myci
aina oisimme muita myÖliäisempiä , hyvissä Jiarjoifuksissa. Se on Englannin Biblan-Toimitoksct(35tbe(foniHcer) jotka ef-jfiömätfäin; ja cnin ovat tähäntar-,,
koitukseen vaTKwt*ta'née"t. Heijän Biblan-levittämisellä
ja kirjapajoiii-.i^etlamisclla,orat hyö levittäneet moailmassa ei ainoastaan tätä Jumalista sanoo, «riutta
ovat sillä myös sytyttäneet ihmisten ymmärrystä
■
ja ajatusta, ja antaneet tallen ymmärryksellen tilaisuutta kirjallisesti toimittaaksensa, ja tulla muilta käsitetyksi. Myö neämmö vaikutoksen tästä, heijän
omissa kansnn-istuttamuksissa (folouier) sekä PohjosAmerikassa että Indiassa, jotka ovat paisuneet ja vointuncct, ei ainoasti rikkautensa ja avaruuf.essa, enemmin
kuin moni muu vanha valtakunta, mutta myös ticvollisissa aineissa jättänyt monta heistä jalollensa. Ei
ouk missään moailmassa Tietömukset tulleet niin nopccn levitetyiksi, kuin näissä maissa. Siinä kussa ei
ollut ennen ylitä Kirjanmerkkiä ,siinä kirjutetaan nyt
monella kielellä, ja monelta kansalta. Kuin kuullaan
mitenkä ne kesyttömät (ttJUbflWe) Indian ja Kanadan
maissa, jo ylös-harjoittäayat omoo puhettansa, niinse
oisi häpiä jos myö Suomalaiset, jotka jo niin kauan
olcmtue_ virkistyneet vieraalla valaistuksella, vielä viivyttdisimme harjoittoo ouioamotc. Johan mcijä»
t

J
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pitävä, etta piteä sltii yli aikansa, on luonnotoin;
sillä muutosta söähaan viivytellä j voan ei estellä;
kuin se tapahtuu ajallansa, niin se on otollitjen ;mutta kuin se tapahtuu ennen aikaasek , tahi jälkeen,
niin se on voaran-alainen. Minkä tautta myö' tässä
asiassa oisimme niin tarkat noutamaan vanhuuttamme, kuin olemme muissa asioissa jo aikoa siittéit
heittänyt meijän vanhojamme uneukseen? Johan se
Auotuin kieli, joka ajallansa kukisti ja moahan-lal»

läis kaikkia muita, nyt lakastuu itestään, mitäs siit—
ten luvletten, että tämä liuotin kieli oisi hyvä iäksi
sotkia meijän Suomalaista puhettamme? *)
2:seksi sanotaan, että "Suonien rantamäissä puhutaan monessa köhin Ruotticij ja että se oisi näitten yksi iso Hdmmennös ja vastaus _, jos hei/an nyt
tilytyis oppia Suomea." Sekin on yksi turha puhe!
PitäiskÖ koko kylä opeitteleman Kuohtia, jos sitä
puhutaan yhessä talossa? Eiköhään osa pitäis soviheimolaisetUngerilaiset (joihen kieli niinikkääri oit
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 ntyö
myövielä kainustélemme
tätä, ja luulemme mah.ottomak.si käyttäämeijänkieltä
kirjallisesti.
*) Moni soattaa ehkä luulla, että vaikka olemme laimin
lyöneet liarjoittoo Suomea, niin olemme kuitenkin
harjoittaneet Ruohtia, josta ansiosta meille on kosta
tuleva Ruohtalaisilta; mutta, niin kuiu Latinan kieli

—

ei ouk viljelly.t mitään hyövytystäeikä mitään liyvyyttä siitä, että sitä käytettiin tietollisissa aineissa ympäri koko moailmata (nopeemmin se oli hänellenvahinkoksi ja tärväaiiseksi) niin on Ruotinkin kieli
ei viljellyt mitään etua siitä, että sitä on Suomessa
käytetty
kylläpä sitä arvataan palkastamme! Niin.
kuin nauretaan meijän Ruohtalaisesta puheesta, niin
nauretaan myösmeijänRuohtalaisistakirjoistaja kiijuttamisesta. Lue e. m. Tutkimus Aurasta; ©KU %'ltter»
Stbntng 1817, p. 33i, 332 m.m. heijän Tutkimus Terlue ÄOttieteU
■&> m. m.
N:o
G
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—
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tettaman kokonaisuutensa mukaan, voan ei kokonaisuus osansa mukaan. Minun oatos oisi, että
Ruohtalaisissa pitäjissä saisi harjoittoo Ruohtia, ja
Suomalaisissa, Suomea; siitten ei oisi kumpaisellakaan syytä valittoo. Se on yksi vanha, mutta
yksi tyhmä luulo, että "kaikki on sulatettavana
yhteen malliin;" mutta se on yksi uusi ja viisas sana,
että "pitäköön kukiin omat muotonsa." Ennen uskottiin ettei yksi valtakunta oisi mahollinen,elleihänessä ollut yksi uskomus (?fteli(}ion) 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 kurnmaistakaan; ja että ne valtakunnatovat
kaikkiin vahvimmat, kussa ne erinnäiset osat soa"vat kukiin piteä omat luontonsa, ja kussa heitä nioitaan yhteen, voan ei sevoitetak tahi
sulatak **).
3:neksi, syytetään "meijänkielen olevanniin köyhän ja oppineihen töihintaipumattoman _, että, se oisi
muka mahotoin hänestä harjoittoojotakuta hyveii" ***).
Mutta mistä se tulee, ellei meijän omasta huolimattomuutesta? Kaikki valittaavatmeijän kielen puutoksista, mntta harvat ovat hoastaneet hänen suloisuutesta, hänen sisällisestä rikkautesta ja kauneutesta, ei ainoastaan ymmärtämysten tarkoittamisessa
ja sanoin taivuttamisessa,mutta myös hänen ylös-har-

joittamisessa ja ulos-venymisessä. Meijän kielemme
)

*) Luc Pappiloihen ja Porvaliloihen juttelemuksfa, viimeisissä Herroin-päivissä (v. 1823) niistä Vermlannin Suomalaisten pyytöksistä, soahaksensa Suomalais-

—

ta Jumalanpalvelusta; jotka löytyy paincttunna kirjassa
Sprotofotler mib Stißbagen 1823
(fsr b. 3 maull) p- 5g7 584; famt (for b- 23 gDtaj) 111
B. p. 319—3.59, asor,^erffapets
IIB. p. 109S— 1108.
95t^ tiU famtL@tånb. $rot*B:be@amL p.303— 3o9,ra .m.
**) Lue rueijän oatoksiamme Uskomuksesta jaValaistuksesta, ynnä heijän vaikuttamisesta kansakunnissamme,
e. m. p. 202, 299, m. m.
***) Tätä huuetnan joka paikassa, kussa voantuloo puheh
hänen harjoittaruiscsta.
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on ikeän kuin yksi lihava peltomoa, jota pietään kesantonna, ja kussa kasvaa vahvast heiniä ja ruohoja,
muttei ruista eikä vehnee. Onko se siitten pellon
syy, vai viljellys-miehiin? Minä olen nyt ruvenut
kyntämään, viskatkoon muut siemenet, niin soahaanpas kahtoa ellei meijän Suomalainen pelto rupeisi
hetelmöittämään ja ellei ajan takoo kiitettäisik.
meitä, jotka ensin tähän työhönrepeisimme *). Mutta niin kuin on kieliin kanssa, niin on myös Oppimuksiin ja Tietomuksiin kanssa, jotka kielissä toimitetaan; nekin ovat verrattavat yhteen vainioon,
kussa kynnetään ja kylvetään, ja josta siitten vilei moallisesti, voan henkellisesjellään ja eletään
ti. Tietomukset on yksi henkellinen vilja; kuta
enempi sitä käytetään (hyväksemme) ja korjataan,
sitä enempi se meitä hyövyttää ja huvittaa **). Mutta niin kuin se moallinen vilja ymmärtämättömällä
käytöksellä tahi nauttimisella, ussein keärityy vahinkoksemme, niin saattaa myös tämä Tietomuksen elo
keäntyä turmioksemme, jos myö sitä veärin käytämvai eikös
me. Voan onkos se siitten viljan vika
lie vika meissä? Moni Hallitus on koettanut että

,

—

—

,

*) Mitallaan, jos tulisi käsky, että kaikki pitiiis
kirjutettaman Suomeksi! Minun miclein ihastuu paljaasta tästä oatokses.ta. Mutta niihin aikoin
taitaa vielä olla kauka, eikä nähtävät tään-ikäisiltä.
Kuitenkin toivotamme, että oisivat lähestymässä, ja
pitäisitnmö sitä isommaksi iloksemme, jos oisimmo
tällä kirjallamme heitä jouvuttaneet, tahi ehkä jo

aloittanneet.
**) Tällä henkcllisellä viljalla on sama luonto kuin sillä
ukkilli.sella :kuta enemmin sitä kylvetään ja karhitaan,
(harjoitetaan) sitä enemmin siitä viljellään ja ravitetaan. Kirjuttajat ovat kyntö-miehet, lukiat ovat
viljellys-michet, ja Tietoraukset on tämä henkeUinen
siemen, jota kylvetään, ja josta siitten viljellään viisautta ja valaistusta. Se on harva mejstä joka levittää tätä pelto-moatamme, tahi enentää meijän ymmärrystämmc uusilla tiejoilla; ne muut käyttäävät
ainoasti tätä vanhoo siementä, joka aina muuttuu
uucksi eloksi, kylvettyänsä.
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viinan-kielolla —varoittoo ja esteä juopumista ja vil*
sanokoot hyö, jos heijän alimmaijan tuhlarnista
set ovat muita onnellisempia, rikkaampia tahi muuten
siistimpiä? Moni on myös (e. m.Paavilaiset)koettellut
että kirjoin-r japqinon-4ielolla yastuuttoo Tietomuksiin
— sanokoot hyö, jos ovat sillä
liian levittämistä
onnistanneet omiansa, tahi varjelleet heijän mieltänsä
ymmärtämästä? *) Ei ikeän! Ainoastaan ymmärryksen vahvistamisessa,ja syvämmen hyvistymisessä,löytyy
se ainua ja paras välikappale ihmiskunnan onnistu-*
niiscksi; silloin ei ou pelättäveä, että juomme
ihtemme juovuksiin, tahi huljuttelemme mielemme
joutavilla ja turhilla ajatuksilla. Ja jos se joskus ta-*
pahtuis, että myö tuttavien joukossa oisimmeleikk^ *
puheliaisct, tahi ajalus-juohtumuksissamme vapaalli-^
set ja vallofliset, eihän meitä tuosta sakoitettanek, ta-r
hi kuritukseen kuletettanek, Jojin emme tappq-»
lek välilämine, eikä toistamme häväise. Ainoassaan lasten ja sen roa'an kansan täytyy olla holliotuksen alla, mutta ymmärtäväiset ja täysi-mieliset
holhoovat parhaitten ihtesek. Yksi kansa, joka osottaa lain-kuuliaisuutta, ja kuuliaisuuttalaillisenesival-»
lansa vastaan,, joka uskollisesti täyttää kaikkia yhen
alimmaisen velvollisuusia,on jo niinpaljon mielistyn-»
nyt, ettei sitä eneä tarvitak hoitella mielen- eikä
kjelen-kahleilia,
4*neksi, olen minä myös kuullut sanottavan,
''iSuomejvnoan olevan niin pienen ja Suomalaisen
j

kansan niin vahaisen _, ettei se ouk hyvä yksi-

*) Niin kauan kuin eivät vaitamiehetitek maltakollaryyppeätnätäk, tahi kirjoin puuttumatak, niia clköötkiel-teak tätä nauttimista aliinniaisiileiisa1 Se onluonnotoin
ja mahotoin. Sillä kussa viljaa löytyy, siinä lyötyy
myös viinoo, ja kussa ymmärrystä tavataan, siinä ta-^
vataan myös tietoa (^Tietomuksiin tarkoittamista).
Kumpainen virvoittaa meitä, ja on terveellinen; mutta kumpainenkin meitä juovuttaa, ja on voarallinen.
Kielolla hyö meitä himoittaa, mutta luvallisellanauttimisella, huvittaa.
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ridån hv.slcnlamaati ja voimassaan piteä yhtä omaa
Oppimasta" (en CQCU litteratur). jNiin kuin se oisi
meille mnka huokiampi, knstentoo ykiä vierasta,
äkkinäi-lä *), Tämä puhe ori minusta niin tyhmä,
kuin että sanoa, ettei pieni mies ole hyvä oppimaan niin paljon, kuin suuri mies. Tätä vastoin neämmö, että ne pienet ja voimattomat miehet
usseemmittain ovat monta viisaammat ja oppisemmat kuin toiset, jotka ovat isommat ruumiltaan.
Mistä se tulee, ellei siitä, että kuin näipät harjoittaavat ruumi1lisy y ttänsä ja voimoansa, niin
loiset harjoittaavat järjellisyyttänsä ja ymmärrystänsä. Samaten on myös vaItakuntien ja
kansoin välissä! Eikös ne isommat heistä aina tarkoitak v lkonnaisuut ta, ja ne heikommat siis ällisyyttä. Niin on Luoja antanut luovuillenS9, 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 harjoittakaamme niitä viisauen hetelmiä, jotka rauhan alla
kypsyisivät meijän moassamme! Siivistäkämme meijän tapojamme (siinä on meillä
ja valaista— eikyllä!)
ansiolla,
kaamme meijän
mielemme
muihen
— omalla kielen ja mielen harjoittayoan omalla
misella! Se oisi yksi voitto ihmisyyellen, ja meillen Suomalaisillen yksi kunnia, monta suurempi
kuin että (niin kuin nyt tehään) matkittaa muihen
kehua ja pöyhistellä muihen opinpuheita, tahi
— Sillä
pauloissa.
eihään myö ollakmitkään Jätkyt*) Eikös se oisi parempi otiä painaisimme itc kirjojamme, kuin että ostoo heitä rahallamme toisilta? Eikös
olisi luonnollisempi harjuttoo omoo kieltämme, kuin
että harjgittoo yhtä vierasta.
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täjöitä (^rtpegoiov) joihen snuhunn sovitetaan mitä
vajuu muihen suusta, ja jotka Harakoina kertoavat
ja märehtiivät muihen purtuja ja syljyksiä.

Seneistä kuin sanoovat meiiänkansan vielä olevan
vähäisen harjoittamaan oraoo Oppimusta, niin eivät
ymmärräk mitä Oppimukseen voaitaan: "ruumiillista
heikkoutta, ja henkellistä mieli-vakautta."Se on koko kansan kanssa, niin kuin yksinäisen ihmisen kanssa; 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 opettajoitamrae ja opetuksiamme. Mutta se on viisas, joka oppii vielä vanhanakin; sillä vanhuus huonistuu ja
nuoruus

vahvistuu, mutta viisaus on aina vihertä-

ja vijae'riäinen. Mitä on sanottu ihmisistä yksinäisesti, on sanottavaksi heistä yhteisesti. Ne pienet kansat ovat soveliat oppimaan, jaharjoittamaan
Tietomuksia ; ne suuret tahtoovat jo opettoo muita.
Ja eikös se lie niin luotu luomisessa, suurien olevan niiten pienein Herroja.
Sen-eistä kuin luetten mitenkä ne pienet Greekkalaiset hallitukset oli hyvät muinon harjoittamaan
kukiin omoo puhettansa ja oppimustansa, kussa olivä

vat monta

kuuluisemmat, kuinisommat valtakunnat;

ja kuin kuuletten mitenkä pohjoisessakin-päin yksi
pieni kansatus (BefotFttiflQ) yhöllä soarella, kaukana
Hutjan-meressä, oli hyvä yksinään harjoittoo ja voimassaan piteä yhtä omoo Oppimusta, yhellä ajalla
jollon Tietomukset olivat jo —ikeän kuinpois-sammuneet koko tästä moailmasta
mitäs siitten sanotten tämän Suomen moan olevan köyhän ja kykenemättömän harjoittoo omoo puhettansa ja oppimustansa, kussa jo 200 vuotta on löytynyt 1 oma Opisto, 2 Lukistoa, toista satoo koulua; kussa löytyy
3o kaupuntia,kolmatta satoopitäjätä, ja toistamiljuonia ihmisiä; ja kussa jo tavataan 8 kirjan-pajoa.
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Mikäs siitten meissä puuttuu, ellei toimi ja
työ? Syy on siinä, ei eitä meitä on väliä työmiehiä, ei että kajoomme työtä;mutta että tiemmö'
tuiliaan työtämme, että kylväämme tätä vierasta
viljoo,- joka ei ikeän loista meijän moassamrne; ja että raéijåjn omat pellot seisoovat autionna ja kesantonna. Mikä kaunis keto eikös avauntuis meillen ja

rneijän työn-taitavaisuuellcmme (wår Cirßetéfontlåcja)
— ei
jos luettaisiin viljelemään omia ruoka-maita
vieraalla viljalla, voan omalla. Siitä viruisi meillen
yksi riista, joka täyttäis meijän hinkaloitamme, ja
turvaisi meitä tästä henkellisestä ruuan-puutoksesta,
jonka nälkästymisessä myö neännymme ja lauhtumme, ikeän kuin siitä moallisesta runan-puutoksesta.

s:ueksi,olen minä kuullut,monen sanovan: "Meijan nykyinen Hallitus ehkä ei suvaihtek ettii ruettaisiin harjoilloo kielemme_, tahi valaistoo mielemme koska valaistuksen
" sanotaan olevan kansa-kunMissä sitä luetaan ? että vanassa vahinkollinen.
laistus on voarallinen, tahi että ymmärrys on luotu meillen vahinkokseinme? Eikös se ouk ymmärryksen luonto, että harjoittoo tietoa? Eikös se
ouk peä-tarkoittamus meijän Ristillisessä Uskomuksessa få)i?elt<jtOtt) että levittääihmisissä henkellistä
mielen-valaistusta? Se ei olluna ihmisen käsky, mutta se oli käsky Jumalalta; "Mänkee ulos
moailma au, ja opettakaa kaikkia kansoja!"
Mitäs siitten pelkeämme tätä henkellistäviisautta? Ei
ouk vielä valaistus ketään häväisynyt, eikä ymmärrys kennen mieltä pilanut; siJJnei "raha ratki kukkarota, mieli säre miehen peätä" tiesivät jo esivanhemmamme. Se on hulluus että luettaa sitä valaistuksen syyksi, mikä seuraa tämän ymmärryksen
veärästä käyttämisestä, tahi veäräslä valaistamisesta.
Yksi veärä ja ymmärtämätöin käytös, yksi tyhmä
mielen-harjoittamus, jos kohta ymmärrykselläkin tarkoitettu, on kuitenkin ymmärtämättömyys, eikä kuhuttava puoP-valaistukseksi; sillä yhtä
semmoista ei löyvyk. Sillä valaistus saattaaolla väj

j
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Lainen, ja söattaa olla isompi, mutta valaistus s&
on kuitenkin. Yksi puol'- v a lai s tamus on jo
Valäistäinattomuus, voan ei valaistus, sillä hyö erkanoovat tästä, kuin yö erkanee päivästä, veärä-tie
oikeasta. JViin kuin rahat ovat ilman arvotak, eli—
eimme ymmärrak heitä oikeen käyttää, niin ompi
myös oppimus ja viisaus (itekseen) ilman ansio-

tak, ellemme heitäoikeen ymmärrak keänyttää hyväksemme ja sivistymiseksemme. Yksi rikas saattaa olle kelvot oin, ja yksi oppinut, kun no toin; taitaa
olla mielettömät kumpainenkin; voan ei se ouk
rahan syy enemmän kuin oppirnuksen; syy ori
heijän veärässäkäyttämisessä, s. o. ymmärlämättÖmyytessä, joka syntyy valaistumattomuutesta. Valaistus
kuhutaan mielen-valaistukseksi, sillä" se harjoittaa ei ainoasti ymmärryksen viisautta,mutta myös mielen hyvyyttä; se tarkoittaahyvyyttä
yhellä puolella, ja viisautta, toisella; niimittäin
ei pahuuteen. Viisaus
viisautta hyvyyteen
pahuuteen, on peä-pahuus. Ei löyvyk vielä sitä
miestä, joka katoo eli paheksii tietoansa, vaikka
kuinka vähäinen; mutta monella on ollut syytä eh*
ka valittoo hänen veärästä käyttämisestä *)j

—

eikä

*) Mistä se tulee, ettii monesti käytämme viisautemme
hullusti, ja villittelcmme meitä joutavilla juoneilla?
Vika on meijän yksin-puolisessa ylös-kasvattamiscssa. Meissä tarkoitetaan (yhellä puolla)kyllä ymmärrystä ja moninnaista viisautta; mutta ei hafjoitetak kyllä tätä mielellistä valaistusta (henkellistä viisautta) jotta tietäisimme oikeen käyttää
tietojamme. Ja koska sen-eistä käytetään heitä pahoin, niin lykätään Tietomuksiin syyksi. ToisellaE
puollai niin uskomus tarjoo meille toas tätä henkeHistä viisautta (henkellisyyttä) mutta laimin
lyöettä harjoittoo meissä sitä moa llist a, joka moallisillen on yhtä tarpeellinen sillä ilman sitä ei tullak aikaan. Kuin käyttivät henkellisyytensä ymärtämättöiausti 14 ja 15 saan vuos-luvun hurjuuttclemisessa,
niin eipä tätä siilon luettu uskomuksen viaksi; mutta vika luettiin hän,en yeärässä käyttämisessä.

—
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ikä löyvyk sitä valtakuntoo, kussa tietomukset ja
valaistus ovat tehneet hämmennöstä ja villitöslä;
mutta monta, kussa tyhmyys ja mielettömyys
ovat kumouttaneet toisiaan ja heittäneet härän-pyllyä. Että seneistä sanoa, jotta valaistus on kansassa voarallinen, on mielettömästipuhuttu; eikä sitä muut sanokkaan, kuin tyhmät ja tylsäyntyneet miehet. Ja että uskoa, jotta meijän Esivalta
tahtoisi vastuuttoo tätä totuullista mielen-valaistusta, tahi poistaivuttoo meistä tätä omoo kielen-harjoittamista *), oisi että tahalla japahuuella häntä soimata ja alentoo, tahi panetella häntä ymmärtämättömyytestä. Yksi semmoinen oatos oisi luonnotoin
ja mahotoin, eikä pie löytyä yhölläkään Suomalaisella. Sillä oottenkos millonkaan kuullut yhtä isää,
joka tahallaan kasvattaa lapsissaosa tuhmuutta ja

,

mielen-tyhmyyttä? Nopeemmin haan heissä
harjoittaa viisautta ja ymmärrystä. Niin tarkoittaa myös joka Esivalta, että levittää valaistusta
ja tietoniusta alimmaisissansa; että hakea heijän

parasta ei ainoasti moallisissa, mutta myös h enkel lisissä. Eikös meijän muinonenkin Keisarimme osottan't tätä mieltä Suomalaisiakin vastaan, sekä
hyvyyvellänsä Turun muinosta Opistoa kohtaan, kuin
hänen moneilla muillakin armollisilla toimistuksilla,
— Miharjoittaksensa meijän mielen-valaistamista?
täs siitten epäiletten että tämä nykyinenkin Keisarimme harjoittaisi tätä meissä? Joka on jo monesti
ottanut turvataksensa näitä meijän henkellisiä tarpeitamme.

*) Moni on seneistä neuonut minua > ettJei puhua mitään oma-kielen rakkautesta,voansanoa minun ainoasti tehneen tätä leikiksi, ja ikään kuin lystin vuoksi,
kielen-koitteeksi. Mutta minä tunnustan vilpittömästi (sillä minun suussain ei piek kahta kieltä löytyä)
ettei mikään muu, kuin tämä palava Suomenkielen rakkaus ou minua tähän kehoittanut, sillä kutällaisiin kustennoksiin?
kapa leikin vuoksi
Otava I.
H
rupeisi
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Moni on myös sanona: Hallitus tahtoo chkll
että ruettaisiin Venäjän kieltä harjoittamaan!" Aivan niin, "ei työ miestä häväise, taito tapoja pahennak!" Voan erittäin on ylitä, erittäin on toas toista. Sillä eihään Suomenkielen-harjoittaminenkieläk
meitä Venäjänkieltä oppimasta; eikä toas Venäjänkielen-oppiminen kiellek meitä Suomenkielen-harjoittamisesta. Meijän pitäärakastoo omoa kieltä, ja kunnioittoo muihenkin kieltä; vasta silloin kuin rupeavat meijän puhettamme polkeamaan, silloin vasta
kuuntelemme heitä vihalla. Se oisi luonnotoin
voatia meitä rakastamaan sitä, joka meitä alentaa ja polkee, ja se oisi mahotoin sytyttää meissä
rakkautta Venäjän kieleen, Suomen kielen polkemisella. Se on tarpeellinen ehkä meille että, yhistettyä Venäjän kanssa, oppia Venäjätä mutta se on tarpeellisempi meille, osata Suomea. Se on mahotoin
että Hallitus vieraan kielen opettamisella tarkoittais
alas-tallata omamme. Eihään Virolaisetkaan, eikä
vanhat Suomalaiset, eikä monet muut kansat Venäjässä ouk tulleet pakoitetuiksi ottoo Venäjäläkirjakieleksensä! Ja sanotaan että se avullinen Keisari
Alexandeei vainaa oli Porvon Herroin-päivissä kah'tonut kummaksi, että harjoitimmo Ruottia kirjakieleksemme, ja tarjonut meille Suoirieammo, mutta
että silloin olevaiset kunnioitettavat Herroinpäivämiehet 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-kielen harjoitus eiouk ainoastaan otollinen ja tarpeellinen, mutta myöskin mahollinen
ja luonnollinen, niin kysytään siitten: ''minkälainen se
Suomenkieli pitäis olla jota harjoitettaisiin kirja~
kieleksi?" Että sen pitäis olla sen par raaimnian
ja suloisemman peättelöö jokainen. Multa mikä
puhe on heistä paras ja suloisin? Siinä on kysymys! Tämän sanan peälle
kuuleppas mitenkä
J

,

J

—

liuutaavat, yksi yhtä, toinen toista; Hämäläiset,

LIX

Pohjalaiset, Turkulaiset

ja Karjalaiset - kaikki nyt

juttelemaan, ja mill' eivät
tappele -välillänsä, siitä, kennen muka puhe oisiheistä paras. Minä annan föeijän pauhata ja riehua, ja

avaavat suutansa tästä

kuin kerran väsyyvöt sohisemasta, niin silloin minäkin tahon puhua. Mutta ensin tahon minä kuulla mitä ne' viisaammat heistä sanoovat, jotka
lausuuvat: 'meillä on jo kerran yksi kirja-kieli _,
ja hyväksi kohottu ja jota
joka on ylÖsharjoitetlu
kaikki ymmärtää — mitäs sutten ruvemme nytjoutavia juonittelemaan ja oltoo yhtä uutta puhetta
kirjan-puheeksemme jot' eivät moni meistä ymmärräk?
Mutta minä puhuisin teillen ensin yhen tarinan
yhöstä talosta kussa oli monta miestä. Suurin osa
heistä oli laiskat työllen voan oli niitä moni nöyräkin. Heillä oli yksi vanha pelto-moa, kuiva-luontoinen ja hickka-pohjäinen; sitä ne joka vuosi
pieksivät kuokillansa, ja repivät oatroillansa, soahaksensa yhtä vaivallista laihoa, joka usseemmittain
paleltui keyät-pakkaisilla, ja kussa mato söi orasta. Yksi näistä nuoremmista miehistä, joka oli kiivas työllen, mani korpeen toisella puolella kylee, ja
löysi siinä hyviä synnemmaita; kussa oli muta-pohja, ja kussa ei halla pannut halmetta. Siihen hääri
teki ruis-sänkynsä, ja rupeisi sitä pyytämään viljavainioksi. Toiset miehet nauroivat hänellen ensin
ja häväisivät häntä, ja sanoivat: "sinä koira et' tietyötä meijän pellolla, voan omallais!" ja kuin näkivät mitenkä hään siellä poltti' ja raivais moata tahi kaivo valta-ojia, "ja rovioitti suota, niin sanoivat
välillänsä: "hullu semmoiseen työhön menköön!kyn"netään myö tätä valmista moata, jota meijän van"hemrnat ovat meillen raivanneet, kyllä se meitä
"elättää, niinkuin herjatkin. Tässä osaapi jokainen
"jo asettaa vakojansa — mitäs siitten lähemme uuel"la työllä katkaistamaan ihtiämme." Niin puhuivat
ne suurimmat laiskurit ja velto-lurpaiset. Toiset
ymmärtäväiscmmät miehet eivät virkkaneet mitään,
J

j

j

j

,
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voan kynsivät tavallansa sitä vanhoa peltoansa, kunnekka näkivät sen hyvän vuos-tulon siinä uuessa —
silloin hyökin muuttivat sinne oatrojansa. Mutta ne
laiskat miehet eivät tulleet sinne ennen kuin vasta
leikkuun-taikana, 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 veäristelöövät suutansa naillen minun aikeillen;ne jotka enin
— kysytkeepäs heiltä,
moittiivat ja reävaävät minua
mitä ovat ite tehneet meijän kielen kunniaksi? Ne
ovat ne samat miehet jotka ovat paisuneet laiskuutessaan; *) sillä jotka kerran ovat työskelleet ja
tuskauntunneet kielessämme, eivät eneän kiivastu eikä kiroile, jos toinenkin hänessä ropottaa — toisella kohalla.
Monen olen minä myös kuullut sanovan, joka
on suomennettu,
piteä sitä Suomea, jolla
— Roamattu
"että siinä löytyy sitäparasjuuri kulta-jyvänänsä
ta ja selvintä Suomea_, meijän puheessamme _, ja tt~
ta meijän pitää sitä nouattoo"
Ernminä usko siihenkään! Sillä ehkä kyllälöytyy kehnompata Suomea kuin Roamatussa (e. m.
Virsi-kirjaisamme)niin löytyy myöskin parempatakin Suomea (e. m vanhoissa Runoissamme). Mutta koska ihmiset aina riippuuvat niihin vanhoin
luuloin, eivätkä usseen eroitak sitä si s allis t a siitä uikonnaises ta, eikä sitä henkellistä hänen
runmmiillisesta piiroksestaan, niin antaavat
näillen puheenpiiroksillen yhtä he nkellistä arvoa,
joka ei heissä itekseen löyvyk, voan jotahyöainoasti oisi tomittavana. Tästä tulee etfeimme(e. m. ru*) Jopa on mutienkin moni sanonut: JJmikä nyt rupee
vielä uutta opettelemaan, ja vaivata ihteinme äkkinäisillä sanoilla? (Laiskat aina töitänsä luetteloo).
Mutta hyö eivät muistanek, ettei opetetak mitään
vaivataki Sillä ei kauhalla mieltä"petihän ajetak,voan
vaivalla; ja tämä on yksi vaiva, joka ajallansa tuottaa huvituksensa.
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kouksissamme) tahok luopua vanhoista sana ntavoista, jotka soattaa ehkä monin kerroin olla tyhmät ja sopimattomat (keskustele p. 148, iso, m. m.)
Heijän
hyväksi, jotka juuri henkeiisinnä käsittää'
vät nai ta ulkonnais ia puheen-piiroksi a ja
jotka Juuloovat että Jumalallisuus katoisi, jos kielemme parantaisimme, (ja heitä on suurin osa) niin pitäköön Jloamattu sitä Suomea, jolla se on kerran
toimitettu, ja johon se on ikeän kuin koventunut! Eihään se kielläk meitä muissa kirjoissa kirjuttamasta toista Suomea!
~"IVohj pitäiskös /ntillii sutten olla kahta kiellä
kirjoissamme?J> kuulen minä kohta jonkun kysyvän.
Ei kahta kiellä, voan kielen-piiroksia soattaa olla vaikka miten monta! "Eihäiin Ruohtalaisillakaan
ouk kirjoissansa muuta kuin yksi kielen-piiros /JJ
Vai ei! Eikös heijänki Roamattu ou kirjutettu yhellä eri- ja vanhalla kielen-pi irok se11a jota ei käytetäk eneän missään; ja eikös heijän Laissakin nouatetak yhtä vielä vanhempata ja erinomaista puheen-piirosta, joka perustaiksen sillä
kirjoitustavalla, jqta tavataan heijän vanhoissa moakunnan-Lakiloissa (^)rOtfince=Sagar). Jos tarkasti
tutkistelemme
niin kullakin kirja-toimittajalla,
eli kullakin ihmisellä ikeän kuin kullakin ajalla, löytyy aina yksi vissi oma puheen-piiros, jokaeroittaa heitä muista, ehkä tämä eioitus usseemmittain
on niin vähäinen, ettei sitä jokainen selitäk. Mutta
yksi eri piiros puheessamme, on ainakin yksi eri
piiros ajatuksillemme, koska ajatukset pii—
rutetaan puheella. Niin erinnäiset kuin ajatukset ovat, niin erinnäiset saattaa myös olla puhee n-piir okse t; mutta ajatukset ovat monellaiset, seneistä täytyy myös puheen-piiroksien olla
monellaisia. Tästä seuraa, kuta enemp' meillä
löytyy näitä puheen-piiroksia, sitä keviämpi ja
huokiampi meillä on myöskin toimittoo ajatuksiamme. Meijän ei seneistä piekaisea, mutta nopeemmin tavoittoo monta puheen-piiiosta meijän kie-

,

,

,
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lessämme, sillä hyö teköövät sitä viljakkaammaksi ja rikk aha mmaksi toimittamaan ajatuksiamme. Nyt on kukin puhe-murrekki in ainoasti yksi iso erinnäinen piiros meijän Suomalaisesta

puheesta, ittsAa löytyy kussakin monta erinnäistä
pienempätä piirosta. Mitäs siitten vihoitatten ja
pois-eroitatten näitä erinnäisiä p eä-piiroksi a, jotka löytyy meijän kielessämme, ja jotka teköövät sitä suloisemmaksi jahetelmällisemmäksi?
Minun oatos on sen-eistä, että meillä Suoma-

laisilla on yksi kieli (sillä myö ymmärrämme hyvin kyllä toisiamme, ehkä meitä eroitetaan puheessamme) joka osoittaiksen, ja jota jaetaan, vissiin puheen-piiroksiin, ikeän kuin meillä on yksi mo a,
jota jaetaan vissiin moa-kuntiin ja hippa-kuntiin.
Koska nyt Turunmoa on niin hyvin Suomenmoata
kuin PoJijanmocij, ja Savolainen niin selvä Suomalainen kuin Hämäläinen niin on myös heijän puheen-murretkin selvee Suomen puhetta, ehkä heitä
eroitetaan toisistaan, monessa paikoin. Mikä oikeus
meillä on että koroittoo yhtä puheen-murretta
kirja-kieleksemme ja alen to o kaikkia muita? Ori
haan kaikilla Suomalaisilla yhtälaiset oikeuet ja vaj

pauet kansallisessa elämässä, minkätähen-siisheillä ei oisik sitä opillisessakin? Eli minkä pe-

rustuksella ei oisi oikeutta jokaisella toimiitoo puhettansa sekä suullisesti että kirjallisesti?
Ne jotka aina hokkii sitä, ettet ainoastaan yksi
puheen-murrch pilaa kohoittoo kirjan-kieleksi _, ovat
semmoiset, jotka kansallisessakin elämässä tahtoovat koroittoo yhtä kansan-seätyä vallan peälle, ja
tehä ne toiset hänen alimmaisiksi; eli jotka soisivat ite kapua ylimmäiseen nokkaan, että sieltä moahan-sysäisivät muita, alimmaiseen.
Turun ja Hameen puheet ovat jo niin kauan
pöyhistelleet meijän kirjoissamme, että oisi aikoa
jos toisetkin heissä näkyisi *). Minä olen nyt otta*.) Koska valaistus ensin loveni ranta-mailla ja Tuntu
ympärillä,, niin se oli arvattava, että heijunkin lyeli
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—
Savon puhetta koetteeksi

ottakoon toiset toisia. Ei myö siitä piek riitaantuman eli vihoittoo
toisiamme, jos myö kultiin harjoittamme oraoo pu— Suomeahan se on kaikki! Minä luuhettamme.
len että se puheen-murre on paras, kussa Suomen
Kielitär (@pråf<]Ubi tinan) löytyy omassa peri-puhtautessaan ja täyellisemmässä äväriäisyyessään; ja
uskon että tämä murrek viinien voittaa kaikkia
muita omalla viljailisuuellaan; voan ei sillä, että se polkee ja painaa toisia alasek, mutta että
se on ensimmäinenhei jän joukossa kauneuestaan ja voima11isuues t aan
ei millään muulla. Eli yks; puheen-murre soattaan piteä paremmassa arvossa kuin toinen, ikään kuin yksi
— eiihminen kahotaan paremmaksi kuin toinen
hänen nimestään, eikä hänen ijäs t ään, mutta hänen kunnollisuuestaan. Sillä kunnnollisuus
tuottoa kunniallisuutta, voan ei ainakunnial-

nut

—

lisuus, kunnollisuutta.

Nyt minä uskon että Savon. puhe_, eli se puhe
kuin hoastetaan Savossa (liioitenkin pohjoisemmassa
peässä) yhessä osassa Pohjanmoalla _, ja paikka-paikoin Karjalassakin^ on se selvin ja somin Suomen puhe. Mutta niinkuin jokainen kielen-murre
sisällänsä suljee monta erinnäisiä ja pienämpiä puheen-murteita ja puheen-piiroksia; niin löytyymöys
tässä Savolaisesssa kielessä monta erinnäistä puhetta. Sama oikeus kuin niillä isoimmillä puheen-murteilla on, sama oikeus on myös niillä pienemmillä. Kukiin piiros on otollinen ja sopiva kirjaamme, joka on luonnollinen puheessamme. Minä omistan sen eistä heitä kaikki kirjanensin tehtiin kirjakieleksemme;mutta koska se
nyt on levinyt aina Savoon, Karjalaan ja Pohjanmoahan, niin on uskottava että herjankin puheet tuloo aikoa myöten käytetyiksi kirjoissamme. Tämä
on yksi varsin luonnollinen asia, ja se oisi luon.no-

loin, ellei niin tapalituis.
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kieleksemme. Nyt vastataan mulle toas: "kirjankieli pitäis olla yksi!'" (Aivan
yksi kieli,
— janiin,
mutta monta mutkoo!)
hänessä ei pie olla sanan-paulat erilläiset/ voan yhtälaiset/' Yhtäläiset ne ovat kielemme muka, vaikka ovat erilläiset keskenänsä. Se ei ouk seneistä mikään sopimattomuus (infonfeqttens) kielessämme, jos yhtä
asiata toimitetaan kahelia san alla,tahi yksi sana kirjutetaan kahelia tavalla. Mutta se sotii
kielemme vastaan, että kirjuttaa toisella tavalla
kuin puhutaan, tahi puhua toisella tavallakuin
JJ

hoastetaan.
Se on moni joka tahtoo sulkea kielemme vissiin
piiroksiinj ja kimittää häntä, ikeän kuin vankia, vissiin kahleisiin, eli niin kuin sanoovat J'käsittee häntä vissiin lakiin' (rcfjlor) mutta se on yhtä tihuvata työtä, kuin että kimittää meijän ajatuksiamme vissiin piiroksiin *). Niin kauankuin kumpainenkin heistä on elävänä, niin niillä on myös elävän luonto, nimittäin että kasvaa ja katoa (muuttua) ehkä se tapahtuu varsin verkaisillaan. Se on aivon
tästä paisumisesta (jolla se muuttaa ja levittää
vanhoja piiroksiaan) ja katoamiselta (jolla se toas
heitteä heitä hävitökseen) josta häntä tunnetaan eläväksi ja henkelliseksi, ja josta se tuloo soveliaksi toimittamaan yhtä elävätä ajatusta, ja yhtä
henkellistä ymmärrystä. Minäkin olen tässä

Otavassain muuttanut monta voajoo, meijän Suomalaisessa puheessamme, yli heijän vanhojarajojaan,
ja teroittanut ehkä monen unen seipään. — Eihään
se

") Se

on kyllä tosi, että kussakin kielessä löytyy vissiä piiroksia, joita se nouattaa., ja joita ovat asettaneet Laitiloiksi- Mutta näihen Lakiin pitäis sovitettaman kielemme mukaan; voan ei kieli näitä Lakia
mukaan. Sillä vaikka Lakipitäis olla kuollut ja niuuttumatoin, mutta koska kielet ovat elävät ja muuttuvaiset, niin täytyy näihen Lakiloihenkin olla muutoksen alaiset.
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mullen kielen-murha miseksi tahi sorse lie -luettu
t
tamiseksi, mikä on tehty hänen lisännök seksi

ja enentämiseksi? Kahtokaarame heitä, jotka paljon ovat vaivaanneet aivoansa, asettamaan vissiä
pUroksia heijän 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,
jota kieli kasvattaa heijän koali-moassansa! Eikös
heijän täyvyk vuosittain korjata aitoansa, ja kitkee
kieltänsä, ja vuosittain kuitenkin vahttoo, ettei se
tule heiltä kyllä kitketyksi eikä korjatuksi?
Se joka tahtoo poispoimita ne huonommat ja pienemmät jyvät aitastansa,niin kyllä sillä on poimimista! Ja sitä myöten kuin haan poimii, niin viljat
vähennööhinkalosta. Ja se joka toas tahtoo panna
aitoakulienkin orraalle,laiho-halmeessansa,niin kyllä
sillä on panemista, ellei haan yhellä aijalla turvoo
koko halmettansa. Jos tahomme kieltämme kitkee,
niin kitketkämme pois hänestä tätä vierasta poroa, japuhistakaamme sitä —ei sillä, että seuloamme
pois jyviä, mutta ruumenia ja akanoita, jotka
ovat heihin tarttuneet. Ja jos toas tahomme pii—
roksella suljetameijän kielemme, niin olkoon se semmoinen, että se sisällänsä suljee kaikki meijän puheen-murteet ja mutkat.
"
Toiset toas, jotka sanoovat: meijän. pitci harjoittoo yhtä puheen-murretta kirjan-kieleksi *)/ voan
*) Viimeksi minä vielä kerran kysyn teiltä: onkos
siitten Suomen nykyinen kirjakieli yksi tahi yhteinen?
(tässä muka tarkoituksessa). Ei ikeän ! Eri Suorae

on Roamatussa, eri on Virsikirjoissamme, eri on toas
Runoissamme; toista puheen-murretta nouvattaa Ga«ander, toista Juden; toisellaista kirjuttaa Stralilmau
ja Hornborg, toisellaista toas v. Becker ja Renvall; eri
Suomea hietaan Turun Viikko- Sanomissa, eri toas
J
OTAV A I.
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sanat hänessä puuttuu pitäis meijan lainata
niistä toisista kielen-murteista/" Siinä syntyis toas
ensin, mikä murre harjoittoo pitäis, ja
riita
siitten, mitkä sanat lainata pitäis. Syntyisi siinä
loas lainamista ja poim emistä. Sillä jos verroitaan. siihen entiseen vertaukseen, jyvän hinkalosta,
niin yksi poimisi yhtä, toinen toista, ehtiissään kuliin niitä suurempia ja parraaimpia jyviä; eivätkä saisi sitä siittenkään kyllä poimetuksi. Siitä
tulisi sama taikina kuin äsken; mutta kuin toanou

mitkä

—

poimittiin jyviä pois aitastamme, niin nyt poimittaisiin heitä yhestä hinkalosta toiseen. Ei semmoiset neuot niaksak mitään! Ei 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 monellaiset ja erinnäiset *).
Oulun Viikko-sanomissa. Mitäs siitten teköö heijaa
Itielet yhteiseksi? Se on hei jän ta vattoranns kirj v tta rnises saan; hyö noutaavat kaikki (vähämpi
toinen, toinen enampi) sitä vanhoa kirjoitus-tapoa, ja
iirjuttaavat näitä muukalaisia pulistavia, jotka ei ikeän
löyvyk meijän kielessämme (puhtautessaan) voan joi-

Lm olemme jo niin tottuneet, että luulemme rneijiin
Itielcn luontomme varsin seisoavan heissä. Tämä.
lieijän yhteinen virhe luelfen hei jän ansiokseksi, ja
minun ansioini, että olen heistä puhistannut kieleini,
luetten mullcn viakseni.

*) Minäolen kuullut monen,muuten ymmärtävän miehen,
sanovan, että puhua soattaa monella- lavalla; mutta
ainoasti kirjuttaa yhellä (?); ja pian kaikki ovat
peättäneet, että olkoon kirjakieliyksi (joka oisi yhteinen kaikillen) mutta puhlitkooh ja liietköön kukiin.
omalla tavallaan. Tämä kuuluupi kyllä kaunisti korvillemme, mutta on ymmärryksellcmmc kamala. Siliä,
tämmöinen käytös ei synnyllik niistä moneista kielen
jnurreistamme yhtä yhtenäistä kieltä, mutta se siittää
ja synnyttää tästä yhtaniiisestä kielestämmemonta erintiäistii kielen-loatua. Eikös se aseta meillen ensiu
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Tämä olkoon sanottu "kielestämme ja puheenmurteistamme; nyt tulöo myös jotaik sanottavaksi

estämme.
.kieleyhtä-kivjuttamis
kieltä, jolla kirjutetaa,n .
n

eri
jos meillä on kirjakieli itekseen, (ja jota saattaisi kuhtua kirja -kieleksi); toinen,, jolla lauletaan, koska meijän Runot
lauletaan toisella kielen-murrella (ja jota soattaisi
kuhtua Runo-kieleksi). Kolmaas, jolla luetaan tiitä
xncijän kirjutettua kieltämme, jos sitä muka luotaan
toisella tavalla kuin kirjutetaan (se oisi luku-Lieli).
IXeljääs oisi jota puhutaan, ja jota ei sovitettaisik kirjoin, koska se erkanee kirjakielestä(se oisi puhe-kieli) -r— ja oisi erillainen kussa moakunnassa.
y

,

. Minun aatos on aina niin kuin olen jo- ennen
sanonut: jos puhutaan eritavalla, niin kirjuttakaamnu?
myös eritavalla; sillä niin kuin kieli on piiros meijän
ajatuksellemme niin on kirjutos piiros meijän kie-

,

lellemme. Jos meijän ajatus ja hänen piiroksct ovat
monellaisét, niin täytyy myös,meijäa kirjutos (kfi^r
juttamisct) ja hänen piirokset olla monellaiset; ja
elkeä antako vietellä teitä niiltä., jotka puhuuvat yhestä yhteisestä kielestä; sillä vasta silloin se on yhteinen^
luin se sisälliinsä sulkee kaikkia meijän kielen-mur^
teitämme. > Moni on sanonut mulle, etteißuohtalaiset, eikä muut kansat ouk ottaneet kirjoitus-kieleksensä,
kaikkia heijän puheen-murteitansa. Mitäs myö Ruohtalaisista tahi muista! Seneistäpu heijän kieli oa
itestään köyhä ja puuttuvainen, että ovat poisheittaiieet monta harien piiroksistaan. Se on vierastanut
omoo luontoansa, ja lainanut rikkauttansa niuista
kielistä. Mutta kahotkepas Greekankieltä! Se oli somin ja rikkain kaikista, jotka of» tulleet kirjntetiuksi.
Minkätähen? Sentähen, että hyö ottivat kaikliia puheen-mutkiansa kirjaasek, ja harjoittivat kaikkia puheen-murteitansa. Mitäs siitten kerskatten minua, että.
olen kirjassani noutanut tätä Savon puhetta, joka, on
kaikista rikkahiu ja kaunin? Moni on sanonut mullen (kuin on tullut tästä puheeksi) että "meijän pitää
noualtoo sitä vanhaa kirjoitus-tapoo (7 ?) ja siihän ai-'
noastaan lisätä niitä sanoja ja sanantaivotuksia} jotka,
löytyy Savolaisten puheessa, ja jotka puuttuu meijän
nykyisessä kirjakielessämme. Syn'tyispä siitä hyvä saDan-höllö(ös,jos tähän Turun tahi Hämeen Suomeen
scvotettaisiiu Savolaisten sanan-taivutuksia, ku jutettuna vieraalla puheen-murrella. Se eisi yhtä, kuin
että pukea tyttölapsi aika-miehen voatteihin.

—

LXVII

Niin kuin olen uskaltanut ottoo yhtä toista
Suomea kirjuttaaksein, kuin on ennen kirjutettu,
niin olen myös uskaltannut kirjuttoo sitä toisella
tavalla, kuin on muulloin kirjutettuna. Sillä jos
ensin tutkimme mitenkä meijän vanhat ovat rnuhion
sitä kirjuttaneet, niin jokainen jo löytää heijän kirjoituksissaan suuria puutteita ja virheitä; ja jos siitten tutkimme mitenkä tätä kirjutetaan meijän ajalla,
niin löyämme vielä meissäkin paljon viheliäisyyttä.
Mutta se on harva ehkä, joka havaihlee omia puutoksiamme; siihen voaitaan, että osaisimmo ikeän
kuin käyä eiten meijän aikojamme, selittääksemme
näihen aikoin vikoja. Ne jotka kaikissa seuraavat aikaansa, hyö seuraavat häntä myös puutoksissaan. Minun oatos on, että kiijutoksen pitäis
olla kielemme mukaan, voan ei kielemme kirjutoksen mukaan; tahi että meijän pitä kirjoissamme nouattoo 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 sormk,
jos yksi sana kirjutetaan kahelia tavalla, ikeän
kuin ei kielemme menety siitä, jos yksi asia kahelia tavalla puhutaan. Eikä se ouk sopimattomuuteksi (infonfecjueité) eikä hämmennökseksi
(föntHfrfrtg) jos meillä oisi monellaiset kirjoitus-tavat; kielen-rikkauteksi myösitä mainittaisimme.
Sillä hämmennös (ajatuksissamme ja sanoissamme, s. o.
kielessämme) ei synnyk millonkaan monesta ja
erinnäisistä kielen -mutkista^ mutta harvoista
ja yhtäläisistä. Sen eistä kuin miiut kielentoimittajat (©rcmtmatici, gin^Utfier) kirjuttaavat monta
lakia (Sfagtor, 2ctgar) mitenkä Suomenkieli pitäis
oike e n kirjutettaman , ja siitten mitenkä häntä
pitäis oikeen puhuman, ja kunkin Lain nojaan
asettaavat monta ojennusta ja erkausta (imbantög) eikä siittenkään soa kaikkia oikeen sopi-
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ja luonistumaan,
juuttuuvat vihtoin o-r
— niinvoan
minä ainoastaan asetan
miin kieli-pauloin
yhen lain: "kirjuta niin kuin puhutaan! ja
puhu niin kuin ho aste taan!" Tätä lakia minä
tahon myös seurata, enkä minä siitä vajenek, ennen kuin näytetään minullen yhtä toista parempata.
Että seneistä enemmin hoastoo tästä asiasta on sopimatoin, ennen kuin ensin tarkemmin tutkistelemme
meijön puhettamme. Mutta tämä olkoon ainoasti
sanottu Suomalaisista sanoista! Pahemp on sovittamaan 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
joihen ei käy heittäminen,niin kuin e.m. kaikki nimet ja nimi-s anat. Minä tunnustan etten minä
ole ollut missään niin pahassa pulassa, kuin /nättien
vierain nimien kanssa (joihen joukossa omainkin on
luettava) mitenkä heijät pitännöön Suomeksi kirjuttoo. Sillä kirjutanko minä heitä, niin kuin heitä
kirjutetaan muissa kielissä, niin eivät Suomalaiset
soatak heitä lukea, eivätkä taivuk kielemme mukaan, voan seisoovat siinä kuin muut kapeet; ja
kirjutanko minä heitä toas meijän puheemme myöten,
niin muuttuuvat niin tunnettomiksi, ettei ykskään
vieralainen (freillUng) heila selität, tuskin myö ite,
liioitten vississä sanan-taivutoksissa. Muissa kielissä
niin nimet jeävät melkeen muuttumatak, koska asian
laita toimitetaan apu-sanoilla, niin kuin Jisätyssanoilla (ab^erbtct) yhistys-sanoilla (fonhtttf*
tioner) esi-sanoilla (prcpofttioner) m. m. Mutta
koska meijän kielessämme kaikkia toimitetaan sanan tai v v tok silla igenom betiinatiQti&foxmcY) tahi
sanan-loukkailla (genom fctftté), niin täytyy
meijän näitäkin sanoja taivutella, jos mielimme
heila ymmärteä. Multa siilä muntluuvat jo samaan

natkin.,

Että

toas

kirjultaa

nämät

Suomalaiset
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taivutokset tahi liitto-sanat (pdvtlh enfritifrt, fttf*
ftrer) erillä kirjoitus nenillä (meb ferjlilb fttl), että

sillä heitä eroittoo, oisi ehkä selvin; mutta sillä
syntyy niin suurta vastusta kirjuttamisessai ja painamisessa ettei siitäkään ouk mitään apua ja
näyttää varsin ouvollen, kuin yhessä sanassa tavataan e. m. toinen puoli Ruohtia,toinen puoli Suomea. Minä olen aalelhit asian näin, että näitä vieraita sanoja jaetaan kahteen loatuun: yhteen loatuun luetaan kaikki ne sanat, jotka ovat jo ikään
luin suomennoitetut(fenniciåCVClbc) tahi jotka ovat jo
nrnkaistiihneet (lainaat ft#) meijäii kieleemme; siilien luetaan é. in. suurin osa ristima-nimiä, m. tm
(e. m. PoavOj Pentti'„ m. m.) joita käytetään varsin
niin kuin peri-suomalaisia sanoja. Toiseen loatuun kuuluu kaikki äkkinäiset tieto-niinet, suku-nimet jamoa-nimet, m.m. (e. m. magnet^ Copernicusj
Frankritki) heitä kirjutarnme varsin muutturnattoiriasti,heijän omalla vieraalla tavallaan, ainoasti sen
lopulla liitetyn Suomalaisen taivutoksen on muutoksen alainen: ja s,e on sillä, kuin myösovitamme heitä
Suomalaiseenkin puheeseen. Että jotenkin toimittoomoamiehillemme mitenkä JhyÖ ovat luettavat, oummo
jollon-kullon into- ja paino-merkkiloilla \Q,ccetlt'tese\i)
tätä ospttaneet; mutta tässäkin olemme kohtanneet
"vastuksia, sillä löytyy moni kirjotus-ncnä kussa ei
löyvyk tällaista merkkiä kiini- juotettuiin» e. m. y.
a. ö. Yksi toinen vastuus on myös kohtanut meitä,
siinä, että on varsin maholoin asettaa yhtä vissiä
väli-rajoa näihen molemmiensanoin-loatuin välillen,
sillä moniatsanat taijetaan luettoo niin hyvin yhteen
kilin toiseenkin loatuun, ja taijetaan kirjuttoo sekä
yhellä että toisella tavalla, fptä myöten kuin ta-»
homme enemmin tahi vähemmin tehä heitä Suomalaisiksi. Tästä syntyy kahtalaisuus (bu{?6e[f)et) meijän
lurjuttamisessamme; voan ei sopimattomuus.
Blutta koska emme ouk välttäneet sitä omassa
kielessämme, niin miläs sutten kajoomme tätä näissä

,

,
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vieraissa sanoissamme, kirjutetaanhan heitä molem-

rnis muissakin kielissä *).
Tämmöiset ovat minun oatokset meijän kielestämme ja hänen kirjuttamisestaan **). Nyt minä
tahon myös puhua jota-kuta omasta puheestain ja
kirjutoksistain. Minä tunnustin jo heti alussa, etten
minäkään ole varsin selvä Suomalainen, sillä ei yksikään taijak tehä ihtesäk paremmaksi kuin haan on.
Minä olen syntynyt ja ylöskasvatettu Ruohtalaisessa
kielessä ***), min kuin on jo mainittu 5 ja olen vasta

—

*) Minä cun kuullut monen, joka aina ottaaRuotin kielen esimerkiksensä,koska kysymys tuloo kielen-kiruttamisesta (chkeivät muita kieliä tuntenek) siinäkin,
kirjutetaan monella tavalla yksi .sana, e. m. Johan,
John, Jonas, Jönis, Jöns, Jusse, Jösse, Jutte, Janne,
Jan, Jankus, Johannes; eikä se meitä siksi villitä.

Se on mahollinen että minä olen näissä joskus ereh**3tynyt,
voan toivon että tulla ymmärtäväisirnmiltä

—

va-

laistctuksi ja oijaistetuksi
ei pikaisuuella, eikä irvistelemisellä, mutta mielen tyyneyellä. Sillä tavoia
tahon minä juuri mielelläin ottoo niitä muistutuksia
vastaan, jotka mulicn annettaneen , olkoon siitten.
suullisesti tahi kirjallisesti. Kuitenkin tahtoisin minä
tehä yhtä välipuhetta, joka oisi että kaikki tutkimiset,
moittimiset, ja muistuttamiset tästä kirjastain> tehteisiin Suomeksi
ei Ruotiksi. Sillä tavoin ylös
harjoittaisimme näillä meijän keskenäisiliä juttelemisillamme tätii meijän omoo puhettamme, ja hakisimme kahellaisen voiton, sekä kielen että asiaa
puolesta. Ainoasti sillä eholla, tahon minä armaita
jonkuun vnstaukscen; muita Ruohtalaisia moitti-puheita rnänöövät minua korviain siyuihten, ja jeäyät
multa vastoamatak.

—

***) Asian valistukseksi tahon, minä nimittää, että muiil
olen syntynyt. Pjrhteen pappilassa Uuvellamoalla,
varsin Ruohtalaisessa kylässä, josta minä yhen vuuen
vanhana muutin vauhemmain kanssa Porvon kaupunkiin, kussa minun Isäini oli Pitäjä-pappina. Tässä
minua kasvatettiin peri-Ruohtalaiseksi, (sillä Porvo-

on niitä Puiohtalaisia pitäjänä

UucUamQalla^. Hliuua
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siitten hafjoittannut oppiaksein tätä Suomalaista
puhetta. Minä en taija seneistä, enkä tahokkaan
asettaa

Isäin, joka oli lähtenyt Talonpojan seävystä, ja ollut

nuoruutessaan ummikko Suomalainen, koetteli kyllä
jo lapsuutcssain haijoittoo minussa Suomenkieltä.
Haan otti täks-vuoiksi Askolan kappelista yhen periSuomalaisen pojan, jonka haan anto mullcn leikkitoveriksein. Minä olin silloin 6 tahi 7 vuotinen.
Mutta mitenkä se kävi? Ensin ujostelimme toisiamme, ja kuin oltiin jonkun ajan yksissä ollut, niin tuli
Mikko Ruohtalaiseksi ennenkuin ykskään luuli, ja
minä olin ainoastaan, tarkoittannut muutaman sanan
pcähäin, hänen Suomalaisesta puheestaan. Minä olin
<):sän vuuen vanha, kuin minun Isäin muutti Savoon,
varsin Suomalaiseen pitäjäseen, mutta siinäkin elimmö kauan tietiimältömyytcssä tästä meijan kielestämme; sillä minun Vanhemmat oli ottaneet myöfcensä,
kaikki palvellus-väkeänsä, Uuvelta-moalta, ja keskenänsä hoastelivat aina Ruohtia, niin kuin on tapa
erinomattain, koska minun Äiti oli Suomen
valloissa
kielessä heikko. Koska minua jo silloinkaiket päivät
Ruotiksi luettiin ja kirjaan taivutettiin, niin ei annettu unille tilaisuutta oleskelemaanorjiin ja alusväen
joukossa, kussa kuultiin tätä Suomen puhetta. Sillä
josma jollonkullon lupa-aikoina pistimme pereentupaan, niin en malttanutsiinä kauan, ennen kuin piti
jo joutua pois ruuallen tahi läksyillcn. Näinna aikoina puhkistui viimeinen Suomen-sota, joka vaikutti
muutosta sekä siinä kansallisessa että yksjnnässessä
elämässä. Silloin ei ollut eneän aikoo istua kirjan
eäreen. Kuin muut olivat huolcessaan heijän henkislään ja oniaisuutestaan, niin myö lapset olimme varsin ilman huoletak, ja heitettynnä omin valloillemme.
Se oli näinnä vallattominna aikoina, kumma muihen
Poikiin kanssa riehuisin metcssä, m.Iloin marjoja poimimassa, milloin linnun-pesiä pelmuttamassa, milloin
toas eksieroonaassa ja sotoa pitämässä, toisinaan Jeikin
vuoksi, toisinaan tiiyvessä toessa, kuin minä, tolppariloihen ja alusväen lasten seassa, opettelin tätä Suomalaista puhetta, jota mun kohta piti toas heittee.
Sillä rauha oli tuskin lehtynnä ennen kuin minua
jo laitettiin pois Kaupunkiloihin; ja siitä päivästä,
on minun täytynyt iteksein, ikään kuin salakähmässä,

—

-—
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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 mullen puohtinsa. Minä olen tarkoittanut oppia tätä Suomenkieltä ei kirjoistamme **), eikä joka miehen suusta,
asettaa minun

harjoittoo tätä kieltä. Minä tiiän, että moni ehkä
moittii näitä lausumisia omista käytöksistäin; mutta
toinen aika, teinen mieli! Eiköö myö nyt mielellämme kuuneltaisi millä lailla Ganander, Porthan, Lencquist, m. m. ovat ensin tulleet oppimaanja rakastamaan tätä Suomenkieltä, jota ne mielien toimittivat. Sillä ne pienimmätkin asiat, heijän
elämästään, kahotaan nyt kalliiksi, koska arvataan
heijän ansioita, meijän kielen ylösharjoittamisessa.
tästä heikoutestain Suo*) Yhtä selvämpätä toistusta,
malaisessa puheessa, ei tarvitak, kuin i:nen paino
näistä Pienistä Suomalaisista Runoista, jotka ovat
niin tuhratut kielen jakirjoitus-virheillä, etfen tiiäk
itekkään hävästääkö hyö minua, vai naurattaa; ja
jotka, elleivät oisik minua innoittelleet oppimaan,
tätä kieltä paremmaksi, niin oisivat kokonaan poistaivutlaneet minun mielein häneen pystymästä. Se

oli tämä äkkinäisyys ja hoiperoittelemus kielessä,
joka, vielä aloitellessain tätä Otavoa,teki häntä kynimenesti työläiscmmeksi,kuin muuten oisi ehkä ollut.

**) Mhiä 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 luonnollansa. Minä olen meijän Suomalaisissa kirjoissamme
kyllä tavanut Suomalaisia sanoja , mutta pujotetut
ja sovitetut
Ruoktalaisiin kirjoitusneniin (BofjlåftWjO
vieraisiin ajatus- juotoksiin, eli öutoin ja kielemme
vastaan sopimattomiin sanan-tapoin; sanottu sanalla,
heissä on kyllä ollut ulkonainen suomalaisuus, multa
sisältä ovat haisuneet vieraasta olennosta. (Liekö
siitten vika minussa., yai heijän puheea-murteiasa.)

Otava J.

K>
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(sillä moni ryvettclöösitä myös suussaankin) mutia
vanhoista Runoistamme, sekä painetuista että painamattomista, voan erinomattain vanhoin ijällisten
puheesta, kussa olen tavanut toista henkitärtä, kuin
tässä kansan nykyisessä, joka-päivällisessä lausunnoksessa. Niinkuin on jo ennen sanottu, niin olemina
erinomattain tarkoittanut Savon Suomea, jota puhutaan muutenkin monella tavalla. , On myös mahollineri, että jollon kullön joku sana muistakin puheenmurteista on tullut näihen sekkaan; sillä siinä pieni
pisteleiksenj kussa suuri keäntelciksen. Ja koskaminä
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 erinomasuita, egen!)Ctei") niin saattaa olla
mahollinen että minun Suomalainen puheini maistaa vähä heijänkin kielestä, liioiten koska minä
kolmatta vuotta pitelin kaks heijän poikpa .Inonnain,
heitä kouluttaaksein. Tästä seuraa jotfen varsin taija
sanoa, kirjuttanein juuri paksua Savon Suomea,
kuitenkin en luule sitä varsin veteläks'kään.
Minä olen jo ennen nimittänyt syyn minkätehän
mina nouan tätä Savolaisten puhetta, nimittäin hänen puhtautensa, hänen kauneutensa *) ja
Sencistäpä minä myös olen

heistä luopima, efltä

tahtonut heitä ies lukea, etten sillä soastuttaisi omoo
jmhettaini, jota minä tahtoisin juuri varjella tli .s1 11
vieraasta mausta. Aiuoasti Roainattu onminusta ollut
se paras kirja, kussa kielemme on käsitetty, mutta
se, joka jo niin montaa.kertaa, ja
oisko se paljon
»iin monella miehellä, on tullut korjatuksi?
eikä
sekkään ouk. ilman isoja virheitä ja puutoksia.

—

—

*) Myö luemmo sitäkin kauneuteksi kiclessämmä, että
" ihänessä löytyy monta näitä tointuvaisia kak«-eännellisiä eäniä, e. m. ai, au, ei, cu, eä, oa, oi; oli, ua, ui,
yö,ay, oy, ia, iu> ie, ia. in. jota muvjt .kuhUmvat
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liänen rikkautensa sulitcn; sillä se on mesimarja

meijän kielessämme, joka sitä kypsyttää ja hetelmoittaa, ja jonka kukissa Suomen ilunojat ovat säilyttänneet meillen mieli-juohtumisiansa. Moni on
luullut, että minä olen tehnyt tätä ainoasti ornatahi koti-rakkauesta; mutta minä olen jo ilmoittanut, että olen Uuellamoalla syntynyt, ja ylöskasvanut Ruohtalaisessa kielessä; ja että se on ainoasti
sillä mieli-tunnolla, että tämä puhe on muita puhtaliampi, kuin minä olen siihen mieltynyt. Sillä kuin
Turun ja Pohjanmoan puheenmurret, Suomenniemen etelässä ja lue peässä, ovat heijän— Ruohtalaisesta noapuruksesta tulleet tärviöllen.*)
eisilläainoastaan että ovat ottaneet hyväksi monta näitä
kokonaiyksinäisiä vieraita sanoja, mutta noutaavat
sia outoja sanantapoja (FonflnifttOner) — niinon Karjalan ja Aunuksen kielet, Suomen itäpohjoisessa peässä,
joutuneet pilailen Venäjänkielen soapuvilla. Ainoasti
Savon ja Hämeen puheet ovat pysyneet peripuhtautessaan. Mutta jos kahotaan mikä on heistä kauniin ja rikkahin luonnostaan, miten heikoksi eikös
Hämäleisten puhekeännyy ? Ei siinä kyllä, että heillä
puuttuu koko tämä runomuksen sulollisuus, joka
teköökielet hcnkellisiksi (sillä heijän kieli ei taivuk
Runoihin, ikeän kilin heijän mieli ei ouk ollut karaistettu tällaisiin mieli-tarkoituksiin); multa heillä
puuttuu myös monta-monuista sanan-taivutosta ja
puheen- levcyteksi ja kiclen-roakauteksi; mutta jota
myö pitämmc täyellisyyteksi ja kicli-somaisuuteksi;
sillä jos ne eänelliset puustavit (ttofttfetrUi) arvataan
eli verroitetaan niin kuin eänet (toUCina) kanieleessa,_ niin nätnät Kaks-eänclliset (biftongeme) ovat ikeän
kuin sointumisct soittelossa (cirforberUC på ett tlts
ftrument.)

*j Minä uskoisin, että jo; puhuttaisiin Hämeen Suomea
min heikosti kuin suinkin malioiiincu, niin siitu tulisi selyee Turun Suomea,
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taipumista (beflttt. odf) fonjtUttfl. forilter) jotka nytainoasti tavataan Savon puheessa, ja jotka toistaavat
ipeijän kielen vanhoa äväriäisyyttä. Jos siihen vielä
pannaan se iso joukko omia sanoja, jotka löytyySavon kielessä, ja jotka teköö sitä muita vilkkaammaksi, niin tämä paisuu, toiset painuu; vielä liioiten,
jos muistuttelemme, ettei mikään Suomalaisista puheen-murteista ouk niin paljon ympärin levitetty
kuin tämä Savon puhe. Sillä sitä puhutaan ei
ainoasti Savossa ja pohjois'peässä Hämeessä, mutta
suurimmassa osassa Pohjanmoata ja Karjalassa (pikkuisella ehkä eroituksella); sitä puhutaan Dalan,
Helsingin, Gestrikin, Ångermannin, Vermlannin ja
Norin Suomalais-mehissä, niin myös Norin ja Ruohtin Lapissa, aina Rutjanmeren rannoillen, niiltä
sielä asuvilta Suomalaisilta ja Lappalaisilta. Niin
ikeän puhutaan tätä SavonSuomea ainaPietarin takoo,
tuolla puolla Gatshinan, koko Inkerinmoassa, niin
myösniiltä Tve'rin,Smolenskin, Gorodnon jaPleskovin
moakunnissa asuvilta Suomalaisilta, eli Karjalaisilta
(kuin heitä sieläkuhutaan). Niin että taijammo sanoa,
jotta kolm' neljeltä osoo Suomalaisista kansoista
nouattaa

Savon puheen murretta.

Että paremmin selittee missä ja mitenkä Savon
suotne erotaksen muista puheisva, niin oisi ollut
ehkä tarpeellinen, kirjuttoo teillen yhen johtauksen,
tahi selityksen, hänen olosta ja luonnostaan; mutta
koskei tilaisuus annak sitä myöten tällä kertoo, niin
olen minä jo eiltäpäin lähättänyt teillen Väinavioisetj että sillä totuuttoo teitä tähän puheesen, johon
jo ennen oletten monasti tullut johtatetuiksi, näissä
vanhoissa Runoissamme; niinikkään oisi ollut tarpeellinen, että jo tässä ensimmäisessä Osassa, selittee
niitä kuvia, jotka tässä annetaan teillen, ja joilla
tai"koitetaan tarkempata tiiustusta meijän voatteenparista, koti-tavoista, m. m. mutta koska tämä kirja
on jo muutennik liian paisunut, niin täytyy minun
1

ylös-lykätä tätä toiseksi kerraksi.
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Että selvällä toistuksella johtattaa kaikkia meijän puheitamme, (erinomattain tarinallisissa, i fyijlo*
TtjTct/ ja vanhanaikuisissa asioissa) olemme löytäneet
tarpeelliseksi, että tarkasti ja vilpittömästi nimittää
ja ilmoittoo niitä kirjoja, ja niitä paikkoja, kusta
olemme heitä käsittäneet, että sillä antaisimmo lukialle tilaisuutta tarkemmin tutkistella meijän sanojamme, ja oikoja heitä, jos oisimmo jossa-kussa erehtynnä.

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! Elkeätte olke luulon-alaisia ja epä-uskoisia! Elkeeten jo
eiltäpäin ruveta mullen eripuraisiksi ja salavihai-

siksi! Miksi minä tarvisin tästä teitä varoittoo, ellei

pahennusta moailmassaussein viritettäisik vastukseksi
hyvillen aikomuksillen. Minun ainua aikomus, ja
minun peätarkoittamus on ollut meijän kielen-harjoittaminen ja mielen-valaistaminen. Jos luetaan
rikoksi tämä rakkaus äitinkieleemme, niin olen
juuri rikoksen alainen; jos tahotaan keäntää pahaksi, niin ne kaikkiin tyynimmätkin sanat ja
viattomat puheet
— saattaan tehä luulon ja kanteen
alaksi. Sillä kyllä Susi syytä soapij Lammas-lau-

man roatellessa.
Se on jo tapahtunut tallen kirjailen, jota en
tiia ennen millonkaan tapahtunneen, nimittäin etla se
jo ennen syntyänsä on tullut luulon ja kanteen
alaksi, mitenkähän siitten käynöönsynnyttyänsä *).
*) Se on aina tapa, että kaikki uusi ja äkkinäinen
tuloo mainituksi ja merkkitetyksi; jokainen mjttuuttaa
sila omalla Toaksnllansa, peukaloillansa ja ymmärrykscllänsu. Niiu on tehty tästä minun kiijastainkin,
josta puheet on kuullut nioucllaiset, sekä tällä että
loisella puolella meren. Tässä Kuotsissa puhutaan.
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Snomenmiehct, jos teissä löytyy jokuu, joka
yhen liikutoksen, yhen läm-

tuntoo syvämmässänne

peyen tahi rakkauen kielenne ja moalanne kohta
(ja heitä löytyy ehkä monta) niin kohtakaatte
hyvyyvällänne näitä ensimmäisiä kokeita, joilla tarkoitetaan meijän kielen ja kansan kunniöta, ja elkee
siitä närkästyä jos alussa ovat puutteen ja virhen
alaisia. Se on mahotoin yhellä eli kahelia aikoin
soaha jota-kuta 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- leijan suosio ja hyvätahtonne,
joka toistais, ettei ouk vielä lähestynyt aika, meijan
kielen ylös-koroittamiseksi- Seneistä, jos kahotten
tätä kirjoa soveliaksi, ja soisitten ettei kaikki seisauttuis tähän ensimmäiseen koitteesehen, —niin oisi
teillä tilaisuutta osottoo tätä suosiotanne
ehkei
tätä aina teillen tarjoitak. Sentähen jos löytyisi
yksi Suomalainen, tällä tahi toisella puolla meren,
jolla oisi vara ja halu, raha-neuoillansa, auttamaan
näilä kokeita, niin tahon minä oinasta puolestain
taVjoa sitä vähee mitä mulla on taitoa ja tietoa, työskentellemisessä Suomalaisia huvituksia. Hukutammehan myö usseen rahammo, ja mänetämme aikamme muihin jouttaviin huvituksiin; eikoshään
oisik teillä jotaik jälellä oman kunnianne viaksi, ja
kielenne hyväksi? Minä olon jo uskaltanut vähä
että meijän Hallitus kustent.aa minut ja minun kirjaini, soahaksensa Ruotsin kieltä häviämään Suomesta,
että sillä enemmin eroittoo näitä kansoja toinen toisestaan. Minua on tehty ainoastipalkkamiebeksi toisen työssä. Tätä on sanottu minulle suullisesti isommiltakin virkamiehiltä. Minä en tarvihekkaan toeksi
näyttää näihen puhein valetta; se on jo hyvin näytelty niistä laitoksista, jotka ovat voarin-otelut Suomessa, hänen vastaan ottamiseksi, ja jotka toistaayat
siellä käyneen toisia kontti-puheita.
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voimani ja varani, eikös tok toinenkin jotaik uskaltaisi? Ilman sitä, niin ei ouk toivomistakaan hakeaksemme tätä yhteistä parasta, tätä henkellistä viisautta, tätä mielen-valaistusta ja tapoin-parannusta,
joka meitä onnistais ja omistais jamalallisuuellen, ja
joka koroittais meitä ihmisyytessä ylitten niitä kan;soja, joita ei paljon eroitetak luontokappaleista.
Tässä tarkoituksessa olen minä tämän kirjan
aloittanut, tällä tarkoituksella tahon minä häntä myös
lopettoo. Moamies ten paras, kansan ja kielen
kunnia, yhteinen mielen valaistus on ollut
minun aikomukseni! Mutta jos ei päivä ole vielä lähästynyt tähän meijän mielen ja kielen koroittamiseen, jos Suomalaisten ikäpäivin täytyy ollaRuohtalaisten
muihen muukalaisten puheen-orjuutessa
— niineli
se olkoon Jumalan tahto, voan ei ihmisten!
— ellei ihtenMutta ketä tuuloo siitä syytetteväksi
nä? Suomalaiset, teijan haltuhun on kielemmeannettu, ylösharjotettu teijan mielen valaistukseltanne
voaitaan tätä teiltä takaisin; olemmeko käyttäneet
sitä niin kuin meijän pitäis, niin kuin ykslahja ancttu meillen Jumalalta? Muut kansat harjoittaavat,
korjoavat ja kunnioittaavat puhettansa; mutta myö°
ja vielä valitamme, että
poljemme ja alenamme
Kiilapa huoli meijän
asian laita on semmoinen.
— eiköhään meijän
valituksistamme
ite pie korjata
kielemme, tahi auttaa heitä, jotka tätä toimittaa; eli
outatteko
että Ruohtalaiset pitää sen meillen tekä— kyllähän
rnän
siitten
outtamista! Minä
— syntyy
olen jo peän aloittanut
tartlukee miehet köyteen!
Eli jos vielä tahotten ylpeillä näillä vierailla
ryysyillä, jos nämät muukalaiset puheet aina juoksutteloo teitä ja hulluutteloo, niin aikomukseini on
yksi tyhjä yritys, joka toas vaikenee, kuitenkin en
oisik tehnyt työtäini varsin hukkaan, jos öisin aino-

.

—

—

asti muutaman ies poveen sytyttänyt tätä rakkautta
omaan puheesen,jos öisinsäilyttänyt tämän tulen sammuamasta jokaisen syämmestä, ja kätkenyt yhen ki-
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punan valaistukseksi ja menestymiseksi tuleviin aikoin. Olkoon hyö onnellisemmat ja Suomalaisillen
lykyllisemmät, ja muistakoot silloin, niinnä kulunneinä vuosinna monen olleen, joka oatoksissaan on
maistanut tätä suloisuutta, koska ei ollut suotu tun>
tea sitä totuuessaan.
Annettu Tukhulmissa Joulukuun 3o:nä päivänä
vuonna 1828.

Carl Ax. Gottlund.
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Karjalaisen Tyttö

Uuvella Voitto-moalla
(Lutheruksen Uskosin)
Kesä-voatteissaan.
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Karjalainen

Uuella Voitto-moalla
(Lutheruksen Uskosta)
Kesä-voatteissaan.

