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MUUTAMA SANA

USKOMUKSESTA JA VALISTUKSESTA
fynnli heijdn vaikuttamista kansakunnissamme *J.

J-VJ-yö olemme jo

ennen kertoineet, ettei yhtään
kansaa maha löytyä, jok ei usko yhtä Jumalata,
*) Yhcllii ajalla jolla pauhataan niin paljon -valistusta.
vastaan, kuin muinon sotivat uskomusta vastaan, oist
minusta luonotoin ettei tästä jotaik puhua. Sillä se
joka hylkee valaistuksensa _, tahi sallii sitä pimentymään, se onmyöskin hyvä luopumaan uskomuksestansa ja antoo sitä lnuihen pilkan alle; sillä minä uskoa
puolestani, että ne molemmat yhtä halullisesti tarkoittaavat ihmiskunnan yhteistä hyvyyttä, ja ettei yks
totinen uskomus ouk aateltava ilman mielen valaixtamisela, eikä toas yksi totinen valaistus ilman
henkellistä uskomusta.
Sillä ikään kuin yksi yksin~
valtainen henkellisyys keäntyy henkelliseksihurjuutehsi (fancittfm); tahi henkelliseksi orjuuteksi (fytetCirft)
niin vaipuu myöskin yksi yksintoikoinen valaistus
joutaviin ajatus-juohtumuksiin (fopl)t[met', faßßaltfHflfa
fpitsfunbtgfjeter, gnllffincjener), tahi turhiin sanoin^
juonittelcmuksiin (loflontafief; OCbjWber). Valaistus
(sekä se luonnollinen että hcnkellinen) osottaiksen
sillä, että se kokee hakea ihmisillen selkeyttä, ymmärrystä ja tietoa kaikissa asioissa, jotka jollakulla tavalla enentää ja lisee meijän ymmärrystämmc, valaisee
mcijän mieltämme, sivistää meijän tapojamme ja onnistaa meijän elämätämme. Sen tarkoittamus on että
tehä ihmisiä j'mmärtäväisiksi, hyviksi ja onnellisiksi,
ja sen luonto että ihmisissä levittää rakkautta., yhtäläisyyttä ja tietoa. Tästä hänen sulasta luonnostansa
haan ej kanna salavihookelienkään, sitävähämminhaan
ketään soimoo ja panettele, ei tyhmyyttä eikä turhuuttakaan, (ehkä hyö ovat. hänen pahimmat vihamiehen^
sä), vaan nopeemmittain haan heitä seälii ja hyviksi
harjoittaa. Tästä hänen rehellisyytenä ja totuullisiiw

—
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ehkä hyö niraittäävät ja kunnioittaavat Häntä kukiin
eri-tavallansa. XJsseeramat kansat luottaavat yhteen
testa, hään ei myöskään pelkeä muita joutavia oppia,
eikä muihen kavaluutta ja juonittelemista Läntä vastaan; vaan vaeltaa sitä suoroo tietä, jota haan on

pantu vaeltamaan.

,

Valistamatlomuus taas on sen tapainen että kose ei itek ymmärrä mitään, niin se ei myöskään
salli mullienkaan mitään ymmärtämään. Sen valta on
perustettu pimeytcssä, jossa haan on ite yksinvaltias

ska

ja siinä haan pinieenpeässä luuloo ja pelkee kaikkia
joilicn kuvat ovat häntä valkoisemmat, uskova muka
heijän olevan outoja kapeita (fpofeu), jotka tavottaavat
häntä. Sen eisläpä hyö häntä peloittaa ja juuri hirvittää ikään kuin valkoisia vaatteita _, jotka yöllä peloittaa pelkuria ja kehnosti opelettuita lapsia. Tästä
tuloo että valaisemattomuus ei ainoastaan pelkää, mutta
myöskinvihoo ja vainoo kaikkia niitä opin-aineita,jotka
tuottais hänellen valkeutta, sillä ne silloin hävittäis hänen oman luontonsa, paljastais hänen tyhmyyttä, ja
pesisivät häntä valkoiseksi. Tästä tuloo että valaistuksen lävittäminen moailmassa on aina käynyt niin
hitaisesti ja voatinut monta vuos-satoja vaeltamiseksi,
sillä valaisemattomuus on aina sotina urhollisesti häntä vastaan; ja sitä hyvyyttä mitä muutamat oli valaistuksellansa jo maailmassa matkaan saanneet, sitä ovat
monta olleet hävittämässä ja maahan sotkemassa. Sillä tavalla on aina hyvyys ja pahuus, valaistus ja valaisemattomuus, valkeus ja pimeys olleet vastatuksin, ja
ovat aina näin olevat.
Kuin Ristin usko ensin onneksi koko ihmiskunnan
levitettiin maailmahan, että sillä soaha sen vanhan
pakanallisen pimeyven hänestä häviämään, niin nähtiin
kyllä mitenkä hyö silloin jo pelmuisivat tätä vasten.
Pitkelliset vihat ja vainot rasitti ne ensimmäiset kastetut, ja monta tuhatta heistä tapettiin ja surmattiin
heijän saarnansa ja uskonsa tähen, jota hyö kaikki
kärsivät tyynellä syvämmellä, heijän uskomuksen

uskollisuutensa kautta.

Samalla tavalla on myös, se luonnollinen mielenvalaistus, tahi tietomuksiin harjoittaminen ja levittäminen maailmassa, tullut valaisema t tomukseita vastuutetuksi ja vainotetuksi, sillä sekin oli siitä luonnosta, että se tarkoitti hävittää tätä hänen tyhmyyt»
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Jumalaan, ja selittäävät hänen olemisellansa (tiff/
ttKirelfe) kaikki ne monet tapaukset, kussa luontänsä ja pimeyttänsä. Senkin harjoittajat täytyi sen
eistä myöskin monestin vuotattaa verensä oppinsa ja
opetuksensa suhteen ; ja hyö kärsivät tätä kärsivällisyytellä totuuen rakkautensa tautta.
Koska kesk-ajan mielen-sokeuvesta ihmiset taas
rupesivat mieltymään, niin nähtiin heissä vielä kauvan sekä se henkellinen että luonnollinen valaistus

vaipununna siihen ymmärtämättömyyteen, joka on
valistamattomuksen omainen. Hyö olivat jo kumpaisetkin soanet hänen luontonsa, että pelätäk ja vainota
muita uskovaisia ja opin-johtattajoita. Silloin muka
kuin papit ja ne henkclliset toimittajat juhlallisesti
heijän uskon kunniaksi elävinä poltivat niitä pettitrP-

loiksi (fdttare) mainittavia eri-uskoisia; silloin Tuomaritkin ja lain-toimittajat poahtaisivat ja tule?sa paistattivat niitä taikuriloiksi (trottfctrtar) kuhuttavia
villitettyjä ihmis-poloisia. Vasta monen ajan peästä,
ja miehen monen ansiolla j oli tietomukset taas tullut
niin paljon harjoitetuiksi, valaistus niin paljon levitetyksi, ja uskomukset niin jälleen puhistetuiksi, ettei
hyö eneä tuomihtineet kuolemaanja kavotukseen niitä,
joihen aatokset ja uskomukset olivat toiseppäin. Mutta nykyisinnä aikoinna ovat ihmiset toas ruvenneet
kuhisemaan ja sohisemaan. Hyö ovat nyt vuorostansa
ruvenneet pelkeämään v irsin tätä valaistusta , joka teki
heitä onnellisimmaksi ja ymmärtäisimmiksi., ja ovat
peältäneet tietomuksen ja valaistuksen olevan kansa-"*
kunnissamme varsin vaarallisen ja vahinkollisen.
Hyö ovat sen cistä nyt ruvenneet julkisesti poltamaan
niitä kirjoja kussa näitä opetuksia heilien johtatettiin,
sanoten heijän olevan manatuita ja kirotulta pahuuven sikiöitä ikään kuin muinon kalttaisivat pieniä
viattomia lapsia, joita syytettiin yhteyttä pilanneen,
perkelen kanssa. Etteivätten ne ouk valkeutesta lähteneet jotka tätä saarnaavat, nähään kyllä, mutta
hyöovat pimeyvestänsä nj't taas uskaltanneet lähteä
valkeuen kanssa sotaan. Näin on nyt toas valaisemattomuus ruvenna ihmisiä vallottamaan ja tekemään
heitä orjiksi pimeyven pauloin. Mutta se on aino^astaan yksi yhteen-liitetty vallatoin joukko (feft) joka
näitä juonia harjoittaa ja levittää omaksi mielen-nouteeksi (htfVCf e); ja se on jo myöskinhavaittu, että hai-

—
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nossa yksi luonnoloin voima osottaiksen. *)

Toiset

taas jotka kyllä selittäävät että luovuissa monestin
löytyyyksi heissä vaikuttavainen käsittämätöin henki
tahi voima (joka erinnäisissä olennoissaosottaiksen eritavalla) vaan eivät kuitenkaan havailite että se on
tuleva yhestä yhteisestä ikuisesta alku-voimallisuu— hyö
Testa (en gemenfam urftmmöeltg Urfroft)
ovat pitänneet näitä luonnossa löytyviä voimia, tykXenään erinimisinä ja itekseen olevina voimallisina
ja henkellisinä olentoina, ilman että heijän olemisella tarkoittoo yhtä yhteistä ja yksinäistä alku-voixnallisuutta, joka heissä vaikuttaa ja osottaa voimansa. Hyö ovat sen eistä soaneet monta tällaista hengellistä olentoa, tahi monta Jumalalas eli oikeemanittain, Jumalatansa säveiltyksi moneen olentoon.
Tällä tavalla on Päivä Kuiij Vkkoinen._, Tuli m.
m. soaneet kukiin palvelioitansa , ja tullut Jumaloimia
pietyiksi. Tahi oikeemmittain ehkä sanoa, niin hyö
ovat rukoilleet Jumalatansa näihen kuviin alla, SiU
j

j,

litukset niissä valtakimnissa joissa näitä suvaihtaan,
ovat jo ojlect, tahi heti tulleet,rauhattomilta rasi-

tetuiksi.
F) Ne yminärtäväiscmmät pitäävät Jumalan kaiken luonnollisenkin voiman ensimmäisenä alkuna. Tahi ne
ymmärtämättömät äkkäävät ainoastaan yhtä selittäjnätointävoiinallisuutta (jumalatansa) kussa se luonnollinen järjestys moailmassa (fcnen fcbjflti af be jlapa*
be tingen) on heijän silmissä ikään kuin katkaistu^
sitä vastoin ne ymmärtäväiset selittäävät tätä voiman
jaloutta ja viisautta (Jumalata) ite tässä järjestyksesjS
jå joka iumulainuassa hänen pannoissa ja liitoksissa,

,
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Ymmärtäväiset oivaltaavat kyllä, ettei aurinko
ouk Jumala, vaan että Jumala aurinkossa osottaa
voimansa; ainoastaan ne ymmärtämättömät jotk eivät ouk hyvät ajatuksiansa niin paljon karkaisemaan
tahi tarkoittamaan, että älyväisivät kullakin asialla
ne

,

—

olevan perustuksen hyö ehkä seisahtaavat ajattuk—
sillansa tähän, ja pitäävät päiväsäk Jumalana.
Koska ihmiset ovat luonnollisia, tahi koska
laeilla on vähemp ymmärrystä ja henkellisyyttä kuin
luonnollista älyä, (sillä heijän aistimet ovat aina
olleet tarkemmat kuin heijän mielensä) niin ovat
myöskin aina tahtoneet mielusasti käsittää Jumalalansa muulla kuin ymmärryksellänsä; tahi hyö ovat
tallen hänen henkellensä myöskin tahtoneet yhtäruumista, jotta ne sillä saisivat häntä jollakulla luonnollisella tavalla nähtäväksi. Ja kuin eivät löytänneet sitä missään, niin ovat hyö ite tehneet hänellen
ihmisen muotoisen kuvan.*) Näitä kuvia ovat hyö
kussakin uskomuksessa löytänneet tarpeellisiksi, että
niillä ikään kuin johtattaa kansan luonnollista ymmärrystä henkellisyyteen ja että niillä muka muistuttoo ja vakuuttoo yksintoikoisia, kunnioittamaan
ja kumartamaan heijän Jumalalansa. Näissä hänen

,

,

*) Että ihmiset aina kuvailleevat Jumalansa oman
muotoiseusa, on meijän mielestämme yksi merkillinen
tapaus, joka ikään kuin saloapäin toimittaa, että liyö
lukoovat häntä kaltaisekseen, ikään kuia Jumala
loi heitä omaksi kuvaksensa.
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kuvissa kunnioittaavat häntä nyt ne yksinkertaiset,
niin kuin ne viisaat ja valaistut ylistäävät häntä luomisessa ja luonnon erinnäisissä luotuissa. *)
Meijänkin uskomuksessamme kunnioitamme Jumalatamme kolmella nimellä, ja sanomme, että se
kolmella tavalla meillen ilmoittaa ihtiänsä; nimittäin,
i) kuin Luoja ja kaiken luonnon holhooja {Jumala
Jsä) 2) niin kuin ihmiskunnan onnistaja ja lunastaja
{Jumala Poika) _, ja 3) niLi kuin meijän mielen-valaisia, ja uskonvahvistaja ja henken-herättäjä {Jumala
Pyhä-Henki) kuitenkin ei ouk kolmee Jumalata,
vaan kolmet henkee yhessä Jumaluutessa; tahi hyö
toimittaavat meillen yhtä olentoa, joka osoittaiksen
meillen, kuin ikuinen Viisaus ikuinen Rakkaus ja
ikuinen Pyhyys.**)
Myö eime ouk suinkaan piirittänyt Jumalatamme luonnollisissa kuvissa, tahi rnoallisella tavalla
j

j

j

j

*) Oppineet ovat olleet kovin kiivaat ja mielettömät,
kuin ovat viskoneet yksintoikoisien rukoilleen ainoastaan paljaita kuvia ja sen tautta kuhtuneet heitä
luonottomiksi Jumalanpalvelioiksi (ottfttUftigft @Üb6*
bt;t'fare/ afgttbabt;rfare); samaten ovat myös ne vähemmin valaistut puolestansa, olleet pikaisia ja ymmärtämättömiä, kuin ovat peättänneet., Oppineitten, jotka
luomisessa käsittäävät Jumalalansa, pitänneen kaiken
luonnon Jumalana , ja sen eistä (siinä tarkoituksessa)
nimittäneet heitä luonnollisiksi Jumalanpalvelioiksi(ttfl'
turligct ©übsbt;rf ctre naturbprfate, pantf)eijter)» N«
valaistut ja viisaat vaeltavat keskellä sitä väliä, ja
eroittaavat ne sisimäiset ymmärtämykset heijän ulkonaisista piiroksista, sitä henkellistä (tbcelld/ (XtibettfJCl)
maallisista aineista (materiella/ (Ulliga).
**) Tahi kaikkein henkellisten (alla förnuftiga Warelferé)
luoja,rakastaja ja pyhittäjä.
j

,
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tehnyt häntä meijän silmillemme nähtäväksi;*) mutta
myö oommo kuitenkin antana Jumalalle luonnollisia nimiä, **) että sillä muka selittäisimme häntä
yksinkertaisillen ; ehkä myö näillä nimillä oommo
tehnyt häntä kovin luonnolliseksi (ftnlig) ja käsittämättömäksi ymmärryksellemme (obegriplig fot f&t— bet inenflUga. ***) Sillä näillen nimillea
tinftCt
Jumaluutessamme ej saata antaa samoja merkityksiä,
ymmärtämyksiä, ja torkoittamuksia, kuin heilien annetaan, koska puhe on moallisista.

Ne monet errinnäiset Uskomukset moailmassa,
piiroksia, joilla ihmiset tapaileevat Jumalatansa ja osottaa hännellen heijän
ovat ainoastaan erilläisiä

,

—

*) Paitsi Jumalan Poika, joka on ilmoittana ihtensä
meillen luonollisella tavalla
häntä olemme kuvaellut hänen ihmisen haamussansa.
**) E. m. persona (henki), Iså ja Poika (yhtaikoo). '
***) Se on aivan luonnollinen (nrtttwttjjt)t ettemme millonkaan taija tulla varsin tuntemaan Jumalaamme,
ja oisi muka hävittömästi vaatia, että myö ihmisen
ymmärryksellä käsittäisimme Jumalan henkellistä luontoa, tahi hänen ymmärrystä. Eihään myö siitten.
oltaiskaan ihmisiä jos .saattaisimme luojamme näin peripohjin tutkistella. Mutta tästä ei seuraa etteime hänestä pie tarkoittoo meijän ymmärrystämme ; senpä
tautta se on meillen antanut ymmärryksen valoa, että
myö sillä mahtaisimme selittää hänen viisautta, hänen
jaloutta, hänen tahtonsa ja olentonsa, niin paljon
kuin stiinkiin on mahollista; vaan ei että pyrkiä sinne
jonn ei meijän ymmärrys ylty. Ikään kuin se on kuurollen mahotoin että soiton soitumisesta (fldttg t ffltlt*
Ijltb) tulla tietäväksi, tahi että selittää sokeellen päivän valoa, niin se on myöskin mahotoin että ilman
henkellistä ymmärrystä (ymmärrystä henkellisistä) käsittää Jumalan viisautta jo jaloutta. Ja tähän voaitaan luonnottomia ymmärtämyksiä (iflKtfUtnUöCl &£*
QWPP)r vaan ei luonnollisia nimiä.
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uskonsa ja palveluksensa. Käistä piiroksista saat*
taa toiset olla paremmat, toiset pahemmat. Monet
heistä ovat ehkä otlvot ja turhat, monet myöskin
viisaat ja avulliset. *) Sitä myöten kuin kukiin kansa
on vaeltanut valistuksen tiellä, sitä myöten ovat hyö*
Hiyöskm vuoroltansa heittäneet ja poishyljänneet ne
entiset eksyttäväiset uskot ja opit, ja ottaneet toisia
heilien soveliampia ja kunnollisempia, tahi tarpeensa
myötenpuhista» neet,oijasseet ja tarkoittaneet tätä
vanhoo entistä.**)
JYe erinnäiset ymmärtämykset meijän Jumalaa
uskomuksessa, joita moni pitää heijän juurin kalli— nekin ovat ussein uihinna ja sisellisinnä osana
konaisiapiiroksia, joilla myöymmärtämyksessämme koemme tarkoittoo ja käsittää tätä Jumalista olentoa,
ja jotka ei kiellä toisia, toisilla ymmärtämyksillä", häntä
käsittämästä.
Mikä
*} Ne uskomukset kuhiimme viisaat ja avulliset jotka
onnistaavat koko ihmiskunnan, jotka harjoittaavat
hyvyyttä ja rakkautta moailmassa, ja lähestyttää,
meitä uieijän Luojaamme. Mutta ouvoiksi ja turhiksi kuliummc niitä, jotka poistaavat meistä näitä
tarkoil tnmuksia, tahi eksyltelöövät meitä heijän käsittämisestä.
**) Myö löyvämme näissä muutoksissa) että ulkonaisUus
ja turhuus on tullut heitetyksi, ja sisel/isjys ja henkellisyys tarkoitetuksi. Tahi toisinpäin , ne ulkonaiset salvokset ja piirokset ovat ilcstäiin lauenneet
ja poiii-vaipuneet,, ja sen sisällisen 3'mmärryksen
vapaus,ynne sen hJinen peällen luotettu uskoa-faAa"
us tullut vakuutetuksi ja perustetuksi.

,

193

Mikä on siitten se sisimäinen henkellinen ]a elä—
väinen osa meijän uskomuksestamme ellei se ouk nämät peä-ymmärtämykset meijän uskomuksessamme?
Se on jokaisen ihmisen oma sisimäinen usko, hänen
henkellinen mielenvalaistus, hänen Jumalallisuus,pyhyys ja vaanlmrskaus , joka osoittaiksen ei sanoissa
eikä puheissa, mutta hänen käytöksissänsä ja tavoissansa, hänen teoissa ja töissä, eli koko hänen täänaikuisessa (tilliUteli*}Cl) elämässä. Uskomus on ulkopuoleltansa ainoastaan se piiros kussa tämä meijän
syvämmellinen usko toimittaaksen. Mutta koska se
ulkonainen uskomus ei ainoastans ensin sytytä ja
herätä tätä meijän sisällistä henkellisyyttä, vaan.
yksin-kertaisissa syvämmissä ottaapi kokonaan hänen siansa, ja sillä tavalla on myöskin sisälliseksi
— niin se ei eneä ouk ainoastansa yksi
luettava
tyhjä piiros meijän henkellisyyelle, mutta yhtaikoo
myöskin tämä meissä virvottavainen sisällinen, henkellinen ja eläväinen usko.
Että toivoo, että kaikki ihmiset moailmassa
seuraisi yhtä uskoa, tahi nouattaisi yhtä ulkonaista
Jumalan -palvelusta, oisi yksi lakia (fr Olit) mutta
yksi lapsellinen toivo, ikään kuin se että ne puhuisivat yhtä kieltä, tahi pukeisi ihtiänsä yksiin voattein pariin. Sillä jos kohta se olisi mahollinen ja
saattaisi tapahtua että kaikki ihmiset tulisivat e. m.
ristityiksi, niin ne kyllä ehkä tavottaisi kaikki yhtä
Otava I,.
a5
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yhtäläistä ulkonaista Jumalan-palvelusta, tahi usko-'
muksen piirosta, mutta heissä löytyisi ehkä vielä
—
siittenkin -moni pakana, ei liimelliseksi vaan syvämlnelliseksi. Mutta että toivoa, jotta kaikki ihmiset
tulisi mielessänsä valaistunneeksi, syvämmissänsä henkellisiksi, ja elämissänsä onnellisiksi, se on yksi Jumalallinen toivo, jota ei ainoastaan ne monet hallitokset ja Valtiat, ne monet uskomukset ja viisauen
opit ovat tavoittavoiriaan, mutta jota myöskin joka
ihmisen pitäis puolestansa harjoittoo ja kaikesta
voimasta ahkeroittaa.*)
Tämä on se korkein tarkoittamus kaikessa meijäh
elämässämme, nimittäin että tehä meitä täyvällisemmiksi ja ymmärtävämmiksi. Tämän tarkoittamuksen
tatilta, joka tarkoittaa että valaista ja onnistaa sitä
yhteistä ihruiskuntoo, on jo niin monet tuhanneet
hyviä ihmisiä vuottaneet verensä ja henkensä heittäneet., karsinneet vearyyttä, vaivoja ja rasitoksia, ja
kuitenkin yhtä rakkaat osottanneet hyvyyttä vihamiehillensakin. Tämän tarkoituksen tautia «ttä harjoittoo hyvyyttä ja rakkautta ihmisissä, että levittää
moailmassa valaistusta ja totista onnellisuutta < pi—
täis vielä ihmiskunnan hyväksi, monta tuhatta viatpitäis
tonta uhrattaman, ja ihtiänsä uhtala
ihmisten vielä elSniän nionta-monuista aikaa ja ihmisikeä
pitäis vielä ihmisten monin kerroin lankiamaii epä-uskoon , turhiin menoin, suuriin syntiin, ja
villityksiä. Miksi?
Siksi > että
i nouattaman isoja
heijaa joukko on vielä isompi, jotka harjoittaavat
pahuutta, ja jotka omaksi voitoksensa eltiskclevät että
ihmisissä levittää pimeyttä ja mielen-sokeutta, tehän
tätä huikcntelevaisunellansa ja mielettemättömyällänsä,
tahi saastaisuuellansa ja saittaisuuellansa, eläin sillä
turmioksi itellen että muillen. Eikös myö luetak
joka päivä, mitenkä kussakin kansakunnassa, liioi lenkin Europaii luoteisimmissa valtakunnissa, pimeys ja
valistus ovat olleet vastatuksin, ja kuinka hyö sielä
*)

—

—

—

—

—
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Kuin toas tarkoittamme näitä erinnäisiä TJsko-^
muksia, niin löyvämme myö, että ne jotka eivät
lovin harjoita näitä ulkonaisia piiroksia, vaan antaavat sillen luonnollisellen ymmdrryksellen myöskin
vallan, että ynnä sen henkellisen uskon kanssa, ja
ikään kuin hänen rinnalla, tiiustella ja vaikuttoo,
ovat aina olleet ihmisillen onnellisemmat. Näistä on
erinoma.ttain se Lutherin-rEvangeliumilUnen, se vastaanpeätätty ja se uuistettu*), ne enin taipuvaiset.
3illä hyösalliivatkunkin pitämään oman uskonsa
henkellisissä asioissa, ainoastaan hyö eivät levitä tätä
muillen ,tahi julkisesti rupia soarnaamaap, yastensitä
laillista esivallalta jo hyväksi kahottua Jfumalanpalvelusta. Hyö eivät polje eikä, soimaa muita, uskovaisia, vaan saarnaavat rakkautta ja hyvyyttä kaikkia vastaan, ja kärsivällisyyttä myöskin vihamiehiämme kohtaan. Sillä näihen uskomuksien luonto
on, että, harjoittoo rakkautta ja hyvyyttä moailmassa,
ynnä henkellistä yhtäläisyyttä;**) josta siitten myös
ovat taas ruvenneet ihmisiä innoittelemaan. Se on
tämä henkellinen mielen-orjuus ja vapaus Qosta siitten myös seuraa laillinen orjuus ja vapaus; tästä
toas seuraa puheen ja painon orjuus ja vapaus} jotka
kussakin hallituksessa ovat jo väk-karttua vetänneet,
ja jotka nyt toas Franknikin, Spanjan ja Portugalin
maissa ovat tukka-nuotaisillaan.
*) Vastaan-peätetty uskomus, bett proteflCltitiffa9?el»3toncnj
uuistettu, ben reformerta.
**) Yhtäläisyys, Semnlft&et. Tästä henkellisestä yhtäläisyytestä seuraa siitten myöskin laillinen yhtäläisyys. Josta on arvattava että kansoihen laillinen vapaus ja yhtäläisyys on viimeinkin perustettu heijän
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seuraa yksi laillinen yhtäläisyys. Tästä tuloo että
asujammet niissä valtakunnissa kussa näitä uskomuk-

uskomuksensa peälle ;sillä minkälaiset heijän aatokset
ovat henkellisissä asioissa sellaiset ovat myöskin
maallisissa. Kussa uskomus on yksinvaltainen (beépo*
tijF); siinä on myöskin yksinvaltainen hallitus, ja
kussa toas löytyy yksinvaltainen hallitus, siinä löytyypi tissein yksinvaltaisuus (bC^potlflTl)/ ja kussa tämä
löytyyä, siinä ej kansallinen valaistus menesty; sillä
j

valaistus aina tuopi myötensä ymmärtämystä yhtäläisyytestä ja vapautesta. Eikä muut kansat ook
oikeen arvaneet ja ansaincet vapauttansa, kuin valaistuneet; sillä valaisemattomissa tämä heijän vallollisuus välleen muuttaisiin vallattomuuteksi. Soannoonhan seneistä kahtoa jos Portugalin valtakunnassa yksi
asetoksen-alainen hallitus (fonftjtutionett ©tdtSfÖp
frttttting) jääpi pysyväiseksi, ellei tämä hejän poavilainen uskomus tule monessa paikassa oijaistuksi ja
vapaallisemmalsi; sillä meijän tietyviksi ei ouk vielä
poavilaisissa maissa yksi asetoksen-alainen hallitus
mänestynyl. Sitä vastoin kussa kansassa löytyy yksi
rauhallinen ja vapaallinen uskomus, siinä myöskin
aina tavataan yksi kansallinen ja yhtäläinen asetus eli
hallitus. Ja ellei sitä tavatak nimestään, niin sitä
kuitenkin tavataan luonostaan; niin kuin e. m. Danmarkissa, kussa Hallitus on kyllä nimeltään yksinvaltainen, mutta kuitenkin luonostaan aivan vapainen ja kansallinen.
Koska pohjos-Amerikassa ei
löyvyk minkäänlaista peä-uskomusta (@taté*9?eli<)iOtt
fyUfnntbreligion) vaan kaikki uskot ovat yhtäläiset ja
yhestä arvosta, niin seuraa myöskin siitä, ettei siinä
milloinkaan taija löytyä yhtä peä-valtiasta (SOtonarf>
yksi-valtias),sitä vähemmin yhtä yksin-valtiasta
(bcfpot)/ niin kauan kuin asian laita on muka tällainen; vaan että kaikki asujammet täytyy olla yhtäläiset ja varsin vapaat. Se oisi muuten mahotoin
asettaa tässä yhtä omoo hallitusta, ilman tällaista
chota, ja tulevaiset ajat soanoovat lotistoo jos tämmöinen outo ja merkillinenHallitus on hyvä jäämään
seisalleen. Sillä muissa maissa yhtäläinen uskomus on ollut se ensimäinen peä-tarkoittamus, vaan
tässä yhtäläinen hyötytys. Muualla ovat perust.-mneet
hallituksensa ja lakinsa henkellisyyen peälle, mutta
tässä ainoastaan laillisuuen peiille (pfi tfl^lifm^tiSÖet).

,
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sia harjoitetaan, ovat ne onnellisemmat ja enin valaistut, niin kuin e. m. Englannissa, pohjos Frank-r
riikissa, Saksan maalla, Schveitsissa, Ruotissa,
JNbiissa, Danmai'kissa ja Suomessa.
Sitä vastoin ne uskomukset jotka ainoastansa
harjoittaavat ulkonaisia tapoja ja jotka usseemittain
heittäävät ne sisälliset sillaan, niin kuin e. m. Poavin uskomus, *) jossa luetaan rikokseksi kuunnella
muita Jumalanpalveluksia, auttaa muita uskovaisia,
tutkistella ja perustella näitä heijän uskomuksen
toteita; jossa luonnollinen ymmärrys suljetaan näihin
ulkonaisiin menoin, jossa mielen valaisemus luetaan
ihmisillen vaaralliseksi ja vahinkolliseksi ,(sillä se kajottaa pimeyttä ja mielen sokeutta) ja sen eistä alaspoljetaan Jarnoahan sotketaan;**) jossa ruokitaan ja
j

*) Tästä seuraapi myös että kaikissa Poavilaisissa maissa, kussa valaistus paihti uskomuksensa on ilmistynnä,
siinä ovat hyö toisiaan vastaan ponnistavaisia; sillä
heijän uskomus (joka tarkoittaa henkellistä orjuutta) ei salli tätä mielenvalaistusta (joka tarkoittaa
henkellistä vapautta). Sen eistä ovat hallitukset heissä kalien riitauntunehen käsissä. Sillä jos pitääväfc
uskomuksensa puolta, niin heijän täytyy vastuuttella
ja ikään kuin alaspainaa valaistusta, vapausta ja tietomusta; jos tahtoovat toas näitä suojella, niin heijän
tyytyy helpoittoo sitä henkellistä orjuutta, josta papit
taas paheksiivat. Sitä vastoin muissa ristityissä
maissa, kussa ei löyvyk tällaista orjallista uskomusta, siinä on sekä mielen- että henkeUinen- valaistus
yhäppäin taipuvaiset, siinä käyvät hyö käsityksin.,
ja onnistaavat yhteistä kansoo. Ei siinä hallitus eikä
uskomus pelkeä tietomusta, vapausta ja mielen valaistusta, mutta nopeemmin hyö heitä harjoittaavat.
**) Näistä uskon-nouatlajoista on erinomattain ne Je-

sutittilöiksi mainittavat hetkelliset velhot, ne enin
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syötetään yksi iso joukko pappia laiskuutessa ja mie~
len-valaistamattomuutessa , jotka juonillansa enemmin harjoittaavat maallisia asioita, kuin henkellisiä,
niin kuin nyt liioitenkin nähään Spaniassa ja Frankriikissa '<— siinä ompi myös kansa aina varsin va^
laistamatoin , roaka ja onnetoin.
Missä taas hallitus ja uskomus on niin yhteenjuurtunneet etteikummaistakaan heistä eroitetak ilman
toiseta, tahi missä niillen moallisillen toimitoksillen
aina annetaan henkellistäkin tarkoittamusta, niin
kuin e. m. Muhametin tahi Islamin opissa, kussa
muita uskovaisia tuskin luetaan ihmisiksi, vaanmaalrauhattomat. Ehkä näitä ei löyvyk meijän niaissa A
niin löytyy kuitenkin niitä jotka ovat julenneet sanoa
valistuksen olevan meillen juuri vahinkollisen (SÖtne*
ntofptie 1820. If:o 100, ioA), kuitenkin hyö ovat
varsin harvat, eikä heitä ouk ykskään malttana kuuleskclla. Se kunnioitettava Toimitus jonka huolessa
meijän Suomalaiset Opin-laitokset äsköttäin ovat olleet uskotut, on heijän nöyrymmässä koettelemuksessa (fotflflg) Keisarin armollisimmaksi suostumukseksi
suonneet, että Suomessa piti asetettaman 4 lukistoa
pcä-koulua (%tlVial>&jf)CilOX') i3isom3
(©pmnaftet); l
paa koulua Tyttölöihiii neuoittelemiseksi, ja ilman
näitä yksi alutos-koulu (pebagogt etementcitff ota) BellLancasterin tavan jälkeen kussakin kaupunnissa; ja
samalla opetus-tavalla, 200 pitäjän-koulua kussakin
hippakunnassa, eli yhteseen /^OO pitäjän^koulua. Ja
vielä siittenkin että kuhunkin lukistoon ja peäkouluun piti pantaman yksi Suomen kielen opettaja,

,

,

jotta saattaisimme tätä vähittäin harjoitetuksi ja
parempaan kuntoon. Se on meijän onneksemme ja
kunniaksemme, että tällaiset asetokset ovat' tulleet
toimeen; ja että kansan paras on tullut annetuksi
haltuun tällaisten miesten, joita ei myö eikä meijän
lapsemme taija tästä täyvellisesti kyllä kostella.
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lisissakin asioissa alenetaan koiriksi; kussa lueoppia, kuin mitä heilien heijän
uskomus opettaa, ja joka on sen tapainen, että liään
miekalla vaan «i mielenvalaistuksella vahvistaa valtaansa, niin kuin e. m. Turkin ja Villiturkin *)
maissa
siinä ovat ihmiset ja heijän mielet, yhtaikoo sekä henkellisessä että moallisessa orjuutessa.
Sentähen nähäan, että ne viisahimmat hallitukset eivät ouk milloinkaan sevoittaneet henkellisiä
toimituksia moallisihin, eli moallisia henkellisihin ,
vaan tykkenään heijän moa-llisista asioista pois-eroittaneet "ne henkelliset toimitokset, ja sallineet kansan
henkéllisyyttä , yhellen erinnäisellen holhotuksellen
asetettu pappiloista ja Jumalisen sanan toimittajoista ,
joihen asia on että valvoa kansan henkéllisyyttä ja
pitää tuosta huolta; kuitenkin niin että hyö kaikissa ovat hallituksen lain -alaiset ja hänen käskynkuuliaat. **)
Ne monet erinäiset vapavaltaiset hallitukset ***)
pohjospeässä Amerikkaa, ****) joista nyt ympärin
taan rikoksi muuta

—

,

*) tuliturkit, krbarejler/ Sölarocfaner.
**) Mitä on sanottu kansan henkellisyytestä, on myöskin sanottava kansan valistuksesta, joka on luonnostansa henkellinen. Sillekin on annettu omat holhotukset, joihin ei muut maalliset menot puutuk.
***) Vapa-valtainen Hallitus, Sf t*@trtt ;Yhteen-liitetyt
vapa-valtaisetHallitokset, förenta ©trttcma t 9IHUCI

SlmertEa.
Nämät yhteen-liitetyt vapavaltaiset Hallitukset
ovat pituueltansa 4^o Ruohtalaista peninkuormoa, ja

++**)

leveyeltänsä 260 penink. eli hyö ovat

47» X 9°

peitto-
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moailmata mainitaan, ja joihen äkkinäisessä toistamisessa ja vointumisessa ci yksikään kansa taija vertaita;osottaa meillen kyllä mitä yks laillinen vapaus
(en la3&unt>en frihet) aikaan soattaa; kussa ei eroitus kielissä ja uskomuksissa vaikuta mitään moallisissa asioissa, *) ja kussa alamaisten parasta ja valtakun-

peninkulmaa (CjttMbUittttH) / josta moasta Indialaisilla vielä on -f;tta osoo; tahi hyö ovat yhteisesti 7
kertaaisommat kuin koko Ruohti (joka on 3,871 peittopenink.) ja Nori(2,828 p. pen.) y teiseen (6,699 P- Pen-)>
*) Nämät yhteen-liitetyt Hallitukset pohjos-Amerikassa
ovat moailmassa ne ainuat Ristilliset kansakunnat
(fClllt^å(len) jotka ei nouvata yhtä vissiä peä-uskomusta , ei Ristillistäkään, mutta jotka juuri kieltää
ja epuusteloo, ettei milloinkaan sellainen valta-uskomus
pie heissä löytyä (©mcci VII. H. p. i65 ;IX. H. p. 17;
XH. p. i
3). Ne vanhimmat Hallitukset pitivät kuitenkin Ristilliset uskomukset parainna, erinomattaia
sen vasta-peäletyn; mutta näinnä aikoina kahtoovat tätä
asiaa niin vähästä arvosta., että Louisianan perustuslaissa ei uskomuksesta ollenkaan mainitak (IX. H. p.
18), ja Columhiankin perustus-laki, joka alkaa näillä sanoilla: "Jumalan nimeen ; niin ei puhutak sen
kopoisen-koommi tästä heijän Jumalasta (XH. p. 102).
Mississippin ja Tennesseen perustus- laki voatii ainoastaan itäin kuin ehonna Qctt IDtlfor) peästäksensä Lailliseen virkaan(ett Ctöttt tnihtit) f että pitäis muka uskoman Jumalan löytyvän, ja rankaistuksen että kostamisen perästä tämän elämisen. New-Englannin perustus-laki suostuu siihen, että jos jokuu uskomus ei
salli tunnustajoitansa tekemään valaa., tahi vannomaan
sen Jumalan nimeen jota tunnustaavat, (jos muka
tuntoovat ketään) niin on kyllä kuin hyö ainoastaan
teköövätvahvistuksen (f&rfäfrCliV Ctfftrmation) kussa ei
Jumalata mainitak. Tällainen on myös se vala jota
Hallitus-liitoksen isoin hoivauttaja (|)sg(la $\)Us\n<X\C)
tekööpi(IXH. p. 19). Tuomarit tahi laiii-tutkiat, ja
peä-kokouksen että lain-asettamuksen osalliset ($Oll2
gvepens orf)
mebtemmar) teköövutainoastaan varman lupauksen että voimassansa piteä lii5
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kunnan vakausta perustetaan keskinäisen velvolli— ei ulkonaisella uskosuuen ja vapauen peälle
toksen perustus-lakia (IX H. p. 4<>> 66) sillä kansakunnan (tahi lain ja hallituksen) tarkoitus on heijän
mielestänsä,niin kuin myös Liitoksen asetuksessa
luetaan: "että vahvistaa(turvata) oikeutta ja sisällistä
j

tyyvennyyttä (t. vakautta), että pitää huolta yhteisestä varuistamuksesta (t. varjelerauksesta), ja eis-auttaa

yhteistä parasta ja hyötytystä(hyvyyttä). (IX H. p.
12, 4o).
Sen cistäpä se on peä-kokoukselle kovasti kieJlätty julistamasta yhtä lakia, kussa yksi uskomus koroitettaisiin peä-uskomukseksi, tahi jolta toinen uskomus
tulisi millään tavalla estetyksi hänen julkisesta toi
mituksesta, ja ettei yhelläkään ouk oikeutta pakottaa
toista vastaan-luontonsa kuuleskelmaan yhtä Jumalanpalvelusta, joka ej ouk hänen uskoansa tahi mieltänsä
myöten sopiva.

Tästä henkellisestä vapautesta ja yhtäläisyytestä,
niin peä-kokous valihtee päiväksi raicltensä myöten
yhen papin, milloin yhestä milloin toisesta uskomuksesta, soarnamaan tahi pitämään heilien ilta-rukouksensa (IX H. p. 56). Tästä tapahtui kerran Virginiassa, nimittäin vuonna 1817, että koska papit aina
nouvattaavat yhtä vissiä uskomusta, niin suurin osa
Ala-huoneesta (ptttralttetett t Unber&UfeÖ ei suvainna
itelleen mitään pappia soarnomaan, koska lukivatten
sitä vasten lakia, että ainoastaan nouvattaa yhtä
uskomusta; josta myös jäivät sinä päivänä ilman
rukouksetak (IX H. p. 56; X H. p. 4a). Tästä heijän
henkellisestä että laillisesta yhtäläisyytestä tapahtui
myöskin kerran, nimittäin vuonna iBa3, että yksi
Juudalaincn (^ttbc) nimellä Mardoch Noach tehtiin
New-Yorkissa High Sheriffiksi eli ylimäisiksi peälysmieheksi (IX H. p. 18; XH. p. 45). Tästä heijän henkellisestä vapautesta on selittävä, etta ainoastaan New50,000 henkee,97
Yorkin kaupunnissa löytyi v. 1824.» i
kirkkoa i6:nestä erinnäisestä uskomuksesta, ja kaikellaisista kielellisistä. Jos tämmöinen henkellinenvapaus
pohjos Amerikassa vierastuisi (jluflc UTflfta) uskomusyhtätyytyväisyyteksi, tahi (joka oisi vielä pahemmin)
uskon-vallattomuuteksi ja varsin uskottomattomuuteksi3
niin kuin moni jo varoo, silloin myöskin seuraisi
tapoin pahennamus, ja koko Hallituksen kavotus.
Otava I.
26
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muksella-,*) eikä (välillensä) miekkoin terillä; kussa
tarkoitetaan yhteistä hyvyyttä ja yhteistä henkellisyyttä, ei ainoastaan yhtäläistä Jumalan-palvelusta
ja ptiheen-lausnmjsta. **)
*) jVleijän aatos oi ouk suinkaan, ettei uskomusta ollenkaan tarvitak,. lähi että se on muka yhtä, olkoonpa
tuo minkälainen tahaan., Myö luulemme sitä vastaan,
että se on varasin tarpeellinen, niin valtakunnissa
kuin yksinäisissäkin ihmisissä. Sillä kussa ci löyvyk
uskomusta, siinä ci myöskään löyvyk henkeUisyyltä,
koska henkellisyycn(ehkä sisällinen luonnostansa) täytyy ilmauntua jonkuun ulkonaisen piiroksen alla,
tahi jollakulla tavalla tulla ih.misillen t imitetuksi.
'fänui tapahtuu niissä erilinäisissä uskomuksissa. Myö
luulemme seiteistä, että. uskomus; on kansakunnissam-

me kaikkiin tarpeellisin,

mutta että hänen ulkonaiset
piirokset eivät ouk yksinään hyvät kimittää ja yhistää
valaistamattomia,
muita ihmisiä kuin
jotka pitäävät

näitä juuri {'.enkelisinä ; ja että sitä vastoin lispnkellisyy~s (uskomuksiin lwmkcllincn, sisimmäinen luonto
mcijän syvämmcssämme) yhistää, kaikkia
iln^auttiana
ja kai,kkia kielellisiä. Sen eistä ihmiset ennenaikana
(inielen-yalaisemattomuutessaiisa) pitivät sotoo ja viUoo keskenänsä, ja tappoivat toisiansa ainoastaan,
uskomuksen ulkonaisesta puvusta ja piiroksesta5 mutta nyt eläavät hyö (nxiclen-valaistuksellansa)rauhassa
ja ysitävyytessä muihciikin uskollisten kanssa, jotk eipue uskomuksensa samoihin piiroksiin, kuin hyö.
*+)vä^Tämä
näiheii vapavaltaisien Hallitusten yhteinen
liitos ja halli tus-uieno on rakettu sen perustoksen
pcäile, etla kaikki ihmiset syntyyvät vapauteen, ja
että kaikki vapaat ihmiset ovat yhtäläiset ja samasta arvosta, koskaovat luonnolta soaneet samat oikeuvet
(@K>CCI XH. p. 11); sen cistä ei yiitäun heistä, ei
syntymiseUänsä eikä muulla ulkonaisella kuumallansa eli kauneiiellansa, pietuk muita ylljäisempänä.
Jiaijsa asettaa seiieistä itek lakinsa, ja ulos-valihtee
toitaitusiiucsiensä kautta (fleUOllt ftlia Dlltbub) isommal virkamiehet, sekä lailliset että solalaisct (ctöilft
DC| UlUttååfßa) j^i piteä heitä velkapeännä laillisesti
vastoainaan viran-kiiylläinisestänsä.
Nämät soavat
siiflcu valila niiiä alaisempia virkamiehiä. Samalla
;
*>W>;»,
yksinään vaJihtce j^ palkihtee papl.ivitHa k
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Ei ouk mikään moa rnoailmassa, niin lyliyvelajalla
lä
koi:oittannut ihtiänsä rinnallen ii)iiilién
piansä ilman Hallituksen siihen "puutumatak (IX. H.
p. 17, 76, XH. j). 91). Sitä vastoin eivät papitkaan
söa puolestansa puuttua hallitus-toimituksiin (IX. H.
p. 7ii, 3g). Ehkä tämä liene syy että moni on
heistä tullut sieltä takaisin., valittain heijän tyytymättömyyttänsä.
Tällainen ön kunkiin vapavallan yksinäinen hallitus, mutta yhteisesti heitä 'hailiietään peä-kokoukselta , joka on heijän yhteinen peä-hallitusj ja johon
hyö kukiin lähettelöövätpuolistajöitansa (\tptC\CW
tftUtet*). Peä-kokous on jaettu kahteentoimituskuntaan
(bepartementen) tahi kahteen huoneseen (taenne !>«.§) /,
joista yks kuhutaan lain-asettämuksen kunta (UlÖlltf*
tanbe magteit/ corpSen) tahi ala-huone (tinbetl>ufet)
jonka velvollisuus on että asettaa ja oijaistä hallituksen lakia; toinön, lain-toimittamuksen ku/ilu (tacjjli*
panbé magtetty cprpéen) tahi fUi-huone
jonka, asia on että oikein käyttää ja toimittaa lakinsa,
ja jonka käsiin scneistä laillinen valta on uskottu.
Heijän peämics kuhutaan praesidentiksi (csi-i.stuja)
joka on vapa-vallan ylimmäinen virkamies, ja jonka
käsissä on toimitus-valta (\Wtt jUllaiVoe.Ittdflteil). Kansa
valihttec häntä aina 4:en vuuen peästä uuestaan, niin
'myöskin molemman huonein osalliset, nimittäin Ala
huoneen aina 2:hen vuuen peästä, ja Ylä-huoneen 6;en

_

yuuen peästä.

Wäihen vapavaltaisten hallitusten tavalla ovat
näinnä vuosinna ne muutkin Amerikan valtakunnat
eroittaneet ihtiänsä Spanjan ja Frankriikin vallasta, ja

asettaneet ihtiänsä tällaisiin vapavaltaisihin hallituksiinkuin nämät yhteen-iiitetytpohjaiset ;ainoastaan siinä hyö erkaneevat näistä, että pitäävät poavin uskon
peä-uskomukseksensa. Sillä tavalla on nyt pian koko
Amerika asetettu vapavaltaisiin valtakuntiin. Nimittäin (pohjos Amerikassa) Mexico joka tehtiin yapavallaksi v. 182.1, ja kussa löytyy 6,600,000 henkee; ne
yhteen-iiitetyt vapavaltaiset hallitukset Amerikan navalla (i central 2itnctlt<X) jotka tehtiin vapaaksi v. 1821
ja joissa löytyy i,300,000 henkee ;ja (etelä-Amerikassa) Columbia joka tehtiin vapävaltaiseksi v. iBn»
kussa löytyy 3,145,000 henkee; Perii jota vapautettiin v. 1818, kussa löytyy i,300,000 henkee; Bolivia
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lansoihen, niin kuin nämät yhteenliitetyt vapavaltaiset hallitokset pohjospeässä Amerikkaa. *).

Sillä

joka peäsi vapaaksi v. 1824, kussa löytyy 600,000
henkee; Ne yhteen- liitetyt vapavaltaiset maakunnat
Platan kymin ympärillä, Jotka vapautettiin v. 1810,
ia joissa löytyy 2,100^000 henkee; Paraguay joka teliin omin vakaiseksi v. 1809, ja kussa löytyy 600,000
henkee; Chili tuli vapavallaksi v. 1818, siinä löytyy

henkee ja Hayti (St. Domingo) yksi Vestin1794 tuli vapaaksi ja joka on
yks vapa-valta negrilöistä ja mulattiloista (tahi musti1,000,000

«Jian

soaren-moa joka v.

sta ja turpasuisista) joita luetaan 1,000,000.
*) Vuonna i
584 anto Kuninkatar (©tottnttlfi) Elisabetk
Englannissa, luvan Walter Rahighille että omistaa
kaikkia niitä maita pohjos Amerikassa, kussa ej muut
ristityt ollut vielä majojansa asettaneet. Mutta
koko tämä hänen toimitus kävi tyhjään, samaten
myös v. i
58 ja iogo. Vasta v. i603 seisahtuivat
Englannilaisetnäissä maissa ;v. 1609 laitettiin heilien
peälysmies; v. 1618 kajottivat sieltä pois Hollannilaisia, ja v. i
625 muutti sinnä paljon väkee Englannista Kuninkaan Carle I:sen ymmärtämättömän käytöksen tautta.
Vuonna 1773 s. 21. p. Joulu-kuussa puhkeisivatkapinat Bostonin kaupunnissa» Sinä 5. p. Joulu-kuussa
v. 1774 kokontuivat kustakin niistä iSuiestä isoimmista moakunnista valitut miehet peäkokoukseen
(ttlt ett COtigve^) Philadelphian kaupunkiin, kussa ne
peättivät että henken-aseillapitää puoltansa. V. 1775,
s. 19 p. Huhti-kuussa tulivat Englannin sota-joukolta kohtatuiksi. Sinä 1. p. Touko-kuussa tekivät yhteisen liiton (ett forbUttb? ett tmtOU) välillänsä, ja ottivat s. 18 p. Heinäkuussa Washingtonnia peärnieheksensä; s. 23 p. Elo-kuussa kuulutti Englannin
Kuninkas heitä uppiniskaisiksi ja metelin-nostajoiksi. Vuonna 1778 niin Frankriiki ja Spania vakuutti
heijän vapautta, ja v. 1783, täytyi ite Englannikin
3ensimäiset hallitukset olivat:
siihen suostua. Ne i
Virginia > Massachusetts Maryland, Rhode-lsland,
Connecticut, Nord- Carolina, Syd- Carolina New~
Hampshire, Pensylvania^ New-York, New-Jersey, Delavare ja Georgia. Siitten on vielä syntynyt 11
uutta, nimittäin: Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio,
Louisiana Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama,,
7,

j

j
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siinä missä 60 vuotta siitten ei ollut muuta kuin
paljasta syvämmaata, jossa Karhut ja mehän pevot
ronkuisivat toisiaan rimaksensa, ja jonka korvissa
tuskin nähtiin jälkiä meijän sukullisten, siinä on nyt
ilmistynyt kolmatta kymmentä hallitusta ja valtakuntoo, ja monta satoo kaupunkia ja kylee.*) Ne
Maine, ja Missouri. Ilman näitä luetaan tähän vielä
7 maan-kappaleita (btftrifter/ ttttWwxtt)t nimittäin:
Florida, Michigan, Arkansas ., Columbia, Missouri
Oregan tahi Länsi-maa (WejtVCt teetit.) ja Luve-maa
M

(Sftofbroejira terrtt»).

*) Että mahtaisimme selittää miten paljo kanea on näissä maissa läsäyntynyt, niin mainitaan että Baltimoo-

kussa ennen nostelemusta (fove feöoUUtOUeu)
tahi 5o vuotta siitten ainoastaan löytyi 5,000 henkee,
siinä löytyy nyt 62,700, New-Orleanissa jossa vielä
v. 1783 muutamat sala-kauppiaat(fmggfyflnblCtte/ \\UtW
bpSflCltO ainoastansa asuskelivat, siinä löytyypi nyt
27,000 henkee; ja New-Yorkissa jossa samana vuonna
50,000. Ne jotka
luettiin 26,000 henkee, luetaan nyt i
vuotesta 1790 vuoteen iBis muuttivat tähän, oli yliten
123,000 henkee, tahi nuon 5,000 vuosittain. Siitä päivästä ne ovat aina lisentyneet, niin että yhellä vuuella (v. 1817) muutti tähän 22,240 henkee, josta suurin osa
oli Englannista (VIII.H. p. 114), kussa ne henkelliset
riitaukset pakotti monet tuhannet muuttamaan majansa niihin maihin, kussa laillista että henkellistä

ressa,

viipautta piettiin arvossa. Jos luettaisiin kaikkia niitä, jotka ovat muista maista vajuneet näihin vapavaltaisiin Hallitoksiin, ynnä niitä mustia orjia, joita
Afrikasta tähän kuletettiin, niin se näyttäisi kyllä
uskottomaksi. Puolen verran heistä sanotaan jälleen
muuttaneen tästä muuvanne, ja niistä jotka asuuvat
rannoilla olevissa hallitoksissa, pois-muuttaavat vielä
nytkin vuosittain 60,000 niihin kaukaisempiin maakuntiin, kussa löytyy heilien enemmin tiloo ja vapautta. Siitä kansan-luvusta kuin tehtiin vuonna
1820, niin löyettiin että koko yhteinen väkikunta oli
jo silloin 10,123^77 henkee, joista 7,883,835 oli valkoisia tahi Europasta lähteneitä; 238,029 vapaallisia
painetuita (mustia ja vaskcn-karvaisia;; i,544>97 x

206

suuret salot ovat jo aiköjaafn muuitainnaan pelto- ja
puisto-mäiksi,*) ne suuret selät ja veet kantaavat
nyt kaupan- kaluja ja aluksia joka moailman kolkasta. **) Täliän on jo viisaus vajoriut muista
orjia; ja 456,642 Indialaisia eli tään-moan sukuisia-.
Näistä valkoisista oli 7,060,000 Englannilaisia ,ja 823,835
muita kielellisiä., yksinkin Suomalaisia. Mainittuna
vuonna oli kahsatus (BefoHPttttigen) niissä crinnäisissä
hallituksissa, niin kuin seuraa, nimittäin":■ Mainessa
298,56G; New Hampshiressa 241,i58; Vermon,tissa
235,764: Massachusettissa 522,475; Rhode-Islandissa
83,479; Connecticutissa 275,598; Nevv-Yorkissa1,377,632;

-

New- Jerseyissä 277,575; Pennsylvaniassa i,049->458;

Dela-waressa72,7/19; Marylandissa 407>400 5 Virginiassa,
1,065,366;, Nord-Carolinassa 638,8^9; Syd-Carolinassa
503,i9i; Georgiassa 356,489; Floridassa 18,000; Alabamassa 162,901; Mississippissä 95,448; Louisianassa
157,507; Tcnnesseessä 427>8i3; Kéntuckyssa 504,307;
Ohiossa 584^520; Indianassa i54>064; Ulinoissa 63,917;
Michiganissa 17,967; Luuve maassa 19,109; Missourissa 67,086; Arkansassa 28,980; Missourin maakappalessa 200,000; Oreganissa 120,000; Columbiassa 33 o3g.
Näistä hallituksista niin New-Hampshiressa., Vermon
tissa,Ne\v-Jerseyissä,Pennsylvaniassa, Delawaressa, Vir-

giniassa, Kentuckyssa }a Columhiassaj ei mahak eneä
löytyä yhtään Indialaista, mutta niissä toisissa heitä
vielä löytyy, muutamissa enemmin, muutamissa vähemmin. Ainoastaan Luoteen, Missourin, ja Origanin maankappaleissa ei löyvyk muita, kuin paljaista
Indialaista, paitti muutama linna joka on näihen
vieraisten käsissä.
*) Pelto- ja puisto-maat, fåbeéfålt Qti) ttföQstb<lU
**) Näihen hallituksiin sisään-tulot oli kahen vuuen
eistä (v. i
823—1825) yhteisesti 75,986,657 Dollars, ja
heijän pois-kauppaus Qt^atMjanbtV) 25,337,157 Dollars , (yksi dollars on likimmittäin samassa arvosNew-Yorkissa löytyi
sa kuin 1 Riksi hopeassa).
v. 1824, 14 rahastoa (l)£Ul?Ctf) kussa peäsumma (fas
pttCllet) °li 17^000,000 Dollars; 10 meri-varjotus kunjoihcn peä-swmma oli
toa (©jÖ'Sl^e!urané'@sl(f?aper)
4,650,000 Dollars; 24 tuli-varjotus kuntoa (Branbfor*
fåPftng^focieteteO joihen peä-summa luettiin 9,850,000

,
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maista

y

kussa häntä tyhmästi käytettiin *) tässä

Dollars. Sinä vuonna löytyi 65 laivoo, jotka kantovat
i5,83i tynnäriä. Vuonna

1824»

niin oli yhteinen so-

taväki 30,000 miestä ,nimittäin 20,619 miestä pestättyä väkeä(ltnie*tfOP))aO ja 9,381 moan- väkeä (protrince*
tfOPPCir) joihen kostaminen teki vuuessa 9,922,782 Dollars. Ilman teitä ni'n oli samana vuonna i,053,387
miestä nosto-väkeä(mUifetvBenjSrihg)(Sfteiie Slffgemetnc
©eograpfytfclje unb ©tatijUidje QptytmniUn XVI B. p.
4i3, 414, m. m.).
*) Mitä näihcn yhteen-liitetyihen Hallituksiin opinkeinoista ja tietomuksien ascttamuksista (tt)£ttettjl<iplfe
9& jltftetfet) oisi sanottavoo, niin oisi mahotoin voatia
että näissä näin äsken syntyneissä valtakunnissa,
kussa ulkonaiset soat että sisälliset riiat ja kapinat
ovat tähän asti heitä rasittaneet., kussa niin monen
miljonan ihmisten, kaikkein kielellisten ja kaikkein
uskollisten^ yksinäinen että yhteinen paras on ollut
sovitettavana ja haettavana, että tässä inahottomassa
kansoin kuhinassa, kaikki oisi muka jo sillä jalalla,
kuin tavataan vanhoissa valtakunnissa. Viisauen harjoittaminen ja Uskomuksen holhottaminenpn täytynyt

pysähtyä ja jaaha muita myöhemmäksi, erinomattain
toska hengellisyyttä ja kansallistavalaistusta ei kaivattu, vaanlöytyi jo itestään kansassa levitettynnä,sillä
hyö toivatheitä kukiin myötensämistä tulivat. Se 011
uskottava, että kuin soavat aikoa tuonempana, niin
eivät suinkaan laimin lyö näitäkin harjoitella. Hyö
ovat jo asettaneet Akademioita ja muita Opetuskouluja nuorillen; ja ettei valaistus ouk heistä häviämässä, mutta nopeemmin heissä leviämässä, nähään.
että kuin ennen vapauttansa ei annettu heilien
mu,uta kuin 2 aviisia (tievustuksia, tieto-sanomia),niin
annettiin kohta vapaaksi tultuansa 39, joista 33 oli
Englannin kielellä ja 6 Franskan kielellä. Siittcn
Vuonna 181Q annetovat hyö vuosittain enentynect
tiin i5B tasanvaltaista tievustusta, (rcpilßttfanifa ttb*
ntugcir) erinnäisillä kielillä, 167 ybteen-valtaista(febC*
raltfltjla) ja 49 mitettöraöö sanomoo,(\\t\\tl<\\<\ ttbniu*
QClt") eli yhteseen 364 tietosanomoa. Vuonna iBa3 paiiiettiin yhteen- luettu 538 tievustusta, ja nykyisia
sanotaan heijän vuuessa olevan 640, (X. H. p. 89).
Moni on kyllä pitänä tätä tiion liian levittämistä
kansakunnissamme (jota liioitenkin tieto -sanomien

kautta harjoitetaan) halUtuksillen vaaralliseksi, koska
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on taijöt ja tievot toisiansa

tavaineet, ja

tässä

on
sillä hallituksenmenot tuloo kaikillen tietyiksi,niin hyvimraät kuin huonommatkin. Niinpä pitivät ennenkin
Jumalisen sanan levittemiscn vahinkolliseksi Poavillen ja hänen Piispoillensa, koska uskomuksen harjoittamisella usein kuorittiin heijän tyhmyyttä ja vilpeyttä. Yksi uskomus joka on toimituksessansa julkinen,
eli kussa ej pietäk mitään salassa, ja yksi hallitus joka
on käytöksissänsä julkinen, eli kussa ei mitään peitetäk, ovat kumpaisetkin yhtä kunnioitettavat ja rakkaat. Samatenyks kansa joka uskaltaa puhua ja kuulla puhuttavaksi totuutta ilman vilpistelemätä, sekä
maallisissa että henkellisissä, sekiin osottaa sillä
niielenvalaistusta., ja totistaa että elätään valaistuilla ajoilla. Sillä totuus on aina ylistettävänä missä sitä vaan löytyy. Ennen asettivat hänellen
temppelilÖitä, ja rukoilivat häntä Jumalana, nykyisin
on haan ite assettanut temppelinsä rehellisten syvämmissä
kunnioitakamme häntä siinä, kussa löyvämme hänen asuskelevan! Että totuuen harjoittaminen
on tarpeellinen valtakunnan vakauveksi, on jo vanhat
havanneet. Tämän käsittämiseksi ovat ne jalommat
valtiat ennen vanhuutessa pueneet ihtiänsä yksinkertaisiin talonpoikaisiin voatteihin, että sillä tavalla
muihen joukossa kuulla tuntemattomina mitä kansa
heistä., heijän hallituksesta ja virkamiehistä puhui,
ottain siitä vaaria ja opetuksiansa; Sitä vastoin ne
kehnommat suljivat ihtensä vaimoväin joukkoon ja
turvaiksivat palvelioihinsa, jotka kantain konttia ja
valleita rehellisten kansallisten peälle, sillä kuiskutteli heijän herransa korvia, ja heijän mielettelemisella
toimitteli valtakunnan hallitusta.
Nykyisin eivät
valtiat tarvihte käyvä totuutta kuuntelemassa muihea

—

oven takoo, niissä valtakunnissa kussa on jokaisellen
lupa anneltu peästä heijän puheillen, ja kussa löytyy
puheen ja painon vapaus. Siinä soavat hyö oppia tuntemaan alamaisten aatoksia ja virkamiestensä vikoja ja
ansioita, näistä heijän tieto-sanomista. Sen eistä ovat
ne viisahimmat ja valaistummatvaltiat näinnä aikoinna juuri suojellut ja kalliksi arvannut tämän painonvapauven, eikä siitä pölähtänyt eikä närkistynyt jos
jolonkullon heistäkin jota kuta oisi mainittunna;Sitä
rastoin ne heikommatj jotk eivätuskala antookäytöksiänsä tulla muillen ilmiksi, tahi jotka pelkeävät tullaksensa moitituiksi, hyö ovat varsin asettaneet ta-
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on jo moni imsi ja iso ilmoitus *) tehty voitoksi
ihmisillen.
Kuin itäänpäin kahomme niin neämmö siinäkin
yhen aivan ison ja jalon hallituksen , joka vähemmällä
ajalla kuin 120 aastaikoa, kohotti ihtiänsä yhestä
vallattomasta (oftctbcjabt, oregterabt) valtakunnasta,
kaikkein muitea yliten, ja joka nyt jo syläillöö
pohjan ja etelän moakaaret. **) Kuin Zaari Pietari
perusti Venäjän Valtakunnan,niin haan arvaisi saman
asian, ettei yhtäläinen uskomus ja lausuminen,mutta yhteinen paras (yhteinen laki, velvollisuus ja
oikeus) perusti valtakunnan vakautta. Haan kuhtui
luoksensa kaikkia kielellisiä ja kaikellaisia uskovaisia, ja antoi heilien samat oikeuvet ja vapauvet,
kuin oli jo vanhuuesta annettu omilleen. ***) Taitumän painon vapauven kahleissa ja vahvoissa ravoissa,
salpataksensa muka sillä alamaistensa korvia totuutta
luulemasta; mutta hyö ei taija sitä siittenkään salata,
sillä asiat tuloo kuitenkin tietyiksi; vaan hyö salpaavat sillä ainoastaan omat korvansa kuulemasta totuutta alamaisiltansa. Kuitenkin halajavat hyö sitä kuu-

leskella! Ja koskeivät uskala kuunnella sitä julkisesti,
niin kuunteloovat saloapäin. Hyö ovat täksi tarpeheksi asettaneet yhtä sala-huria Q)eiTl[t<J polte) joka
juoksuttaa heilien muihen puheita, usein ehkä veärin
tuultuja ja pahoin selitetyjä, usein ehkä toisinpäin
keänättyjä, ja monestin ehkä kuulustajoiheti omilla
lisättynnä.

/

*) Ilmoitus, Itpptåcft»
**) Moa-kaari, l)emiéfet% (Otava. 11. Osa. 5o p.)
***) Tämä kokemus, että vapaus antaapi voiman (ehkä
voima siitten vuorostansa täytyy hallita vapautta t
ikään kuin hyvä lapsi vanhempansa) on nähty jo
vanhuuesta. Sillä tavalla Ruomikin ensin perustettiin,
OtavaJ.
27
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ria ja tieturia *)' oppineita ja viisaita haki hääri
juuri halun-mielin, ja antoi heilien suuret-summatot rahat, ja lahjoitti heitä hyvyyvellänsä, ainoastaan
heitä soahaksensa.
Piammin kusta maan-loukkaasta kiiruhti miehiä
sinne yläsauttamaan ja vahvistamaan tätä vielä aivan
roakoa kansakuntoa, erinomattain Saksan ja Frankriikin maista. Se on heijän kautta kuin valistus on
tähän valtakuntaan sisään-tuotettu ja levitetty,ja joihen
kautta se on tiioissa ja taljoissa koroittanut ihtiänsä
muihen kansoin tasallen. Se oli hyö.jotka kuletti

ja opetti heijän sotajoukkoja asettaita tappeluhun,
ja sotakeinoja käyskentällä. Jos haan oisi kaikissa
ainoastansa nouvattanut Greekkaan-uskoisia ja Venäjätä puhuvaisia, niin minnek liään oisi joutunut
ajvotuksillansa ? Venäläiset oisivat silloin ehkä vielä
tänä päivänäkin samalla kannallansa kuin olivat ioo
vuotta siitten, tahi ennen häntä; eli hyö' olisivat
varsin roa'at ja valaistamattomat. Se oli tämä
heijän roakaus, joka pakotti häntä käyttämään roakoja keinoja heitä kesyyttellä, ja kohtata kovuutta
kovalla. Mutta ajat ja kansat ovat siitten jo paljon
muuttuneet, ja sitä myöten myöskin tämä kovuus
muuttainnaan helleyteen. Hänen pelilliset ovat nouettä kaikellaiset kielelliset ja mielelliset saivat siinä
vapautensa, josta siitten syntyi se kansa joka monessa vnos-saassa hoitteli koko maailmata.

*~)Tieturi, n>etettj?Cipénifln J Taituri,fonftofa»
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vattaneet samat viisaat hallitus-menot *) ja setiraneet hänen askelia. EikÖs tässä valtakxinnassa loy-

—

vyk toista satoo erinnäistä kieltä ja kansoo? pian
yksinkin pakanoita. EikÖs
laikellaisia uskoisia
Poavilaisia pietäk samassa
ja
tässä Mahometilaisia
arvossa kuin Greekkalaisia ja Lutherilaisia? Kulienkin heistä uskalletaan isoimmia virkoja ja toimituksia,
sekä henkellisissä että moallisissa, ainoastaan hyö
ovat lain alaisia jakuuliaisia. Kaikki ne monet kansat,
niin pienoiset kuin suuremmatkin, ovat soanneet pitää omat kielensä ja uskonsa, omat vanhat lavansa
ja käytöksensä, ja monet heistä myöskin oman hallituksensa ja lainsa. Hyö ovat toinen toisesek kanssa
yhistetyt ja välillänsä vahvistetut yhteisellä velvollisuutella ja liitoksella, ja yhteisellä valtiaita.
Tästä tulee että tämä iso valtakunta ei ouk
ainoastaan seisonut jo kauvan, ja näillä viimeisilläkin ajoilla jäänyt seisalleen kuin kaikki muut olivat
kumoon koatumassa, vaan lisäyy vielä päivä päivältä,
ja ouvoksi monen silmässä ei painu sillä isoutellansa.
Tästä heijän uskomus-rauhallisuuesta**) tulee, että
tässä laveassa valtakunnassa, kussa löytyy niin monta
eri-uskoista, ei kuitenkaan ouk kuultu sellaisia henkellisiä mainittavia riitauksia, kuin muualla on kuultu
*) P. Hallitus-meno > SÄCg-CFingé Stfjårb»

**) Uskomus-rauhallisuus ,(toievan&t reltgiouS förbrag*

famftcO*
teranO*

Rauhallinen, (to(eratlt); ranhatoin, (into*
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c. m. Irlahnissa ja Englannissa; tästä tulee, ettei
tähän asti ouk tässä moassa löytynyt niin monta

metelin ja kapinan nostajaa ,niin monta moan-petturia ja uskottomaa kuin muualla, ja kuin oisi ehkä
ollut, jos kaikkia tunkettaisiin yhteen piirokseen.
Vaan onkohan nämät kansat siksiniin onnelliset ja
niin valaistut kuh> muutkin kansat Europassa?
JNiillä on kyllä ollut tätä henkellistä vapautta, vaan
ei tätä laillista. Meijän viimen vainaja Kejsarimine
keksi kyllä tätä heijän puutosta, ja ajvotti tätä
auttoaksensa. Haan piti mielessänsä teheksensä alamaisiansa ei ainoastaan voimallisiksi mutta myöskin

—

onnellisiksi (olkoon tämä hänen suurin kuniansa).
Haan hävitti jo paljon pimeyttä valaistuksen levit-

tämisellä, ja helpotti maan-orjuutta vapauvellansa ja
lielleyvellänsä; ja myÖ oommo toivossamme että tämä

meijän nykyinen Keisarimme pitäis täyttämän ja lopettaman hänen Veli vainajan aivotuksia. Haan on
jo meillen osottanut, ettei tämäkään ouk mikaa
turha toivo; haan on jo antanut käskyn, että yksi
yhteinen Lakikirja pitäis toimitettaman koko Venäjän
moalle,ettäsillä vakuuttooalamaisiansa laillisellaoikeuvella ja vahvistuksella, ja haan on jo ite ottanut tämän
asianarmollisimpaan huolellensa. Haan on jo peästänyt
Virolaiset vapauteen, ja toimittanut Suomalaisillen
tilaisuutta harjoittamaan valaistuksensa ja onneansa.

G— nd.

's/s/tr/', ,/fSfrf'. M/.Z12.

Ylä-Torneolaiset

Kesä-voateissaan.

RUNON-RUIKUTUS
KOSKA TULI SANA ETTA MEIJAN ARMOLLISIN
KEISARI OLI KVOLUT TARANKOSSA

*)

S- ITSENÄ P AIVANA JOULU"
KUUSSA VUONNA #&j5.

Jpse Pater patriae, quid enim civilius illo»
Siistinet in nostro carmine saepe legi.

Qvidius.

Jäseneini jäykistyyvät
Suonet huivistuu kokohoitj
Ajatukset aivotukset
Juoksoctvat hujan hajanA
Seisoavat jo sekaisini
Sill en tai/a taivoltani
Enkä kynällä, kykene
Panna näitä paperillen^
Murhet muistoksi monellen.
Pankoon siilien muut paremmat _,
Tehköön virret viisahimmat
j

j,

j,

j

*) Taranko (Xa<}flttrO3) on yks kaupunki musla-fflcrea

rannoilla.
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Surusta suru-runoja
Joita laulais lapsillemme s
Jalkeisillemme jätettäis
Muistutuksi tämän murhan^
Merkiksi miéli-pahamme f
j

Tokk ma Runon Tuikuttelen^
Suomen kielellä selitän
Miten Tarankos tapahtui
Meren mustan mutkahassa.
Aivan Ässovin lohella.
Siin oil kaupunk kaunis kyllä
Talot rannalle raketut _,
Johon valtias vaelsi.
Meijän kelpo Keisarimme.
J

J

j

J

j

Tullessansa tuon kujillen^
Kylän päähän päästyänsä
Heiti meillen jää-hyväisetl
"Hyvästi nyt hyvät lapset
"Minun veljetkin veikkaiset/
"Lähtöpä mullen nyt tuloopij
"Maita muita matkustella i
'Kylläpä myö toisiamme
"Vielä taivaassa tavataan.
Sanoittu näitä sanoja
Muutti Haan murheesta majansa
Tuonek taivaiseen talohon^
Tuonne ikuiseen ilohon.
j

JJ
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Saatuva tärnan sanoman
Kansat kaikki kauhistuivat ,
Seisattuvat säikähtynneet.
Koska kuulit kuolehenna
Venäjän valtian valitun
Aleksander armollisen
Ei enee olevan elossa.
j

Voi meijän Kuhinkas kulta*
Meijän kelpo Keisarimme _,
Miksi nukuit niin nuorra *
Läksit niin nopeen lepohon/
Oisi sulien vielä ollut

Aikaa elätä enemmin/
{Ihmisiltä jo iäksi
Siunataan Sinun nimeis).
Honkaat kaikki huolistuuvat*
Vuoret kaikki voihkuavafj
Kui/i et tule tuonelasta y.

Palaja manalan

maastaj

Tuosta kylmästä kylästä _,

Kuolion kurjan kartanosta.
Niinpä kansasta katoisi
Väsyi meijän välillemme
Joka varjeli Venäjät
Suojenteli Suomalaiset ,
Viron raukankin rahvaat
j

j
j
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Vapautti ja varoitti.
Joka. oli onnellisesta
Laupiasti lahjoitettu
Nilla mieli-merkkilöillä
Joita harvoin kyll' tavataan*
Valtioissa, varsin harva*
Olit aina. armollinen *
Armollinen s avullinen *
j

Alammaisillen avaray

Nöyräköyhäinkin kolassa/
Varjeluksi vaivaisillen,
Onneheksi orpoisillen
Turvaksi monen tuhannen»

Vaikka Sinun hallitessa
Soat isot ilmistyivät _,
Jotta valta jo vapisi
Peldistyvät Pietarissas
Viimen kuitenk voiton kanssa
Etsii tahtona tapeta^
Surmata omoo sukua.
Sill ej Sua suostutellut
Sota-juonet juoksutellut
Miellytellyt tätä miestä.
j

j

Vaikka kohta valtakunnan
Laajemmaksi sa levitit*
Ja
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Ja pian joka puolelta
Kyllä liioiten lisäisit
Niin sa kuitenk kuuluisasti _,
Mieluisasti niin kuin miesi
j

Rauhan moailmaan rakensit*
Valtakuntihin välillä
Sovitit hyvän suosion.
Kukapa kummaksi panisi*
Otlais sitä ouvoksensa _,
Ett on murheet muistossamme,
Mielikarvat mielessämme
Suussamme suru-sanoja;
Että hänen kalehessa
Kyyneleitä kylvältihinj
Itku-silmin istuttihin*
Hänen hauvan ympärillä.
3

Savossa namät sanomat

Teki miehet mielettbmiks
Lesket kaikki levottomiks
TJuvenmaankin majoissa
Itkusilmällä Isänät
Toinen toisell toimittaapi
Mitä kuulivat kylässä _,
Kirkko-tietä käyvässänsä.
Karjalaiset kammoistuval y
Hämäläiset hammäistyvät a
Otava L
j

28
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Pohjolaisetkin- poloiset
Faniin päivillen pakoillen
Koska hauvassa häväisit
Heijän rakkaan Rahtinansa

j,

Aleksander armollisen
Ei eneä olevan elossa

Hantci kaikki kaipoavat _,
Suru-sutälansa suruuvat
Suloisessa Suomenmoassa
Poloisessa Puolanmoassa. ,'
Koko Venäjän i>ä<estö
Itkeepi tätä Iseensa.
Kolmet kuuettä kymmentä,
j,

Miljuoniå ihmisiä

■

Ovat orvot jo osastaan „
Tulleet varsin turvuttöniiks j
Kuin on kuollut ja kotonut
Heijän kuuluissa Kuninkas
j,

Heijän Herra herttainvnsa
Alek sänder armollinen.

j,

Vanhat Aasian asukkaat *
Lapset ikuiset iässä
Jotka käyvät käiväröivdt
Aurinkon raja-maisilla_,
Päivän-nouson mantereilla,
j

Hyökiii inahtaavat inaukkua ,
Kujerella huikiastij
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Parta-suutansa sukia _,
Kuulehessa ett on kuollut
Heljän kuuluisa Kuninkas
Heijäw Herra .hertainensa.,
_

Aleksander, armollinen.

Mutta mitäs ma mainihtej%,j
Mitäs tyhjään yrittelen
Nimittää niitä nimiä
Jotka häntä murhehtiivat.

Ensinnik koko Europa
Kaikki vanhat Valtakunnat,
Maan-piireihen pitäjät
Paheksu tämän asian
Että joutui joukostamme
Tämä miesi merkillinen \,
Tämä uljainen uroista
Jätti heitä jälellensä.
j

j.

Mutta kuitenk kaikki näistä
Ej ouk ykskäan joukoss joka
Suru niin kuin Suomalaiset.,
NiilV o/i syytäkin surua/'
Huomennakin huolistua
Koska heiliäkin katoisi
Toivo ainua, aleni*
Oltiin äsken äijittömmät A
Varsin vanhintoo vajoOj
Nyt myö jaimmekin jätetyt
J

J

j

j
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Iteksem' ilman isätä.
Meitä, tekööhuolet huonoks ,
Murheet muita mustemmaksi/
OhhOj onnettoin osamme/

Varsin vaikia elämä
Koska myö poloiset pojat
Olemme taas orvon-lapset _,
Kovaltonnelta koetut.
Kuka meill' nyt turvan tuopin
Kuka rauhalla, ravihtoo?
Kuka uutta uskallusta
Panoopi meijän. povehen?
Sytämesså sytyttääpi
Tyytyväistä tyyventöä?
Onnen oikian osottaa?
j

Olkoon se meijän omainen _,
Veli vainajan valittu
Nikolavsi niminen
Joka suopi meillen suovan.
Ennen entisen elämän/
Siitt ois meillä, vielä mieli,
Toivo vielä toisen kerran
Peästäd onneiseen olentoon
Ennen entiseen elämään
j

j

j

j

G—nd.

AGNES LOUISE GODENHJELM. *)
S AN AU S.

**)

jLSuori kuin heinä hau nis kuin keväinen kukka
Kasvoit Sie koria korvessa/ Suomessa suloinen juur.
Ihana Tyttö/ taivaat ei tainna olla Sinua ilman/
Sen eestä ottivat hyö moastakin omansa pois.
j

j

G—nd.
*) Se tyytymys siveyteen ja hyvyyteen joka ilrnauntui
kokonaan tämän Nuorukaisen olennossa, ja jolla
haan mielytteli ja suosioitteli kaikkia ympärillänsä,
on vakuuttanut minua, että haan suosiolla ja leppeellä silmällä on vastaan-ottava näitä pieniä heinänheikkaleita, joita minä hänen muistoksi olen uskaltannut asettaa hänen hauvallensa.
Neito Agnes Louise Godenhjelm oli syntynyt V.
1803 Gröndalinhovissa,Mäntyharjun pitäjässä Savossa,
ja kuoli 19 vuuen vanhana, yhestä veri-paiseestahänen
rinnassansa (bföflbotb) joka lopetti hänen päivänsä
sinä s:enä päivänä Marras-kuussa v. 1822 Tyllilän
moisiossa samassa pitäjässä, suureksi suruksi ja mielikarvaksi kaikillen jotka tunsivat hänen kauneutta*
Siveyttä, ja mielen-tyyneyttä.
**) Sanaus, (epigtam)» Tämä ja ne jälkimäiset sanaukset ovat ne iho-ensinmäiset koettelemukset., että
Greekkallaisten tavalla, Suomeksi kirjuttaa lyhyväitä
somia ajatuksia.
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ULRIK WILHELM HASSELBLATT. *)
S ÅN

AVS.

JLsVävä! vieraissa maissa myu tutuksi tultiin ja
j

kohta

Rakkaus ratkeis ja ystävyys yksinään jäi.
Kuolema rikkoi Sun rintais mutt' henkeisi heiti/
Tuonelan turviin yhtyyvät ystävät taas/
j

—

G ncL

*) Oppiva Turun Opistossa (©tllberattbett Wiö $I}t}
Umt)et:fttet) Ulirik Wilhelm Hasselblatt , syntynyt Sortavalan kaupunnissa Karjalassa, tuli kesällä vuonna
1825 veljensä kanssa Tukhulmiin , jalkaansa poikkileikkuuttamaan, koska yksi liha-keäpä (whit-swelling)
oli polven kohalla tärvänyt koko jalan. Otettua
meiltä jää-hyväiset, pois-sahattiin häneltä reisi

polven ylä-puolelta, suapuvilla ollessaini. Ilman pitelemätä , ilman järähtämätä , ja varsin ilman minkäänlaisetak kujerokseta kahteli haan ite vilpittömästi tätä
ruumiinsa raatelemista, ja ouvoksi kaikkein lässäolevaistenkannatteli kärsimistänsä, ei lapsen tyhmeyellä, mutta Uron ulikeuella. Perästä tämän toimituksen haan ei väikistynna siihen tavalliseen jälkitautiin, mutta virkistyi päivä-päivältä, niin että
kaikki ■ yksin Leäkäritkin pitivät häntä kohta terveksi tulevana. Multa pari viikon peästä niin hänen
korjajan varottamattomuuella valmistettiin tapaturniauksen kautta (geitom ett oU)äél)ål\hti\t) kuolema
häncllen uuvesla, josta ei eneä ollut pelastusta. Haan
kuoli s. 23 p.Loka-kuussa Kuninkaallisessa Seraphimin
poto-huoneessa (Lasaretissa) , ja hauvattiin s. 26 p.

—

kuussa Klaran kirkolla, ic^nellä vuuellansa.
Siihen katkistuivat kaiket mcijän hyvät liitoksemme! Haan oli muka Juvanut että terveeks tultuansa,
samassa
"*-.

tulla mun luoksein Upsalahan, että siinä yhcssä työs-

kentellä Suomen kielen harjoittamisessa. Suomalaiset,
jokainen meistä jok on kilessämmerakas, se on rakas
mielessämme, vuotakaamme ylien veljellisen kyynelen
hauvalla tämän nuoren Karjateisen!
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PETTER REINHOLD VON

TÖRNE.*)

SAN AUS,

Cjurutkee Suomessa kaikki/ yks nieijän ystävä vaino.
Törne on manalaanmännyt jviisas ja vilpitöin mies>'
—
Nuoruus ja Viisaus moassa ei tavatak yhessä
aina_,
J
ja
Hänessä löytyivät kaikk > Totuus
Rakkaus

myös.
G—nd.
*) Oppiva Upsalan Opistossa Pehr

Reinhold von Törne
oli syntynyt Poason hovissa, Heinolan pitäjässä Savossa s. i6:nä p. Touko-kuussa vuonna iBo3.
Hänen.
isänsä oli niuinonen Savon Jalkaväin-Rykmentin Majori Johan Reinholdt von Törne, ja hänen äitinsä Hedvig Sophia von Essen. Jos luettaisiin hänen vanho-

jansa (f)(tn<? (liiOl') niin haan isänsä puolesta oli sukuuluisan Suomalaisen sankarin Carl Arraieltin kanssa, joka ikusti ihtensä (fsf£H>t<}Clbe ft'(j) Kyrön
tappeluksessaj ja joka oli hanan Isän-äijin-isä.
Törnen nuorra ollessa kuoli häneltä vanhemmat,
josta hänen täytyi i!e pitää huolta ihestään. Haan
tuli v. M&ii Upsalan Akademiaau tictomuksia harjoittaaksensa, ja tässä juurtuvat hänessä ne taivut (bC
Orttafj) jotka oisivat aikoa myöten soattaneet hänestä
mielien , jolion ei ollut moni verrattava. Mutta ehkä
haan ei ennettäviä siihen lailliseen ikään, niin haan
olikuitenkin elänyt kyllä,että rakkautensa tantta totuuteen ja hyvyyteen, tulla meiltä mainituksi ja kaivatuksi.
Kesällä vuonna iBas keäntyi haan keuhko-tautiin ,josta haan peäsi Tukhulmissa s. I2lnäp. Tammikuussa v.
Häntä kannettiin ystäviltänsä Johannin kirkol1827.
le, jossa lepo-kammio oli hänellen asetettu, ja johon häntä pantiin s. is.*nä p. samassa kuussa, äänellä vuuellausa. Suomen-niemi, jokainen nuorukainen joll on syvämrnen-liimpcyttä ja isämmaan-rakkautta, ja jota näin ennen aikanansa lasketetaan
hautaan, 011 yksi toivo joka katoa, yksi nuori tähti
joka sammuu sinun taivaallais
Ole muihecssais ja
Jsluia yksi kaipo-kukkainen liäiien muistiksensa!
vussa sen

—

TÄMÄN

MOAILMAN KATOVAISUUTESTA.

r uuet vuosista kuluuvatj
Päivät päivistä katoovatj
Eikä jätäk jäleleensä
Josta tunnit tunnettaisiint
Ajan luvut luettaisiin
Märkittäisiin ajan meärät.
Joka nyt ajat jakoopij
Kohta jaetaan ajassa/
Joka nyt iät lukoopi_,
Kohta luetaan iässä.
Sill* ei löyvyk mitään moassaj
Eikä taivaalla tavatakj
Jok ei ouk iältä syöty_,

,

Ajan muutokself murettu.
Ihmisetkin _, eläimetkin _,
Suurimmatkin pienoisetkin
Kaikk* ne raukat raukenoovat _,
j

j

Kukistuuvat kukiin kohta.

Urot uupuuvat uroilla _,
Veysyyvat kyliin viilillä/
Miehet
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Miehet keskellä keolla
Niin kuin kukkaiset kukistuu _,
Neijot neantyy pojat poahtuu,
Lapset lahonna lakastuu.
Ei seäli tuonelan toukka,
Armdhta manalan mato/
Kansat koatuuvut kumohon,
Suvut suppuhun supistuu
Katoovat kaikki tomuksi
Kaikki tuhkaksi tuloovat.
j

j

j

Niinpä kulkeevat Kuninkaat3
Maihen vanhimmat vaeltaa
Tuohon tuonelan talohon
Miehet parahat palaavat.
Sinne tunkiiksen tuhannet,,
j

Sa'an-satoja samoovats

lälliset harmoopäiset
Nuorukaiset naurosuiset
Kaikki ne hauvassa homehtuu,
Muuttuu mullassa muvaksi.
Niin kuin turpeessa turilasj
Toukka tammehen tomussij
Mikä missä kuka kussa
Nukkuupi nurmen ala.
Niin onj niin on ihmis rukka
Kapeen-karvan kannattama/
Otåva I.
j

j

j

j

j

j
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Et sinä itekkaan tiidk
Mihin luiLaisi luvctaan^
Mihin kalsoi kannettaneen_,
Mihin viskataan vitakset.
Mitäs siitten pöyhistclcit>
Olet niin ylen ylpiii?
Silldkbon sinun nimellais
Vainko raukka rahallaisi

_

.

Luulet sie muita paremmaks,
Ohrien lapsia olcvais.
Vcihastapii sinä veikkonen
Kovin runsaaksi rupeisit.
Kuinhaan peäsiit päiviin pelihän
Jolion kaikki katoapij
Mitäs jäapi siitt jdlellen?
Yksi roato raateltava^
Yksi hauska hauvatlava_,
Annettu mcian mavoillcn_,
Syölahälen syötäväksi;
Jotka lihat liikuttaavat _,
Jotka suolet suoritlaavat_,
Kaihot kaikki kaluvaavat _,
Syövät syvämmen suuhunsa»
J

fok on yksi puuttumatakj
Toukan hampaan hukkoomatak _,
Ajan luvussa lujanen:
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"Tehty työ ei täkäniätöin.**
Mitäs olet aivottanut
Valmistannut vaikuttanut,
Hyväksi tahi pahaksi _,
j

Sukukunnan kunniaksi
Onneksi oman olentois
Sit ei saatetak salata
Peitoksilla peitatellä.

}

j

J

j

Ootkos elenyt ehoksi>
Muillen muka lurvahak&i e
Muihen ihmisien iloksi?
Ootkos tehnyt jct yiuta
Kelvollista,hunttollista
Joka muita muistuttaisi _,
Jäisi merkiksi jälcstäis
Sinun olleen otollisen ,
Avullisen* aimollisen
Aikaan soattaneen jotaik;
Niin et katoo kuolemassa
Etkä torku tuonelassa,,
Malta manalan majassa.
Silloin siunataan sinua
Moassa vielä mainilellaan
Taivaassa sinun tapojais.
j

j,

j,

j

j

j

G-ncL
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RUNOJA.
SAN A N-FA I
HET VS. *)

V ianamö nein Vempelettä _,
Kantelemme kasin käytämme _,
Kuin muinon jks uljas UkkOj,
Ikuinen ilon- Isäntä.
G— nä.

*) Sanan-vaihetusj OtbhtyUt (anagrammci).

KEÄNNÖKSIÄ

HOME

RUKSESTA.

Non ut voluimus,
Sed ut valuimus.

T

Joon Holmalta tuhatta
aastaikoa siitten kuin Homerus moailmassa eli, vaan ei ouk ykskään
vielä

ollut hyvä, että rimoillansa
tulla luetuksi hänen
vertaiseksi. Myö taijamme ilman epäilemätä
sanoa,
että juuri harva kirja on
omalla kielellänsä tullut
«iin paljon luetuksi kuin hänen, ja että
suurin osa
Oppineista ovat harjoittaneet tätä
Greekkaan kieltä
ainoastansa häntä lukeiksensa. Europassa
ei sunkaan
mahak löytyä yhtään kansoo, jok ei
ou koetellut
kielellänsä käsittää tämän vanhan fiunojan lausumisiaAinoastaan Suomalaiset ja Lappalaiset, hyö
ovat
tässä niin kuin monessa muussakin
asiassa, olleet
muita jälempänä. Minkätähen
siitten Homerus on
kaikilta näin luettava? mahtaa joku
ehkä meistä
tysya, eihään se opeta meitä
Jumalata tuntemaan,
eikä viritä muutakaan viisautta.
Ei vaan! mutta
«e opettaa meitä
tuntemaan ihmisiä, ei sellaisia kuin
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hyÖ useemmittain ovat, kelvottomia ja kunnottomia;
mutta niin kuin heijän olla pitäis, täynnä hyviä
tapoja; tahi jaloja ja voimakkaisia sekä töissänsä
että käytöksissänsä. Ja vielä siittenkin niin haan
kuvailee heitä niin luonnollisella tavalla niin tbtuuella ja elävällä valolla, ettei myö hänessä niissäkään

,

,

löyväk virheitä tahi puutoksia. Kolmet tuhatta
aastaikoa ei ouk olleet hyvät aikaan soaha jotakuta
häntä parempata; ja se on ihmiteltävä, että ihmiset
jo niillä ajoilla olivat niin valaistunneet ja oppiansa
harjoittaneet, että heijän kirjutokset vielä nytkin on
meillen esimerkkinä.
Homerus eli nuon 900 aastaikoa ennenKristuksen
syntymistä. Missä paikassa haan oli syntynyt on
tietämätöin, sillä seihtemät kuuluisat kaupunkit kiskoittelivat keskenänsä soahaksensa tätä kunniata. *)
Myö tunnemme hänestä ainoastaan, että haan oli
yksi Greekkalainen Runo-niekka, joka sokeana kulki
ympärin laulellen laulujansa kansan ja kuninkaihen
kuulla. Hänen isänsä sanotaan olleen Maon_, ja
hänen äitinsä Kritheis _, joka oisi pitänä synnyttää
häntä Melen virran rannalla, Smyrnan kaupunkin
tienoilla. Kuitenkin on puheet hänestä niin monellaiset, ettei heihin 00 peällenluotettavoo. Moni on
näillä ajoilla myös epäillyt semmoisen miehen ollen*) Nämiit olivat Smyrna, Kolophon, Chios,Argos, Athcn ,
iifiodos ja Salamis.
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kaan löytyneen, ehkä laulat hänen nimellä ovat
tulleet kuultuiksi ja koottuiksi. Suurin osa näistä
hänen runomuksista ovat jo kavonneet ja joutuneet
hukkaan; ainoastansa IIia di, Odyssea ja hänen
Hymnit ovat vielä jälellä. Nykyisemmät tiiustajat
ovat luulleet löytäneese ettei nämätkään kaikki ouk
yhen miehen tekemiä, eikä myös yhenkään ajan;
jota hyö sekä kielästä että muista asioista ovat arvaneet. Hyö ovat sen eistä aprikoineet, että Homerus ainoastaan on koonnut ja yheksi voitto-runoksi*) sovittanut muita entuisia ja vanhan-aikuisia
Runoja.
Koska myo olemme koitellaksemme ottanut
ettäsuomentaa yhtä sipaletta 11iadin kuuenesta Rapsodiasta, niin tahomme myöskin selittää mitä Homerus tässä hänen kirjassansa lausuu. Haan laulaapi
yhestä pitkällisestä ja aivan kuuluisasta soasta, joka
aloitettiin yhen akan tatitta, ja lopetettiin kuolemalla monen miehen, ja monen kaupunkin ja hallituksen hävittämisellä. Tämä Troijan sota on siitä
merkillinen, että se saattaapi tietyn ajanluvun tarinamuksessa. Se teki senaikuisten kansoin joukossa
suuren muutoksen, sillä muutaman heistä se hävitti,
muutaman kohotti; siitäpähän sai moni uus hallitus
alkunsa. Tämä asia joka on vanhoin salausten ja
satuin kanssa sevoitettu, on lyhykkäisesti tämmöinen.
*) Voitto-runo, fcgerfSns/ tyjcltcbift/

cpos-
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Peleys (joka oli Achileyn isä) oli kuninkaan
JEakon poika JEginasta _, ja Thetis (hänen vaimonsa)
oli Nereon tytär, ja Phtian ja Scyron hallihtia.
Kuin heijän häitä juotiin, niin tapahtui yks asia,
joka on tullut moneltakin lauletuksi, ja mainitaan
moailmassa matkaan soattaneen suurimmia tapauksia.

Näillä ajoilla Jumalat ei ottaneet pahaksi tulla
ihmisten pitopaikkoihin. Hyö olivat myöskin näissä
häissä soapuvilla, heijän muka antimillansa. Vaan
koska Eris joka oli riitoin suojatar ,*) ei ollut sinne kuhuttu, niin pistipä se hänen vihaksensa, ja
vainoataksensa tätä,riitautti haan ne korkein-sukuiset
vieraat keskenänsä, niin ettei heillä Sunkaan ollut
näistä häistä pitkiä pitoja. Tätä teki haan sillä tavalla, että haan viskaisi heijän joukkoon omenan
jonka peälle oli kirjotettu: "sillen kauniimmallen
Emoisellen" **) Tuostapa vasta nousi tora kil—
voitellessansa keskenänsä kuka heistä oli muka kauniin, ja kelien omena oli annettava; Janolle_,
Minervalle _, vain Venukselle. Kuin eivät muuten
tainneet tätä sopia, niin ottivat Parin (kuninkaan
Priamon poika) riitän ratkasiaksi, koska haan oli
kuuluisa kaikista, hänen vakaisuutensa suhteen.

.

Haan
*) Suojatar, ffpbbannnc^ spatronega.
**) Emoinen t. Jumalatar, ©ÜbtttrtCU
Vanhanaikuisia
vaimoja, joita vanhat pitivät Jumaloinaan.
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Haan peätti

että omena piti annettaman

Venuksel-

fen, koska haan piti häntä ihanaisinnal Kostoaksensa
tätä, lupaisi Venus hänellen sen kaikkiin soreimman
neijon Achaijoisten tyttärilöistä. Voan Paris ej mieltynytkään piikoihiin! Haan sai nahaksensa sen kauneutensa suhteen kuuluisan Helenarij Menelauksen
puolison, ja ihastui siihen. Silloin kuin hauen mies
oli männyt Krctaan ukko vainajansa perimään, niin
Paris sillä välillä lennätti Sparthaan _, ja siinä Venuksen avulla keänytti haan Helenan mielen, niin että
haan miehensä hyljättyä seuraisi Parin kanssa
Troijaan ottain ainoastaan myötensä muutamia
piika-orjia , ja omia hetuleitansa ja paiskineitansa
(nippcr od) imdcv).
j

Vaan Tyndarus Helenan isintimä ja Sparthan
j

xnuinoncn kuninkas, oli jo sitä ennen vannottanut
kaikki Greekan Ruhtinaiset, kuin muka kävivät
hänen tyttärensä kosiomassa että heijen piti kaikki
yksinmielisestä suojelman ja varjeleman sitä heijän
joukostansa, jollen haan oli antava tämän hänen piikansa. Kuin kaikki olivat männeet siihen lupauk-»
seen, niin haan otti Menelauksen vävyksensä, ja
antoi hänelien sekä tytön että hallituksen. Kimitetyt tästä lupauksesta, ja muutonkin ystävyytestä
Menelausta kohtaan, valmisteleitivat nyt kaikki
Greekan sankarit rankaisemaan tällaista koiruutta.
3o
Otava I.

,
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Se on tästä heijän soan-piosta, kuin Homerus lausuupi I]iadis s a n sa *) ; tässäkin Rapsodiassa.**) Yhestä soasta, ]oka oli julma käytöksestään, vaan merkkillinen niihen monen Uroisten
ja SankaVeiten suhteen, jotka molemmin puolin tässä
toisiansa kohtaisivat, ja joihen vähkeistä Homerus aivan suloisella ja mielen-huvittavalla tavalla runoilee.
Vaikka haan itekkin oli Greekkalainen, niin haan
kuitenkin kertoopi nämät asiat niin totuullisesti ja
vilpittömästi, ettei liään niissäkään paikassa ylistä
omiansa kiitoksellansa, eikä taas alenna vihollisiansa
moittimisellaan. Haan anlaapi lauluissansa heijän
sotia ja tapella keskenänsä, ikään kuin meijän silminnähen, ja sallii kullenkiin lukiallensa ite mieltänsä
myöten heitä kunnioittoo ja ylisteä.
Se episodi,***) jota myö tässä olemme koilellaksemme ottanut että suomentoo, on hyvä kyllä
*) Iliadi, kuhiltaan sitä kirjoa, jossa Homerus lausuupi
Hioa kaupunkin kymmenvuotisesta piirittämisestä , ja
hänen viimeisestä hävittämisestä.

**) Rapsodia eli Kokous. Homeruksen laulut ovat
jaetut vissiin kokouksiin; joissa kussakin puhutaan erinomaisia merkillisiä tapauksia.
Iliadissa
niin hyvin kuin Odyss«assakin löytyypi 24 tällaisia
erinnäisiä versyif-kontuksia, joista kukiin sisällänsä
aina yheksään sataan
pitää nuon viiesta saasta

—

värsyyn.

?*.?) Episodi eli Poikennos, on Greekan kielestä sepitetty
sana, jolla ymmärretään sellaista pulielta, joka ej o
piäasiaan puuttuva, mutta ainoastans siihen kuuluva
niin kuin yks erinäinen, hänestä kyllä lähtevä, vaan
itekscen kuitenkin luettava, pakina; jokapa näin cril-
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totistaraaan , mitä hänestä olemme sanoneet. Myo
olemme variten vasten valinneet tätä paikkoa, joka
on yksi niistä soreimmista, että sillä moa-iniehillemme näyttäisimme luontoa kunnon miehen * ja hel-^
lan vaimon syvänta.
Hektor^ soassa yksi jalo ja uljas sankari, vaan
kotonansa hellä-syväm.mineu isä ja vakaa puoliso, kii^
rahti ennen tappelua kotiinsa jää-hyväisiä heittämään
joka silvaimollensa ja pojallensa. Mutta vaimo
lä ajalla pienen lapsensa kanssa oli nousnut korkeisen torniin, että sieltä kurkistellen miekkoin ja mie«->
— ei ollutkaan
ten keskelle käsittää oman Uronsa
kotona. Kuultua tätä, kiiätteli Hektor tappeluhun,
Mutta vaimo, koska hään ei ollut tavanut miestänsä
muihen joukkossa, läskiin tornista moahaan; ja tul-'
tua kaupunnin porttiin tapaisi haan siinä miehensä,
jouvuttaissaan sotaan. Itkein likisteli syläili ja rukoili haan häntä olemaan pois tappelemasta, osottain
hänelle oman lapsensa ja vaimonsa onnettomuutta,
jos häntä tapettaisiin. Liikutellaksensa hänen syvän^
ta, muistutteli haan häntä mitenkä hänen appensa
ja lankot olivat jo tulleet vihamiehiltänsä surmatuiksi,
niin että haan (joka oli yksinään jälellä) nyt oli hä-

—

läns, on pia-asiaan sovitettava, koska se jolla kulia
tavalla on hänestä puhuva. Niin ovat tässäkin, Hcktorin ja hänen vaimonsa keskinäiset lausumiset,
ei suinkaan sotaan koskevia, vaan omaan elätnänkcinoon, kuitenkin heitä siihen liitetään, koska ne ovat
soasta raainihtevia.
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nen ainua toivo ja turva. Kuultua näitä, Hektori ei
tainnut lykätä hänen puheita tyhjiksi; mutta muistutti häntä, että oli hänellä muutakin suurempata
▼elvollisuutta valvoaksensa; että kalpa oli hanelien
muka kallis, ja hänen virkansa, joka vaati häntä
uhramaan ihtiänsä isännnaan suojeflokseksL Sillä,
▼aikka haan kyllä arvaisi että isä ja äiti ynnä kaikki hänen veljeiksel piti tulla sur i atuiksi, ja koko
hallitus hävitetyksi, niin ei tämä kaikki tehnyt
häntä niin levottomaksi ja murheen-alaiseksi kuirr
koska haan mielellensä juohutti vaimonsa ja lapsensa tulevaista onnettomuutta. Puhuttaissa tästä, antaapi Homerus isän-rakkauen poisvaikentua hänen syväinmestä velvollisuuteen suojelemaan omiansa. Pantua lakkinsa pois peästänsä otti Hektor pojan syliinsä, antoi häneifen suuta ja siunauksensa, rukoil-

,

len Jumalata hänen eistänsä, niin kuin yhen sankarin tulee rukoilla. Kuullessa hänen toivotuksensa,
soahaksensa muka pojastansa Uran, joka oisi iseensä
uhkiampi, ei äitikään muuta tainnut kuin itkee ja
nauraa. Tehtyä tätä, pani Hektor poikansa jälleen:
äitinsä syliin, hyväili käillään vaimoansa, ja lohtutti häntä sillä sanalla, ettei yksikään ouk hyvä vasten
Jumalan tahtoa soaha häntä vahinkoittaneeksi. Haan
käski häntä seneistä keäntäimään kotiinsa, ja rauhassa
omia töitänsä toimittamaan, ja heittee muka miehillen pitämään soasta murheen. Puhuttua näin,pani
Hektor jälleen rauta-lakin peähänsä, ja äiti riepu
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kulki murheissansa kotiin,kahellessaan taaksensa yhtenään, niin kuin haan oisi muka arvanut, tämän olevan viimeisen kerrau kuin liään puhutteli miestänsä.
Tällainen on se tapaus jota Homerus i'iinoopi näissä
hänen r33:nissä värsyssä, ja joista nähään että ihmisillä jo niillä ajoilla oli samat luonnot ja mielet kuin

raeijän ajoilla.
näihin keännöksiin tuloo, niin on
mainittava, että myö olemme niin paljon ktiin suinkin on mahollinen tavoittaneet perustus-kielen henkellistä luontoa; mutta myö olemme vielä siittenkii;
enemmin pitänncet huolta tästä meijän omasta kielestämme, ettei tuo tulisi murretuksi eikä sorratuksi. Sillä kosk emmö ole tehnyt tätä keännöstä
Greekkalaisillen luettavaksi, vaan Suomalaisillen niin
olemme myös, enemmin harjoittaneet mitä voaitaan
meijän kieleen, kuin mitä heihin kuuluu. Jospa
sen tautta jossa kussa löytyisi yhtä sanoa, joka ei
oisi toimitettu varsin kannallensa (cfter Drbet), niin
se on kuitenkin toisella sopivalla sanalla Suomeksi tarkoitettu. Jos muutenkin ineijän keännöksessä
oisi paljon vikoja ja virheitä, niin muistakaatte veikkoset, että se on ensimmäinen koetus aivan äkkinäisellä ja vaikealla tiellä, kussa ei löyvyk ylitä polkuakaan astuaksein. Mitä värsyin mittaamiseen*) tuloo,
Mitä toas

,

*) Mutaaminen,

metrif!

inbcltltltg J mittamus, $JlttXltf

taran om meter; mittaus, meter.
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niin on ollut meillen suureksi vastukseksi, että Greekkalaiset ja Ruomalaiset enemittentarkoittivat kielessänsä mittausta mutta myö karaistusta*). Sillä ilman mittaamatak heijän värsyt eivät maksa
mitään, eikä meijän toas sanat, ilman karkaisematak. **) Se on sen eistä mahotoin, että Suomen
kielellä sovitella saman-luontoisia versyjä kuin Latinan ja Greekan kielellä; tahi jos kohta sitä saatettaisiin, niin eivät kuitenkaan kuuluk millenkään.
Meijän on täytynnä seneistä sovittoo innot ***) (meijän
sanoissa), siinä kussa Greekkalaiset panivat painot, ****) (heijän puheessa). Tällä tavoin olemme
harjoittaneet että näihen versyin meärättelemisessä
aina tarkoittoo intoa, enemmin kuin painoa/ ja koska painot kuus-nivelisissä värsyissä, >J*) on alussa
kuhunkin nivelen, vaan into (meijän kielessä) alussa
kuhunkin sanan, niin olemme löytänyt sopimattomaksi, että Greekkalaisten ja Ruomalaisten tavalla
j

*) Karaistus, rpttttj
**) E. m. hyvyys* pataan, näissä on into ensimmäisessä polvessa, mutta paino toisessa. Painon sais ottoo
heisfrä pois, ja heitä ymmärretään kuitenkin; vaan jos
into otetaan, niin heitä ei ymmärek ykskään.
***) into, en fort t ftatp accent/ (acutus).
**+*) Paino, en ISng accent utan afptrattotw (gravis).
"}") Kuus-niveliset värsyt, fye,VatTtettat> kuhiltaan ne värsyt, kussa löytyy kuus niveltä. Yks nivcli, lUetéteb/
tCltt {pes), kuhutaan ne crinnäiset meärutyt osat värsyssä. Kussakin nivelessä löytyy taas vissiä polvia,no?
tet (t taften> ftafrcetfer 0 ort>et> jotka ovat yksinäisiä
puheen tahi soiton eäniä.
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,

asettaa leikkaukset *) sanoin keskellen vaan olemme
heitä sovittanut heijän välillen, niin paljon kuin suinkin on ollut mahollinen. **) Ainoastaan vieraat nimet,***) äkkinäiset sanat, ja omat yhteenliitetyt
puheet,****) ovat liitoksessansa suvainneet tämmöisen
kahteenpanemisen. Viispolviset sanat(femftciftt>i#Ct Orb)
ovat ehkä ne ainuat jotka Suomenkielessä ovat paraittain kahteen-leikattavia nimittäin sillä tavalla, että
ne kolmet ensimmäiset polvet teköövät ensimmäises-

,

nivelessä yhen dactyluksen _,>fc) ja ne toiset molemmat yhen spondeuksen '*fc*fc) tämä on liioitenkin
soveltuva jos näissä polvissa on pituutta ]o entuuesta,
niin Ituin e. m. urholli-suuteis (v. 443)« Vastapäin
kuin tämä tuloo paremmin harjoitetuksi, ja meijän
kielemme enemmin ehkä taivutetuksi, niin kuuluisi
meijänkin ehkä korvissa otolliseksi että lovistoo *J"i"i')
kuus-nivelisiä värsyjä sanoin-leikkuuttamlsella. Mutta
sä

j

cå\iw r taftjlreif t TOeréafmåtmng.
**)+)Leikkaus,
Ji.uitenkin olemme myö koitteeksi leikanna

yhen
Väfsyn sanoin-jakaaraisella, nimittäin: Vaan lie heit\

'"kehoitta- \ -neet ja yl- \ -lytiänyt \ ömahat|mielet.
***) 'Semmoisia lÖyvät v. 871, 879, 897, 4'5., 4^^» 4'^7****) Semmoisia tavataan v. 369, 898, !\io, !\i[\, lfil\,
442-, 454, 455, 4161,

498.

f) Dactjlus, kuhutaan yksi kolm-polvinen niveli, lcussa ensimäinen poivi on pitkä, vaan toiset molemmat
lyhyvet, e. m. juoksulla,syömärL
tf) Spondeus, kuhutan yksi kaks-polrinen niveli, kussa
molemmat polvet ovat pitkät, e. m. moahaan, juoksoo.
-Hi*) Lovistan, jftmberaf efter metrifeiré reglor pi'o*
noticenu
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Loska se nyt kuuluu meistä ouvollen, niin olemme
sitä tahallamme välttäneet. Mitä muuta tulisi ehkä
sanottavaksi, niin koska dactyliset värsyt ovat. ne
kauniimmat ja täyvällisimmät, niin olemme harjoittaneet heila soahaksemme; ja ainoastaan jollon kullon
niin kuin sanan vaihokseksi ottanut spondeiloita *)
Mutta varsin vieraita nimiä, olemme löytänyt tarpeelliseksi että lovistaa viivyttämisellä, tahi tehä
heistä spondeiloita jotta Suomalaiset heitä paremmin käsittäisivät. Kahet värsyt ovat liian-taytclaiset (hypercatalecticusredundans) (v. 386 ja 47^) ;jakaks
alkaa anap<cestolla_, **) (v. 4*3, 4412 )' Muutoin olemme
välttänneet että Ruohtalaisten tavalla sepittää äkkinäisiä, monin-liitetyitä pitkiä sanoja, ja toisin puolin olemme myös kavahtanut ettei liiaksi katkaista
ja lyhentee puhettamme. ***)
*)K.oitonvuoksi olemme heittänyt 4 spondeusta yhessä värsyssä: e. m. Puhuttu \ Hektar |maasta j rauta |
j

lakinsa | otti.
**~) Anapaestos, kuhutaan yks kolm-polvinen niveli,
kussa ne molemmat ensimmäiset polvet ovat lyhyvct,
ja se viimeinen pitkä, e.m. kuninkaan, kirjuttaa.
***) Ainoastaan 49^ versyssä löytyy neljä näin katkaistuita sanoja, vaan hyö ovat kielessämme jo kaikki
tavalliset.
KoskaSuomen kielessä ci pictäk painosta
niin suurta lukua kuin innosta, sillä se tapahtuu
ussein että samat polvet, toisinaan painetaan, toisinaan puhutaan painamatak, niin kuin myös vanhimmissakin Runoissa us3ein lyhyviä pitkistctään, ussein
taas pitkiä lyhenetiiän, niin on meijänkin toisinaan
täytynyt asettaa pitkiä polvia lyhyvien paikoillen.,
niin kuin tässäkin, kussa syntyneet ja syntynyt ovat
yhtä rauka lovistettavat. Sellaisia sanoja havaihtet
4;6, 494- m m
myös r. 380, 391,

—

j

-

HEKTORIN JA ANDROMACHIN
JÄÄ-HYVÄISET.

YKS EPISODI HOMERUKSEN ILIADIN
RAPSODIASTA j FARSYSTÄ

VI:STA

369 — So2.

kiiruhti pois se raut'lakin-loistava
Hektor. —
370. Kohtapa siitlen han tulikin kultaisen kotinsa
luokse _,
Vaan hän ej kotona Voynyt Andrdmache, valitun vaimoni
kariSj
lapsensa
hän
kans
kauniisti
Silla
hametun
jTuhuttu:

orjanj

Tornin nastalla seisoi ja haikiast itki jahuokais.
Hektoi kuin hän ejhuoneessa loynyt tuot vilpitöint vaimoo.,
375. Kävi hän kynnykseen astj siin seisoi_, ja piijoilta kysyi,j

,

J

1

~"

Kuulkopas Tyttäret hoi/ puhukaa totuutta
j

mutten.■
"Mihin on talosta tullut

j

Andrdmache valittu
vaimo?

Otava L
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'

Ji

Liekköhänkälystenluonn tahik kauniistihamej

tuin natoin

j

"Vaan lie hän männyt Atheneijaan, kussa ne
muutkin
"Troijan
ihanat Tyttäret lepyttää suuttuneen
380.
Luo/an" ?

Vastaisi hänelle silloin,, se noyra ja joutuva neitsy:

''HektoT,hoskassa kiivaasti käsket munpuhumaan
totta

j

"Eihaan ouk kälystenluomia eik kauniistihametuin natoin _,
"Eik haan o Atheneijaanmännytjkussa nemuutkin
355. ""Troijan ihanat Tyttäret mielyttää suuttuneen
Luojan
"Mutta hän Hion torniin- on nousut _, koska hän
J

j

j

t

kuuli ett
"Troijäiset hatussa oliojaDanait voittonsapuolla.
"Sillä han muuriinpäin juokseva_, juosten jo
j

"Ikään

jouvuttun sinne

j

kuin hurja/ ja myötensä piijalla kannätti lasta".

3qo.

Neitopa niin.- ja J lektor hån pian pois huoneesta

läksi

3

Samoa tultua tietä kauniita katuja myöten.
Skaijan porttiin piitstyä kaupunkia hanhihan
kautta
}
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(Tästäpä, kulki se tie,j joka. ketoillen käyttävä oli)
Juosten sen vastahan tuli _, se rikkaasti naitettu
vaimo _,
SgS. Andrdmache, joka oli sen ylpiän Eetion tytär.
Eetios ,haan joka asuiPldkoisten jynkällä mäillä
Hypoplakoisten Thebesse, Kilikeisten piämies ;
Tyttären tämän oil nainut _, se kuparilt-suljetj

tv Hektor.

Sepä sen

vastaan nyt tuli ja mydtens oil piij

kansa myöskin
viel' aivan nuoren
ja pienen
Ainua Hektorin poika kaunis kuin taivaan tähti,-fonkapa Hektor Skamandrioks nimitfj vaanmuut
j

400. Kantain sylissäns pojan

j

,

Astyanaks ;
haan suojeliHion yksin.
kahloi hän poikansa peälle _, ja hil-

—
Sillapa Hektori haan
Eänetä

j

jasti nauroi;
hän vieressäseisoi jaitki _,
kim,
ja hänelle puhuija sanoiTarttui sen käteen

405. Mutta Andrdmache ite

j

Mokoma mies sun urhollisuuteis sun hautahan

JJ

j

viepi

Lausuvoo lastais

JJ

ett siali,eik J minua

—

vaivaista

vaimoo j

"Jokapa kohta on leskekseis jääpä sill' Daneit
j

4

1 o.

—

sun tappaa s

Kaikki nekäyp sinun peälleis. Ehk' olisi inullenkin paremp,

JJ

2

44

"Että sinulta hyljätty

j

vaipua

muahan;

sill

muuta
JJ

Turvaa mulla ei oukj kuin sinä oot Manalaan
mqnnyt _,
"Kuin murheet mustat; sill' ei o mull isea eik
äitikään kultaa.
'
'Sillä se tuima Achilleys hän minunkin isäini
J

J

tappoi

j

415.-

"

'Koska hiin hävitti Kilikeisten kultaista kotoo_,
"""Theben, portiltans korkein _> ja Eetion hakkaisi
moahan.
"Kuilenk* hän kanta ei roatellut3 {sillä hän kunnioit* häntä);
"Vaan hänpoltti sen ruumiin_, ja somasti laitetut
J

aseet.

"HauvalV hän mukkulan teki _, jonk ympärin
istuttvat puitaj
"
'Vuoressa
asuvat
Mgidinkantafan
ncijotj,
420.
piijat.
"Seihtemät veljeini myösj jotka olivat kotona
silloin _,
Kaikki ne yhtenä päivänä muuttivat Manalan
J

JJ

moahan;

"Kaikki hän tappoi\, se jaloistaan ketterä julma
Achilleys,
Roavain kouk-sorkkaisten keskellä ja valkia-villaisten lampain.
4a5. "Mutta mun äitin, kuin hallihtiPlåkoistensynkiii
maita
J

j
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"Koska hän häntä ja haluja muita oil sualiksi
suanut

j

"Haan, häntä vapaaksi antoi vaan ottipa maij

nion maksun;

"Kuitenkin nuolet Dianan myös häntäkin kotona
tappoi.
"Hektor, sieyksinäns olet munisäin_, ja ainua aitij
430. Olet mun veljeini myös ja olet mun toveri
r

JJ

j

kultain.

Ole nyt armahtavainen, ja jaäpas nyt tornihin

JJ

tännä/.
AIä siat poikoisiOrvoksi tie _, eik leskeksi vaimois.
Sillapa joukkoisi kokoo jiikunanmäillej siW siinä
Katipunkin salpaus o?ij ja yliten piastävat

JJ
JJ

JJ

muurit.
tässäj
jo
ne kohta tänn tule435. "Kolniasf hoitteliit
vat

TJrot _,

Molemmat Ajacet, ja se kuuluisa Idomineus,
"Ja ne molemmatAtreidit,/aTydeon uhkia poika;
LienekkÖ heitä siitt neuvoinutyksi tietäväNoita^
J
*Vaan lie heit kehoittaneet jayllyttäneet omaat
mielet".
JJ

JJ

J

J

vastais ja sanoijse rautlakinloislava
Hektor:
JJ
Tämäkin kaikki huolen mull teköopij vaimo/
mutt enernp'
Ma pelkään Troijan miehiij jahamehenkantavii

44ö- Hänelle

>J

vaimoij
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"Josrna kuin pelkuri painuisin poisi tappelluksesta :

"Luontoinkaan tätä ei suvaihte sillarna liroksi
j

aina

445. "Opinyja Troijanensimmäisissämiehissäkäymään/
"Suahaksein kuultuksi isäini kuuluisan nimen
ja omain.

"Mutta hyvinma tuotakin tiijän ja mielessäin
arvaan_,

"Etta lähestyy päiväj kuin pyhäkin Ilios vaipuiij
"Priamos ite_,ja Priamon keihiin käytetty kansas
450. "Kuitenk en sure niin koivin tuot' Troijaisten
tulevaa surmaaj
"Ei Hekaben, eikä myöskään Kuninkaan Priamon

omoOj

"Eikä myös minun veljeistenj jotka kyll' mo~
neet ja uhkeetj
ovat j vihamiestensä allaj

vaipuvat
sinua suren kosk' joku vask-vyö-

""Muahan
Niinkuinma

j

tetty Dane

sinun itkevän pois j ja lopettaa vapauspaivaisi

"Ja kuinsa Argossa asuva_, kankaista toisellen
kuvot
"Ja kuinsa vettäkin kannat Hyperejast tahi Mesj

sejast

"Tahtoais

vasten/

,

tok pakko kova sun tuohoonkm käskee.

247

"Sanova kerran on joku > kuin hän sinun itkevan näkee.460. "Tämä on Hektorin vaimo, jok soass' oil kaikista julmin
"Troijaisten hevoisväist s jotk tappeli Hion
1

J

ympair.

"

Nain_, joku lausuupi kerran ;ja murheisi muuttuupi uuveks
"Kaivaten tällaista miestä ett orjeutestais
j

j

piästä.
"Peittäköön minua kuoltuain peälleini viskattu
multa
465. "Ennen kuinkuulen sun huutoisj kosk sinua vankina viijään"f
j

J

Puhuttu näin niin pojan ois
j

ottanut

j

pai-

stava Hektor.

Mutta lapsipa sylihin soreast vyötetyn orjan
Kidnsiin parkuin^ peljäten kasvoja rakkaimman
isän
Peljäten paistavaa vaskee ja jouhista hirmuij

j

sta huiskuiij

47o. Jonka hiin rautiokin harjasta kauheesti riippuvan näki.
Nytpä tuo nauroi isäkin rakas ja äitikinrukka.

—

1

j

Sievest nyt lakkinsa piästänsä puottij se paistava Hektor,

Pantua //mahan sen kirkkaasti kiiltävän vaskens ja siitten
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Antoihan lapsellen suuta ja hiljasti sylissään
j

souvatf
4j5. Rukoillen Zeusta, ja Jumaloit muitkinj hän rvpeis ja puhui.j

"Jupiter ja työ muutkin Jumalat _, suvaitkoo
sitä! ett
tulis kuin itekkin Troijaisten
'
joukoss s
"Väkeväks voipaaksi myös ja Hion voimakkaaks Uroks/
"Ettasanottaiskerran^uhkiamp onhänkuin isanss
"
480. Tultua tappeluksesta tuokoon hän verisen ei~
neen
Viha-miestänsä voitettuun iloitkoon mielestään
äiti/

Poikaini kuuluisaks

j

J

j

"

Niin haan puhui/ japoikansa pani taas sylikin

äitiRukan: joka sen otti ja painoipoveensa vasten
Itkein naurava. Mies tuon näki ja siälitti
j

j,

häntä

j

485.Hyväili käillänsä, häntä ja hänellen puhui ja
j

lausui:

"

Kultaini elä sie sure mun eistäin niin varj

sm ja paljon

j

"Luojan tahtoa

vastenj

ei minua liikutak ykskaän.
"Eihään
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löyvy siV miest^ joka omansa onnensa

välttää _,
"Liehänpelkur vai tuima, kuin kerran onmoailJ

maan

tullut.

490. "Kiannä siitt" kaltainen kotiisj ja omat askareis
laitak
"Kaiteis kuin vHr.ttanais myo'skin jja sinun
piikojais käske
soast'
työnsä;
totella
sill
onmiehillen
''Toimittaa
j

■

"Kaikista

murhe;
j

liioiienk' mull', jotk* liiöss' syntyneet ovat.

Puhuttu.- Hektor, moasta, rautalakkinsa otti
49^. JouMlla pujotunc kotiinsa kulki nyt vaimokin
rukka
Katteli menoisien taakseen^ ja vuotatti kyyneleit'
j

kyllä.

Kohta hän siitienkin tuli myös kohten kultaista
,
kotoo
Hektorm;.
Miesi-murhajan
loy-sipä sisässä monta
■Piikoa jotkapa kaikki hän surullisiksimyössoatti.
500. Elävän vielä omassa kotossa_, itkivät häntä/
Sillä hyöpiattivät kaikki_, ettei hän soasta ened
Palaisi takaisin, piastyci käsist ja kynsisi'
Achaijoin.
j

j

J

Otava L

3?.
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MUISTUTUKSIA JA SELITYKSIÄ.
v. 36g. Puhuttu,- Niissä eillimäisissä versyissä
(joista teissä un kysymys) kerroitaan, että Hektor oli
veljensä Parin luonna, kiiruhtamassa häntä sotaan.
Sillä ajalla kuin liään tähään valmisteliin,sanoi Hektpr pikimältäns juoksevansa koliinsa, taloansa kahtolnaau, ja jäähyväisiä ottamaan vaimoltansa ja pojallansa, sillä se oli hänellen aivan tietämötöin, jos
—
hääti tästä lappeluksesia eneä palautuis jälleen.
Raut'lakin-loistava" (litcTluM^nfantT); Rautatakki
e. Rautakyparä (f)jcllll).
Tällaisia pitivät ne vanhanaikaiset, heijän peänsä peittona tahi -varjona.
Meijän esivanhemmat tiettivai niitä vauvasta, josta hyö myös meijän kielellä ovat Rautalakkiloiksi
tullut kuhiitnksi; vaan Greekkalaiset valmistivat
heitä vaskesta eli kuparista.
/lektor oli Kuninkaan IViäinon poika, yks kauhia sola-sankari; ja
kaikista Troijan sota-uroista se uijin ja tuimin, joista Horrsferus falileloopi. Haan kuhtuti häntä aina
x.C(-vs(ziöAcs {Raaialakillct loistava) jolla sanalla haan

ymmärtää yksi luyhkyvilld höyhenilläloistava rantalakilla vantisleltit, sotia/ yks Gxeek kalainen sananparsi, joka ej nievkihte mitään muuta kuin että
haan oli Uljas ja jalo _, tahi jalosti sotiva. *)
v. 37 f. Andrömaclie oli Kuninkaan Eet/on tytär, ja He'ktorin vainio, kaikista Hoinernksen naisista, parraain ja sivein. Homeros aiitaapi hänellen
isen' liilanimen (o)?itf^é't) AsvKro^.svcf {kyynäspiiistiins',}
■valkoinen) joka puhe meijän kielellämme parhaittain tulkitaan sillä sanalla: valittu.

,

j

*) Homcrulcsen Ruohtalaiset kiäntäjät, ovnt Ruotiksi
toimittaneet tämän sanan, puheella: bjellllbufTlviufan*
be (Troner ja Ingelgréri), tahi: meb flat>btaut>C bltjTe
pS helmen {ffallenterg).
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v.

372.

Kans kaiuitisti hainelun orjan tahi hans
j

pulskisti puetun piijan; sillä tässä on puhe semmoisesta piika-orjasta, joka oli kipsen-kahtoja, t. koiha/nettu t. pitkällä hameella vaalettu; sillä
jaja.
Greekkalaisten vaimoväki piti yhtä aivan pitkee
hameeh-laijaa, jota ne kuhtuivat 71571Å.0 ja. jolla
hyp kokonansa peittivät ihtensä.
5,

v.

373.

Nasta (aitan, bnlfon,

6f»t>erfln

tonu

Fntnfm); sillä Andidmaohe nousi ylimmäiseen tornin
nokkaan, että haan sieltä sotaväin joukossa oisi miehensä nähnyt. Sillä haan tahtoi kuolemankin hetkellä ej olla kaukana hänestä, ja jos ej muuten,
niin ies silmillänsä
seurata häntä, josko haan koatui
tahi voitti? — v. 374. Kotona e. —"huoneessa".
v. 3y5. Seisoi e. "seisahti";
I'Ujoilta merk,
palvellus-piijoiltansa.
v. 376. Hoi/ Tässä kolmanessa, nivelässä ei piek
olla muuta, kuin tämä yksi sana, jonka perästä yksi
Pyrrhikon*) pituinen huokaus (pattéO on piettävä,
koska lällä sanalla matkitetaan yhtä huutamista tahi
hojottamista.
v. 377. Mihin on talosta tullut_, merk. '/mihinkäs täst' on männyt".
v. 378. Liekköhään l. "lienekköhään".
Luonn' _,
—
(katkaistu — per apocopen) t. "luomia". Käly plural.
Katjt _, dimin. kdlyiset ja kälykset _, kuhiltaan veJjeisbcrigenoin cttt
ten vaimot keskenänsä (©ipd^erjTor
—
Natot,, ovat
&rsbcr)
plur.
inånncv
<ho
Nato
bcraé
sisar' ja hänen veljensä vaimo (@tudgerff 01" bCl'isC'
nom att enbera af bern ar gift ineb ben anbrciö
brober).
v. 379. Athcnéijaj oli Athenen tahi Minervan
temppeli; eli yks hänellen pyhitetty tylväkkö" (puistikko paikka) jossa hänellen uhrattiin ja lahjoitettiin.
Nuoria soreita neitoja, jotka olivat miehistä vapaat

,

,

*) Pyrrhichius, merkihtce yhtä kakspolvista niveltä,
kussa molemmat polvet ovat lyhyvet.
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toimittivat tässä hänen palveluksensa; yks näihen
joukossa oli se kaunis ja hyvänäköinen Kassändra
josta meijän vastapäin tuloo puhua.
v. 380. Ihanat tyttäret, Homerus kuhtuu ,heitä
£V7IAGKOCfJIOI , joka mei'kihtee hiuks-ihanat t. ihanahiuksisétj ffonlOCfigct, joill oli koreet kähärät. Vaan
loska ei meijän maassa pietäk hiuksista niin suurta
lukua, kuin eteläisemmässä maissa, tyttölöihenkaunistukseksi; niin luulemme myö, ettei hyö meihin
suutuk, jos heitämme heijän karvat kauniit kahtomatak, kuin —
myö vaan muuten kiitämme heijän
_>

kauneuttansa.
Suuttuneen Luojan.- Tässä ymmärretään ite Pallasta Athe'ne eli Minervaa, joka oli viisauen, ja myöskin soan Suojatar, ja jonka nyt
luultiin olevan suutuksissa Troijaisten pialle, koska
haan salli ettäheitä näin ahistettiin. —v. 38 1. IVeitsy
(fnté=jlingfnO oli Greekkalaisissa yks aivan kunniassa
joka oli talon kahtoja ja piikoispietty palkollinen
— v. 082.
ten emäntä.
' kosteassa t. "koskas sie"; Aävasti t. "kovasti."
v. 385. Mielyttdä t. "lepyttää",
nimittäin uhramisella ja rukouksilla.
v. 386. Hion t. Troija_, oli yksi aivan suuri,
voimakas ja ihtensä-hallihteva kaupunki vähässä Aasiassa, joka oli soanut nimensä Tröesta_, hänen ensimmäisestä kuninkaastansa. Hänen poikansa ja jäU^en
hallihteva oli IZos _, jonka muistoksi, tämä kaupunki
— Tämä värsy
on myöskin Jlioksi tullut kuhuttu.
on liian-tayteläinch (hypercatalecticus), ja yhteenlovistettava (concatenatus) seuravaisen kanssa, sillä
tavalla, että se viimeinen sana ett _, jatketaan yhteen
alimmaisen yersyn kanssa.
v. 387. Danaitj m. Greekkalaiset ;Hyö ovat näin
tulleet nimitetyiksi Danaon Ai^goisten muinon entisen peä-ruhtinan jälestä.
v. 389. Hurja; utftnnig, utom fig.
v. 3gi. Katuja m. kaupunkin raiteita.
v. 392. ; Skaija kuhuttiin yksi kaupunkin porttiloisia eli tulliloista, jonka tienoilla Kuninkas Lao-

,

,

—

j
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hauvattu, joka oli ollat ITektorin Uktc>
nvedon oli
— - Kaupunkin
kauhian kautta." Troija ktijm-«
vainoo.
taan näin, koska se oli kauhian suuri. Muutoin bisi
ehkäsoveliampi sanoa"kaupunkin kauniimman kautta".
v. 3q4- Andromache oli itestänsä aivan varakas,
sillä se oli sen rikkaan Eetion tytär, josta myös kohtakin puhutaan. Muutoin ovat sanat tässä, jälkeeneilimmaiset (hysteron proteron), sillä se oisi pitänä
olla, että sen rikkaasti naitettu vaimo Andromache
tuli juosten sen vastaan. *)
v. 3g5. Eetios Kihlausten kuninkas, oli Hektorin appi
hänen istumensa oli Thebessä, niin
j

—

j

kuin kohta suahaan kuulla.
v. 396. Pldkoisten jynkällii mailla. Pläkos eli
Plakios oli yksi suuri vaara-moa tahi vuoreineh

maa-kappale Kilikian maassa, Lykian moa-rajoilla
Aasiassa, jonka alamrnaisempia maita kuhuttiin Hypopldkos tahi Ala-pldkos. Nämät loitto-moat olivat
aivan viljakkaisia ja hyviä syönnemaita. Eetios joka
oli kaikkein näihen valtias, piti istumensa The'ben.
kaupunnissa,
joka oil pyvätty Hypopläkoisten vainiolla. — Jynkä e. jylhäkkö", puistikko, mehtänen,
v. 397. Tämä Theben kaupunki Aasiassa, kuhuttiin jo Pliniuksen ja Aristotileksen aikana Androhänen ensimmäisen perustajan
myttcon ja sanottiin
— Kilikéisian
olleen Herkules.
e. niin kuin Ruomalaiset kirjuttivat heitä Ciliceisten. Niin kuhuttiin
ne asukkaat, jotka asuivat Kilikian maan iärellä
vähässä Aasiassa, ja joista myös yks osa kuului
Eetion ala. Heijän suurin piäkaupunki oli Tarsos
j

(Apostoli Paavalin syntymä-paikka). Hyökinolivat sil-

loin niin kuin nämät muutkin vähä-Aasialaisten kan*)

Se 011 varsin mahotoin että meijän kielellä käsittää
muihen vierain kansoin Runomuksia ja Opin-keinoja,
ellei me vähä taivutat meijän kieltämme heijän biukaan tahi helpoilakne meijän vanhat piiroksetNiinovat
myösPvuohtalaisten jarauihenkin kansoin täytynyt tehäA
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valtakunnissa ihtensä-hallihtevia; vaan
ala, josta
joutuivat viimeisellä kaikki Persan vallan
hyö siitten ovat vuorotellen tulleet — ensin Greekkalaisten, siitten taas Ruomalaisten, ja nyt viimein
Turkkilaisten alamaisiksi. Heijän moakunta kuhutaan
nykyisin Karamania _, siitä Turkin sankarista Ka~
ramanista joka ensin kukisti ja taivutti heitä Turksat, pienissä

j

kilaisten ala.
v. 30,8. Kuparilt 'suljettu e. "vaskelta varjeltu",
varuistettu. He'ktoria kuhutaan niin, koska ej ainoastaan hänen rautalakkinsa mutta myös hänen
rautapaitansa (pantJCir) oli kuparista tietetyt. Niin
myös oli hänen kilvensä ja keihäänsä, kuin että
myös kaikki hänen sotakalunsa, sekä miehen että hevoisen, vaskella vaihettu; josta haan muihen joukossa loisti ja hohtaisi kuin aurinko. Muutoin ovat
sanat, tässä, niin kuin monessa muussakin paikassa,
pantu (Greekkalaisten tavalla) jälkeeneiliminäisiks,
johon värsyn mittaus on meitäkin vuatinut.
v. 402« He'ktor kuhtui ite poikoansa Skamdndrioksi. Muutamat ovat luulleet, että haan otti

hänelle nimen, Skämandron virrasta, joka Idan
vuoresta, Troijan kautta laskeiksen mereen. Muutoin löytyi myöskin Troijan suapuvilla, yksi pieni
kaupunki, kuhuttu Skamandria. Vaan Troijalaiset
taas puolestansa nimittivät tätä hänen poikoansa
Astytinaksi joka sana heijän kielellä merkihti: heijän
Herransa ja Varjeliansa; osottain sillä sen rakkauven, toivon ja mielisuosion, kuin He'ktor ja Andrdmache oli heihän syvämmiin saattanut.
v. 4°3- Tässäpä nyt Homerus selittää minkän
eistä panivat pojan Astyånaksi. Sillä ehkä kyllä
He'ktor ei ollut heijän kuninkaansa, niin se oli kuitenkin haan joka heitä yksin oli hyvä suojelemaan.
j

v.

4° 7'

Mokoma mies e. "kumma mies". An-

drdmache kuhtui miestänsänäin, koska hänen ihtesäkkiin täytyi kunnioittoo ja ylistää hänen Urhollisuuttansa isämmuatansa varjellessa; joka yhellä puolella
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oli vaimonkin mielestä kiitettävä; vaan toisin puolin, oli toas hänen huolimattomuutensa ihtiänsä ja
omaisiansa vasten, hänen muka mielestä moitittava.
Sun hautaan viepi e. "surman suli tuottaa". Sillä
vaimo näki jo eiltäpäin, että He'ktorin urhollisuus
piti viimeinkin suattaman häntä- kuoleman pauloin.
v. 408. Lausuvas jnUvanbe, Siäliä(f)afma niebs
libanbe oftDer någon, roarfunna ftg). Tällä sanalla
on tässä paikassa kahellainen merkitys, nimittäin
ensin, että olla raukkailleva ja surkutteleva; ja sitten,
— Faivainen t.
että olla armahteleva ja lohtuttava.

—

"onnettoin*.
v. 4 IO> Kaikki ne käyp sinun piulleis. Greekkalaiset kyllä tiesivät, että jos hyö kerran saisivat
He'ktorin henkettömäksi niin heillä ei eneä oisi vaikia Troijaan peästäksensä sillapa hyö häntä aina
keihäillänsä tavoittelivat.

,

v.

-

4 11

,

Vaipua rnuahan (fjttnfa

t

floftet) eli

"kuolla".
v. 4T 3- Tällä värsyllä on jo ensimmäisessä nivelässä yks Anapceslos ., jonka myös sillä tavalla saisi
muuttaneeksi, että kuinj joka on hänessä ensimmäinen
polvi pantaisiin loppuun eillimäisen värsyn josta se
toas tulisi liian-täyteläiseksi.'— Äiti kulta/ Homeruksella on TtoTvict fxr]T?lg, joka oisi "kunnioitettava
äiti", joka puheenparsi on meijän sanoin kanssa yhtä

,

,

muka.pitävä.

v. 4 !4- Ächilleys
Myrmidoneisten Kuninkaan
Pelcon poika, oli kaikista Achaijoisten sota-uroista,
se suurin ja jaloin. Homerus kehuupi häntä erinomattain väkeväksi, urholliseksi ja jaloiltaan ketteräksi.
Koska haan on Homeruksen peä-sankari, niin
tahoimme myö tässä lyhykäisesti kerroita hänen
elämäkertansa. Thétis hänen äitinsä, joka ei oisi
suvainut että tämä hänen poikansa, piti niin kuin
ne muut suurimmat soturit sota-tiellä katoamaan,
pisti häntä nuorena Stygin virtaan, tahi kasteli häntä
Tuonelan kovassa koskessa, että sillä lumoja hänen
j
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ruumiista kuolcmata vasten, ja vasten vihollisteti
nuolia ja keihäitä. Häntä koulutettiin ensin Chiron
luotina, ja siitten Phoeniksen luopnaj. idutta silla
Välillä ilmistyi Tro/jan sota, joka soatto häntä pois
opin tieltä. Sillä koska yksi ennustaja.nimellä Pro-

oli äitille ilmoittanut, että ehkä hänen poikansa piti tässä; soassa tuleman ruuhta kuuluisammaksi, urhollisuutensa suhteen; niin piti haan kuitenkin'tässä tulla tapetuksi. Äiti"' joka., oisi mielestänsä, suvainnut pojallensa, yhen pitkän,, jos kohta
kuulumattomankin iän, kuin suuren kunnian ja
lyhyven iän, vei häntä salaissa Kuninkaan Lykomedin luokse Skyron suarella jossa häntä vaimoväin
Yoatteissa, piilotettiin Kuninkaan tyttärien ja vaimoväin seassa. Tässä annetttin hänelle toinen nimi,
ja kuhuttiin muka Byrrhakd., etla sillä tehäkseen
häntä vieläsiittenkintuntemattomaksi. Vaan Acbillcys
oli yksi ihanainen ja hiipiä nuorukainen jos häntä
sen eistä tyttölöihen joukossa piettiin tyttönä, niin
-tulivat liyö sillä välillä kuitenkin tuntemaan liänen
jiviehen luontoa. Silla Deidamia joka oli vanhin
—
Kujiinkaan tyttäristä " tuli äkkiä kn°— 'illiseksi.
Greekkalaiset, jotka tietäjän Kulchan puheei kautta
olivat kuulleet Jumaloiltansa, ettei heijän ilman
Achilleysta ollut Troijaan pyrkimistä, ehtivät häntä
joka paikasta. Odysseys joka vihtoin sai tästä hänen
piilopaikastansa tietäiseen, kiiruhti kohta sinne häntä
hakemaan. Tämä oli hänelle aivan vaikia,siitä, ettei
haan tietänä mitenkä haan muista, vaimoväistä piti
osata eroittoo tämän tytöksi peitetyn pojan.
,Vaan sanotaan "ettei se eksy joka kysyy, eikä katu
joka katsoo," Haan läksi sinne niin kuiri kauppias,
ja otti kansansa monellaisia kauppa-kaluja, jotka
haan levitti sekä Kuninkaalle että hänen tyttärille ja
naisväille, ja keski heijän kunkiin mieltänsä myöten
ottamaan mitä hyö kahtoivat paraaksi.
Näihin
ieys

j

,

s

,

kaluin joukossa, oli hääu myös viekastelleksensa
pan-
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panniit yhen miekan^ yhen kilven ja yhen rautata-

kin. Achilleys kuin haan sai näitä nahaksensa, niin
haan samassa heihin mieltyi ja tällä lavalla ilmoitti
luontoansa aivan tietämättömästi. Odysseys joka
asian arvaisi, rnpeis kohta poikoa houkuttelemaan
kansansa. Sotaan tultua oli hääri kaikista sotioista
tuimin ja urhollisin,haan oli jo ilman monta muuta
tappanut He'ktorin apen ja länkot, ja tehnyt vihollisillensa monta muuta rauhattomuutta. Mutta koska
Agamemnon oli ottanut häneltä Briseirij yhenPhrygiläisen tytön, jota Achilleys soatuansa hyväili suutui
haan häneen niin, että haan kiänsiin soasta pois,
eikä ykskaän enea ollut hyvä so»»ia häntä tappelukseen. Mutta koska haan sai kuultakseen ettäPairoklos hänen paras ystävänsä, oli tappeluksessa tullut He'ktorilta murhatuksi, palaisi haan takaisin
sotaan, eikä lakkanut teurastamasta, ennen kui»
haan sai He'k'torrnkm henkettömäksi. Vaan koska*
liäan Troijan hävitessä oli männyt Apöllo-Tym-

,

,

,

brein temppeliin, toivottain soähäksensa Polyksénarij

Priainoh oman tyttären, avioksensa, tuli haankin,

Vihtoin vuorostansa surmatuksi Pdrikseita_, He'ktorin
Veljeltä, joka keihällänsä osaisi hänen käntapeähän,
josta hänelle oli kuolema sallittu; koska The'tis oli
pistäissansä häntä Stygin virtaan, pitänyt häntä kiini
kantäpäistä>: ja sillä tavalla jättänyt näitä Stygin véillä kastamatakj ja kuolemata vasten lumoamatak.
v. 4i6. Thébej por tiltainskorkein* on yks puheenparsi, joka merkihtee, että haan oli ''ylpiä ja rikkauttansa pöyhistelevainen"»
V. 417* Sillä haan kunniotti häntä. Tätä kunniata haan osotti sillä, ettei haan ryöstänä häneltä
hänen aseitansa, vaan poltti heitä hänen ruumiinsa
kanssa, niin kuin tapa oli suuriin miesten peijaisissa
eli moahan paniaisissä. Silla näillä ajoilla ihmiset
eivät hauanneetheijän kuolleitansa,vaanpolttivat heitä,
ja panivat heijän palaneet luut hautaan, tahi pitivät heitä tallella, ystäviensä muistoksi.
Otava L

33

258

v. 4r B« Somasti laitetut aseet t. jotka olivat sekä kauniisti ' että myös viisaasti tehtyt.
y. 4 r 9Kukkula y t. "Mukkula" (C}rCtff)&C}) mer-»
kihtee ylitä multa-kokoa, jonka ne kuollein muistoksi
Istultvat lyhennetty {per
panettivat hauvallen.
syncopen) pitäis olla, istuittivat. Ne puut joita
hyö,kasvattivat hänen hauvalla, oli jalavia, (alllUir)
jotka ovat lehmuksen-* eli niini-puun suvusta.
v. 420« Aegidi kuhuttiin se kilpi, jonka Vulka-»
nus sepitti Zeukselle eli Jupiterille, ja josta häntä
myöskin kuhuttiin ctlyio%O£ tahi cegidinkantajaksi.
Hänen pujoillansa joista tässä puhutaan, ymmärretään Oreadit, jotka olivat henkenluontoisia neitoja,
joihen"luultiin asuvanvuorien sisessä, ja jotka seuraij

—

t

j

j

j

sivat Dianaa, mehillen mäntyä*
v. 4<2^« Jaloistaan ketterä j X.

,

"jalo . juoksulleen

salvakas, jaloillans jättävä", joka muata salvaa.

Greekkalaiset pitivät sitä yhtenä suurimmana kuri-i

niana, että voittaa toista juoksemassa; ja hyö pallihtivat aivan julkisesti, ja kunnioittivat niitä, jotka

Olympin juhlilla, olivat hilpiämmät juoksulleen.
v. 42 4* Roavain kouksorkaisten keskellä t.
''Härkäin viärsiäristen", joilla on koukuissa potkat.
"EjKItHSS (käyrä-jalka) on myös ehkä merkihtevä,
■"lupsittava, kavioistava, putkoava"; jostapa TranéV
on Ruohtiksi kiäntänyt nämät sanat, meijän mielestämme kyllä rumasti f sanoissaan: "i>en fotltpp*
fiodnganbe fånab",
v. 42^' Synkid tnaitctj t. "mehtäsiä maita", esaloja ja syvämmaita.
V. 4.16. Saaliksi sottnuti sanasta sanaan se oisi
"tähänkin (vankina) tuonut," nimittäin, Troijan pii—
ritoksellen; joka puhe on piammin yhtä merkihlevä.
v. 4^B« Ruomalaisteh Diana eli Greekkalaisten
Artémisj oli petonpyytämisen, eli mehtolan ja tapiolati Emäntä. Mutta häntä piettiin myös niin kuin
Tuonelan tyttöä, kuoleman neitona, joka toi kuo~
lernan ihmisillen, Ja koska tässä ei nimitetäk mitä
j
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erinomaista kuolemaa, niin on uskottava, että Andromachin äiti, kuoli kotonansa, luonnollisella ta-

valla, kuoleman vuoteitansa.
v. 429- Ainua, äiti: Perustus -kielellä on taas
niin kuin 4^ värsyssä 7TOTVIC6 fty]T?l(j joka sanasta
sanaan, ei ou tähän niin hyvin vastoava, kuin pitäisSillä, koska vaimo sano, että Hektori oli yksinään
hänen isänsä, niin sopii myös, että haan sanoo hänen

,

olevan hänen ainuan emonsa. Että aina sanoja
aatosta, olisi niin sopimatoin, kuin
että suomentaa sen ruohtalaisen puheen fptfl H]or,
sanalla: imelä liiti.
v. 430. Toveri t. "puoliso"; ®aXs^os
9
olisi Suomeksi, kukoistava toveri; vaan tällainen,
sanan-liitos olisi aivan äkkinäinen ;ehkä oisi parempi
jos sanottaisiin: "Olet mun veljeini myös, ja puoli-

keäntää, vaan ej

7fU^otKolrris

so,

kukkasein kulta",

v.

43 1. Armahtavainen* nimittäin vaimolleis ja

lapselleis.

—

v. 4^2, Orvoksi t. isättömäksi,
v. 433, Joukkoisi t. sotajoukkoisi.
'Fiikunan-*
mäillä merkihtee yhtä mäkee, jossa kasvaa fiikuna^
j

j

puita.

v. 434« Salpaus t "suljetus, sulku" (fMiigfety
pCttfifab,'.ffirbdmning) kuhutaan semmoista paikkoa,
että jos sitä kerran suljetaan, niin siitten on myös
koko se paikka, josta on kysymys, suljettu ja ylin-«
ympäriltä salvattu.
v. 435. Kolmasti t. kolmet kertoa, —Ne kohta
tann tulevat lirot _, t. ne urot jotkapa kohta tännen
joutunnooval. Tässä ymmärretäänGreekkalaisia uroja
eli sota -sankaria, joista ne merkillisimmät tässä
myöskin mainitaan.
v. 436. Molemmat Ajaset; HyÖkin olivat molemmat ennen aikana käyneet Hele^noa kosioimassa.
Yks heistä oli kuninkaan Telamdnin poika joka SaJämin suarta hallihti, ja joka oli Achilleyn setä.
Tämä Ajas oli serkkunsa eli nepansa kuoleman perästä, se urhollisin sota-uro Greekkallaisten sotarahj
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vassa. Haan joutui siitten riitaan Odysseyn kanssa ,

ja vihoissaan pisti miekkansa omaan rintaansa, josta,
haan kuoli. Se toinen Ajas oli toas Lokreisten kuninkaan Oilein poika, myöskin yksi suuri sotia,
Haan otti väkisen yheltä tytöltä, nimeltä Kassandra,
Athene'ijan temppelissä, Troijoa hävittäissänsä. Tästä
Pallas-Athe'ne kyllä kovast häntä rankaisi, sillä haan
iskitulellansa (blixt) hukutti häntä, ja koko hänen lai-<
—
vansa, kuin se oli kotinpäin purjehtimassa.
JdominétiSj oli Deukalion poika, ja Kre'teisten kuniu-»
kas — ej häänkä ollut mikään maitosuu. Haan oli
ite sotajoukkonsa kanssa Troijan piirittämisessä. Voitettua tätä, sunotaan että haan myrskyn tuulella,
suuressa vaarassa merellä, oli tehnyt Jumaloiilen
lupauksen, että piästyänsS kotiin, uhrata heilien sev
ensimmäisen, joka tiili hänen vastaan, kotiin tultua.
Niin tapahtuipa että hänen oma poikansa, kiiruhtiin
iseensä vastaan ottamaan. Kuin haan nyt tahtoi
häntä teuraksensa , niin alimmaiset suuttuivat hä-^
neen, ja kajottivat häntä pois istumeltansa* Haan
purjehti siitten Salentinumiin, Caläbrian niemellä,
perusti siihen hallituksensa, ja tuli kuolemansa pe-»
rasta pyhänä pietyksi.
v. 4^7» Molemmat Atreidit. Atreys oli ollut Mysian kuninkas; hänen molemmat poikansa Agamem-i
non ja Menelaus ymmärretään tällä yhteisellä nimellä.
Se ensimmäinen heistä oli jo silloin perinyt isänsä
valtakunnan, ja se toinen oli Spartan kuninkas; hyö!
olivat molemmatkin Troijan soassa.
Agamemnon
pantiin ylimmäiseksi soan piämieheksi, koska haan
kuletti sinnen isomman sotaväin; sillä hänellä oli
yksinään sata alusta. Sinnen lähtiissa, haan rupeisi
)o Jumaloiilen uhramaan Iphigeniata, otoqq tytärtänsä, että suahakseen heitä mieltymään häneen; vaan
Diana pelasti lapsen hänen käsistä. Kotiin tuitua
voiton kanssa, ja sen kauniin suavun Kassandran,
pka oil hänen paras soaliinsa, tuli haan tapetuksi Klytemne'stralta , hänen omalta vaimoltansa, jo^«
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ka hänen pois -ollessansa oli pilana salaTiiotetta
./Egistuksen hänen serkuksensa kanssa. Hyökin tuliOiesteitä,
vat molemmat aikoa myöten murhatuiksi
— Menelaus
Agamemnonin omalta pojalta,
joka
naimisensa kautta piäsi Spartan eli Lacedåemonin kuninkaaksi, oli se joka yllytti kaikki nämät Greekkalaisten Ruhtinat tähän sotaan, suahaksensa Troijasta pois sen kevytmielisen vaimonsa, Kuin olivat kymmenen aastaikoa sotineet, ja molemmin
puolin tappaneet miehiä ja uroja, hävittäissään i/\
suurta kaupunkia, niin haan tuon mielihautansa
sai, jonka kanssa haan koti-tiellä viipyi vuosikausia,
vieraita vesiä matkustaissa;— ja kotiin tultua, kuoli
Tydeys oli Aetolian
viimein, akansa viereen,
ruhtinas,häänki laitto poikaansa,nimellä DiomCdes,
Troijan sotaan. Tämäpä oli vasta yksi vohkia ja
ylenannettu veitikka. Haan tappeli jo Jumaloihenkin kanssa. Sillä kuin Aeneas Venuksen avulla piäsi hätä^käsin Troijasta pakoon, niin haan keihällänsä
pisti Emoisen rintaan. Saman kokkaisen teki hän
Kerran Marsillenkin, jota hän mahoa vasten tyrkkäisi',
että haan kylläpani pahoja päiviä. Odysseyn kanssa hänen sanotaan yhessä ryöstäneen Palladiumin,
tahi Jumalan oman kuvan Troijasta, Athene'ijan
temppelistä, ja tehneen monta muuta sellaista koiruutta. Muutoin lausutaan hänestä, että haan kotiin
tultuansa, ikeän kuin Agamemnon
ja ehkä moni
—
muu, tämän soan käyttäjöitä löysi vaimonsa Aegialian aivan viheliäiseksi; sillä haankin miehensä pois
olessa, ei malttanut olla 10 vuotta ilman ukota.
v. 44 2 « Ma pelkeetij on toas yks anapcestosj josta
on muistettava mitä jo mainittiin 4 f 3jsä värsyssä.
Miehii ja hameen kantavii vaimoi (Karjalaisten puhe)
t. "miehiä ja hameen kantavia vaimoja", joista on
niinikkään jo puhuttu 372:5ä värsyssä.
v. 444- Uraksi t. urholliseksi* sanan-vaihtolia
{per enallagcn).
j

—

—

—
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v. 44 >" Troijan ensimmäisissä miehissä käymään *
nimittäin j "tappelussa".
v. 44^> Soahaksein kuuluiksi\, nimittäin, "urrhollisuutellaini".
v. 448. Vaipuu t. katoa, hukkuu.
v. 449« Pridmos oli Laomcclon poika, Héktorin
isä, ja Troijan kuuluisa kuninkas. Haan oli tämän
kaupunnin ja valtakunnan kuuens ja myös viimeinen
valtias. Poikansa tautta, joka ei hyvällä tahtonut
luopua siitä häneltä poisvieletyltä Helenasta joutui
ukko-rukka tällaiseen pahaan katrakkaan, ja tuli
itekkin viimein pois päiviltänsä, ja koko hänen valtakuntansa hävitetyksi. Sillä kuin kaikki hänen pojut jo olivat moahan vaipuneet, otti haan vihtoin
pakonsa temppelin altarille, jossa häntä viholliset
murhaisivat. Ciceron totistuksen jälkeen oisi hänellä ollut 5o poikoa, joista ainoastans 17 oli
synnytetyt Hekåbelta hänen lailiselta vaimoltansa.
iSäistä ovat seuravaiset, erinomattain mainittavat:
Héktofj Helénos_, Pöllydorosx
Päris eli Aléxuridros ;
ja Deiphöibos joka Parin kuoltua omisti hänen vaimonsa, vaan täytyi kohta antoa häntä jälleen Mene— Kaihiin
lauk.srflctij, hänen vanhalle alottajallensa.
käytetty kansa Gttt folf funnigt \v\b att fora lanfen.
v. 4^°- -/VVm kovin t. niin paljon.
v, 451. Ei'fflejiåéenj hiraittöin j
Hekdbe
— tahi niin kuin toiset totistaavat
oli Dymäntin
Thrdkian kuninkaan Lisseon tytär, Pridmon vaimo,
ja Héklorin äiti. Hänestäkin oisi paljon puhuttavoo;
ilman hänen jo ennen mainitulta poikia, nimitetään
vielä Panimon Politcs Anliplios * Hippönos ]a,
Troflos, Tytteristä olivat KrcusUj Laodicej Polykscna ja KassAndra ne merkillisimmät.
Haan oli soan alussa lähettänyt nuorimmanpoikansa
Polydoroksen hänen lankomiehensä Polymntstorin,
luokse, Thrakiaan. Vaankoska tämä hyvä kyty sai
kuulla Troijan surullisesta hävityksestä,murhaisihääu
«eka Polydoron että myös oraan vaimonsa, ja vis-v
j

j

j

j,

j,

j

—
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Jiäutti Leijan ruumiinsa mereen> että haan silla oisi
olevoinaan Greekkalaisia mielittävoinaän» Piästyänsä
Troijaan :otti. Odysseys Hekaben myötensä niin kuin

muka vankina, ja vei häntä aluksellansa Thrakian
maan rnunoillen > jossa sen kuolen Achilleyn huanm
pakotti häutä^ että hänelle uhrata hänen oman rakkaan tytiäreusä> sön rikoisan Polykscnan. Niin tapahtui että kuin -haän rannalla pesuutti tämän Neijou
ruumiin niin tuulen-henkikulet ti siihen hänen poikansakkin Folydoron röaon» IVähtyä näiten molemmien
lapsien onnettomuutta, tahtoi äiti-rukka peretin tainua; kuitenkin mielytti häntä vainoamisen halu. Dään
houkutteli lankömiehensä yksinäisyyteen, luvatennäyttaaksensa hänelle mies-vaii,iajansa salattuita aarteita*
Tultua sinnen otti haan ja muijen akkoijen avulla
,
|
repäisi hänellä silmät pois piöstänsäé
v. 456. ArgQSj oli yksi suuri ja kuuluisa kaupunki Aehaijassa, Greekan. muassa) josta Greekkalaiset
välisten ovat myöskin Argeijiloiksi tulleet mainituiksi*
v. 4^7« Messe.ija oli yks Jälie Thessaliassa,Greekkan maassa, lähes Pharsalon kaupunkia. Satnaten
myöskin Hypereija. Ilektor mieti mitenkä hänen
toveri täytyi vankcuessansa käyvä, muihin orjin joukossa vettä kantamaan> ja olla Greekkalaisten käskynalaissa, ja se oli tämä. joka kävi kanelien niin hai*

,
1

,

kiasti mielestään.
— Ympäir
V. 46i. Hevois-vaist t. ratastajoista.
t. ympäri merk. "ympärillä."
v. /±63, Orfeus
(per dicereeis) t. "orjuus."
v. 4^5. Viijadn t. vietään. Käin herkeis He'ktor
puhumasta siitä murheellisesta ja haikiasta ajatoksesta,
joka pimitti hänen mielensä, koska haan aatteli hänen puolison tulevaista onnettomuutta. Vaan koska
tässä ej selitetäk mihinkä Andrörnciche Troijan hävitessä joutui, niin tahoimme myö" hänestäkin jotaik.
puhua. KuinGreekkalaiset väkirynnäkkeellä tunkeksivat Troijaan, niin Hectorinkin vaimo kiäntyi heijän
orjaksi. Pyrrhos^ A.chill<"jn poika ; jonka Deidamia
j

—
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oli hänelle synnyttänyt sai tämänkin vaimon osak—
sensa. Rakastaissaan hanen mainihtevata käytöstä "
ehkä myös että lepyttää sen—murhan kuin hänen isä
oli He'ktorin peälle tehnyt
otti haan hänen vaimonsa avioksensä» Haan siiti hänen kanssa kolmet
poikoa Molössos jPieros ja PergamoSj}a antoi viimeisellä seka vaimonsa että valtakuntansa Htlénoksellerij hänen lankomiehellensa, joka niin^ikkeen oli
tullut hänen Vänkiksi, vaan joka nyt piäsi EpirukEhkä myös jokutt soisi tietäksensii
sen kuninkaaksi.
miksi mieheksi Hektorin poika tuli? Kuin viholliset
hävittivät Troijan niin Andrdmache oli kätkenyt poikansa, että säilyttää hauen henkensä. Vaan Odysseys
löysi hänet kuitenkin piilostansa, ja viskaisi tämän
Japsukkaisen tronista tantereesen, ettei tästä sikiästä

,

—

,

pitänyt tulla Troijalaisillen turva.
v. 46& Kiiinsiin t. kiänsi ihtiänsä.
v. 469» Jouhista, hirmuista huiskun t. "huiskua
lertua/' Tien rpéltga tacjelffånbaren eller taseU
j

jjlpmen.
°v.

47 Rauliakin harjasta>
hieUimu
6fwerila Fannncn af
jon
v. 47 -

t.

"hai-justa'»

frStt

l
Rukka
yks Savolainen puheenparsi
jota usein sanotaan, kuin toista rukoillaan eli siälitään, ja on merkihtevä niin paljon kuin "hyvä, kultainen, veikoinen," niin myös: "poloinen, katala,
rauka, kurja", j. n. e.
v. 474- Souvattij e. "tuuvitti, hyssytti," ttjpSfja.
v. 475- Zeys t. Jupiter oli Greekkalaisten ja
Ruomalaisten suurin Jumala, se on usseen ollut meillen vastukseksi, että koska heijän Jumaloilla on monet nimet, seka Gieekkalaisia että Ruornalaisia,
ottoo mikä heistä ois paras, ja jos kiikutettaisiin heitä
Latinalaisten tahi Greekkalaisten tavalla.
v. 476 on liian täyteläinen.
v. 477* Tämä He'ktorin toivotus, on aivan samallainen kuin vanhoin Suomalaisten, ja heijän Sankareiten. (lue 46i:näs sanalask.)

v.

478.
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v. 4jB. Voipa jFainpc, flavfofter. Uro merkihtee
paikassa, "piämies t.—valtias."
v. 479» Isåj »sansa.
v. 4s<j. Eine t. saalis,

fässä

*"

v. 4^3. Oisi sanasta sanaan : "Jokapa painoi sen
hajuvan poreensa vasten. Suomalaiset jotka eivät
vielä ouk tottuneet että hajulla huvittaa mieltänsä,
<;ivät taija muuta kuin olla tietämättomyyessä, haisiko hänen poveensa hyvälle vaan pahalle. Tapa oil
muka eteläisissä kansoissa, hyvillä ja hajuivilla öljillä ja voiteilla voijella seka heijän hiuksiansa kuin

mutniinsakiö.
JJ
v. 485. Hyväili kiiillänsäj, t. likisteli,v f»lfifte
i)cnne uieb fcanben, nemligen om finbem
v. 4^ö. Eistiiin t. etestain» "
v. 4^7- Ei liikulak minua ykskdänj t. "ei manatak manalaan ketään;" Homerus osottaa tässä että

haankin luottiin yhteen välttämättömään Luojan
käytökseen.
v. 489. MoailnicLan tullut^ t. "tullut synnytetyksi.'*
Tämä He'ktorin ajatus tavataan pian samoilla sanoikJa toimitettuna meijän vanhoissa sananlaskuissa
(lue 11 16 ja mo sanal).
v. 43 O« Askareitais t. toiläis.
v. 49 l Kaiteis kuin varttaridis merkihtee sekä
"kankas-tuolis että vokkis"; osainen kokonaiseksi {pars
pro toto).
v. 49^- Pufottiij i. laitettu, fniytfctb, tttftrab,
Kyyndltita kyitä t. paljon kyynä— v.v. 49^- Micsimurliaja,j
leitä.
kuhutaan tässä Hek49^>
toria, koska haan tappeluksessa hakkaisi miehiä
muahan martahasti.
(

-

j

3

—

j

■

v. 507. Achaijitj merkihtee yhtä kuin Greekkalaiset. Hyö olivat soaneet tämän nimen Achcdjan
xnaasta; kahoppas v. 456»

—

G—nd.
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TYTTÖÄ

KAUNISTA KAHELLESSAIN
S A S AV S.

JL ahman tyttö! huuleis on hunaja kiele i
s on
_,
mettä

—

Suloinen sutisi
tulinen silmäisi on;
Josma sun nännäiskin näkisin/ ne ovat kauniimmat
kaikist ;
J

Poveini polttaa-vat hy'6 ,mielyitim mieleini /vvr
.G-rtiJ:

J

t^—

Of*va/l€totf9*7/''-

Suomalaisten
Vaski-

Kantele.

MUISTUTUKSIA

MEIJÄN VANHOISTA KANSALLISISTA

SOITOISTAMME.

Jvoska

myö kerran olemme ruvenneet perkamaan
meijän omiamme vanhuksiamme, ja tärkoittanneet
parempoo tietoa ei ainoastaan meijän Runomuksestamme,*) mutta myöskin meijän vanhoin viisauesta,
ja heijän muusta elämästä, että sillä saisimme vähittäin valaistuneeksi meijän omoo tarinamustamme ,
niin luulemme me ctttä meijän vanhat kansalliset laulamukset **) ovat soitostaankin aivan
merkilliset, ettei siitäkin jotaik puhua; tahi myö uskotaan että se oisi ansioksi arvattava, harjoittaa ja
ilmoittaa meijän otnoa vanhoa soittamustamme,***) sellainen kuin se vielä osottaiksen meijän
vanhoissa lauluissa ja soitoissa. Sillä kansan mieli
ja .ajatus pitäis siinäkin ilmistyä; ikään kuin muissa

hänen toimituksissansa. Tahi kansan soittamuksen
*) Runomus, poefw ffiUbefonjl.
**) tankat kansalliset laulamukset, gailtta

Soittamus,

mttftf.

mttfif»

folf-mclobtet"»

Kansallinen aoittamus, national*
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täytyy aina olla yksi puhkaus hänen tunnostaj,
af be|3 fdnfla) ikään kuin hänen Runomuksessansa puhkistuuvat hänen juohtumuk-

(ett Uttrpcf

(Uffom tef fantetft röjer ftg ipoeftn).
Mcijän tietäksemme ei ouk vielä ykskään ottanut hakeaksensa,sitä vähemmin harjoittaaksensa meijän
Suomalaista soittamustamme; se on niin kuin meijän
muutkin omat laitokset heitetty uneukseen ja pii—
kaukseen. Se oisi ollut meillen hauskaksemme, jos
joku jo e. m. 500 vuotta sutten oisi kirjaan pistänyt meijän silloin olevaiset Suomalaiset soitot; ja se
olkoon tulevillen huvitukseksi\ että myö nyt tätä
tehään. Mitä näihen iästä tuloo, niin on arvattava,
set

—

että ne ovat vanhemmat kuin sanottiin, mutta mi-

tenkä sitä soattaneen toistoö?
Jos Runon soi11amus eli la ulamus on niin
vanha kuin ite runot, niin siinä oisi toistusta kyllä, että hyö ei ouk toisen päivän synyttämiä. Se
on uskottava että laularmis ei ainoastaan ouk yhtä
vanhaa kuin laulun-sanat, mutta monta vanhempi,
sillä laulamus on se piiros johon sanat suljetaan
ja sovitetaan ja koska piiros on aina vanhempi kuin
mitä hänessä suljetaan niin on myöskin runonsoitto paljoa vanhempi kuin ykskään meijän runoista.
Meijän runoin ikee ei myö tiijetäk, mutta sitä myö
tiijätään että Suomalaiset jo vanhoinna aikoina *)

,

,

sanoo Hyperboraeiloists: Apollinem prcecipue
colunt; ja Saxo Grammaticus nimittää meistä:iticaiL-

*) Plinius

,

269

olivat kuuluisat heijän runon laulamisesta, joihcit
piiroksiin heijän taikaukset ja loihtumiset siitten
—
sovitettiin ;ja että se sana Runo jokaRuotinkin vanhassa kielessä merkihti, sekä laulua_, että ite viisautta että myös näitä neniä (be 6offtdfwer) joilla
— on peri vanka, nehään siitä, että
sitä toimitettiin
Odin jo sanotaan heitä harjoittanneen. Täcituksen
aikana heitä jo nimitettiin Ruomissa, joka näyttää
että liyÖ mahtaavat olla lähes 2000 aastaikoa vanhat, tahi ennen meijän vuos-ltikua.
Jos sen eistä Runot on niin vanhatkuin heijän nimet; kuinka vanhat eikös siitten Runon soitot liene, jotka ovat heitä vanhemmat? Mutta siiten on
toinen kysymys, jos heitä vanhuutessa laulettiin varsin sillä tavalla kuin nyt, tahi jos eivät hyö' ouk
ajan kululla jossakussa muuttuneet. Tämä on" tietämätÖin, vaan uskottava, että jos hyö oisivat muuttuneetkin, niin se mahtaa olla niin varsin vähä, ettei
se meitä eksytä heijän luontoansa tuntemasta; josta
myö kohta tulemme enemmin puhumaan.
Se on oppineilta jo havaittu että kielet olivat
vanhuutessa enemmin runolliset (poetiffa) ja soitollen tointuvaiset (muftFalt|?a, flainbct f6r afbnang ,
fyarmom, metobi) kuin nykyisin; että sitä myöten
kuin kansa valistuu,niin sitä myöten haan kavotj

tationum studiis incumbunt; joka toistaa että meijän

vanha Ruuomus oli jo silloin muuttunut
iais e k si.

Ltoihtu^
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vanhoo runollista luontoa,
joka syntyy puhtaaksi puheeksi;*) tahi se vaipuu
olemasta yksi puhkaus **) ainoastaan heijän tunnollensa, ja tuloo soveliammaksi toimittamaan heijän
ajatuksia ja ymmärtämyksiä. Moni on sen eistä
luullut, että kielet vanhuutessa hoastettiin enemmin
laulamalla kuin puhumalla, tahi että ihmiset tarkoittivat kielessänsä enemmin eäntää ja sointua, ***)
kui,n sanoja ja puheita; ja se näyttä kyllä, kuin
tämä luuloei oisi ilman perustuksetak. Jos ei tunnetak
taa

myös kielestänsä

tätä

muuta, niin tunnetaan että kaikissa kansoissa tavataan lauluja ja soitto-neuvoja (olkoon ne hyvät tahi
huonot) jo kaikkiin vanhimmillakin ajoilla. Nähty
on myös, ettei muut soitot mielytä sitä roakoo
rahvasta, kuin ne jotka hyvin tärisee ja kiljuu heijän
korvissaan, sillä .heijän kuulo-aistimet ovat aivan
karkeet, ja tarvihtoovat kovoa paukuttamista, ennen
kuin heltyyvät. Tästä tuloo että sen valaistamattoman kansan soitto-neuvot ovat kimakkaat ja kil—
juvaiset eänästään, piin kuin Ruohtalaisten Nykkelharppiij Skottilaisten Siikkipilli, ja Lappalaisten
Rumpu \. n. e.; tästäpä tuloo myöskin että Suomalaiset ovat nykyisin pois-heittäneet kantelettansa, ja

*) Puhe, merk. tässä kohassa puhumus, lukemus, pi'offl.
**) Puhkaus,,uttrpdP.
***) Sointu, acfofb» Sointua, acfovi>er<t> ftömmrt ttK*

famman»
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remputtaavat nyt pahapäiväisillä vinkuvilla viuluilla.*) Mutta ettei vanhoina aikoina ouk ollut varsin
niin, tavataan vielä hei jän vanhasta kauniista soitikasta,**) heijän vanhoista kauniista laulamuksista
ja heijän suloisesta runomuksesta.
Se on ensinnik mainittava että Suomalaisilla
on oma vanha soittelo kuhuttu kantele j, joka jo

,

,

teoltaan osottaa vanhuutta, ***) ja yksinkertaisuut-'
tay****) ja^;ota ei tavatak muualla missään. Ettei se
ouk vierailta haettu, toista hänen Suomalainen ni*) Viulu, ftot. Ikään kuin hyö ovat hyljänneet heijän
kantelettansa, niin ovat myös hyljänneet heijän vanhoja kauniita runojansa, ja lauieioovat nyt ruokottomia ja hävittömiä lorpotuksia,. kuissa ei löyvykkielessä eikä laulussa mätän kunnollisuutta.
**) Sohikas,x. soittelo, SOhtftfatijli: tnjintment»
*++)■ Se on piiroksestaan melkeen yljeri-näköinen kuin
Davidin harppu, jota luetaan yheksi niistä vanhimmista soitteloista joita tunnemme.

Yksi yksinkertaisempi soitikas on tuskin aateltava. Ei naulattu eikä liimattu, vaan yksi koppa
koverrettu puusta, johon pohja tuohella kuvotaan
kiini. INc vaskiset kielet näyttää olevan . myöhäisemmän ajan. (lue ©ttjenjl Sitter.%\W. 1817^.34.0). Kuiten'
kin se on niin soma— eäninen, ettei parempia eikä
syvämpiä sointuja soahak mistään, se on ainoastaan
$iina puuttuvainen, ettei se annak muuta kuin 5 eäntä
kaikkiaan. Se joka tässä nähään kuvailtu, sen ostin minä talon-michcltä Tuomas Teitiseltä Taipalen kylässä
Juvalla, joka oli ite sitä tehnyt. Enkä minä saata
sitä kovan kalliiksi sanoa, sillä se tahtoi tuosta kuus
marltkoo (4 kili. riksel.). Tään-näköiset ovat kaikki
ne kantelet jotka minä olen Savossa nähnyt, ilman
niitä jotka ovat moninkieliset, ja joita ainoastaan
herroissa tavataan. Savossa löytyy harva kylä kussa
«j ouk kantele talossa. Turunmaassa,Uuvéllamaalla j»
3Bäineosss eivät enoa tnnnek hänen nimensUkkään.

—■+*)
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mensa, ellei sitä selitettäsik ftuomalaisten sanasta

Vielä merkillisempi on, että se on luonnostaan niin hilja- ja hellä-eäninen, että se näyttää
ainoastaan olleen tehty suosioitellakseen suru-rnielisiä ja ala-uloisia,**) vaan ei iloksi roa'an talonpojallisen rahvan, joka toistaa että kansan mieli ja
luonto ei ouk ollut varsin semmoinen kuin nykyisin.
Kuin nyt tutkistelemme niitä soittoja joita sillä soitettiin, niin löyvämme heitäkin ilman mitään pauhamista varsin tyynestä-luonnosta, usseemmittain lauhkia-eänisiä, ***) niin kuin muka muihenkin kansoin vanhimmat laulut.
Kuin nyt tarkemmin tiijustelemme meijän vanhoa Suomalaista soittamustamme, niin havaimme
että, se on kahellainen; nimittäin ensinnik se joka
osoittaiksen meijän vanhoissa kansallisissa lauluissa,
eli se joka on soatettu sanoilla, ja joka on jo enemirrin antainnaan meärättyihin eäniin (foin Veban sfs
wergStt t\li mera artifnlierabe littb). IsTämät laulamukset, joissa sanat on jo sovitetut soittoon, tahi
jossa soitto on jo ikään kuin taivuttanut ihtiänsä
sanoin,luetaan muissa kansoissa kaikkiin vanhimmiksi
soittamitkseksi, johon hyö tutkimisellaan taitaavat
cantare. *)

tulla
*) Lue @t»en{! Sitter. SEibn* 1, c.
**) Ala-uioinen, melflti!ott(f mjeltfjuf.
»♥*)Lauhkia-eäni, moIHOIU
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tulla tietäviksi. Näihin on meijän Suomalaiset Runon-soitot luettavia. Mutta meillä on vielä yksi
toinen soitto-loatu, joka on meijän mielestämme
vielä vanhempi, ja jota myö sen eistä eroltamme
— se on muka meijän paimenen-soitot. Hyö
näistä
ovat niin vanhat ettei heillä eneä löyvyk sanojakaan,
ja tietämätöin on, jos sellaisia on milloinkaan
löytynyt.*) Sillä hyö ovat ikään kuin syntyneet
meärämättömiltä eäniltä, **) koska eivät ouk soanneet sanojakaan heihin sopimaan. Hyö ovat nopeemmin loilotuksinna laulettavia, tahi kuin hujauttele-

muksia mehässä, annettu sarvella karjallen, Karhuja kajottaakseen, ja korpiin kaikuttaakseen ;vaan
ei että niillä muka mielyttää miehen mieltä. Kuitenkin ovat hyö meistä varsin suloiset ja rakkaat,
sillä hyömuistuttaavatmeitä meijän nuoruuen iästämme, ja meijän koti-majoistamme, hyö juohuttaavat
meijän mieleemme niitä aikoja jollon meluisimme
kotimehissämme , ja jollon heissä kuulimme maankylän tyttölöihen soittavan sarvillansa, karjan kellon kaikattavan, ja korvissa koiran haukkuavan.
Nämät paimenen-soitot ovat muista soitoista luet*) Ainoastaan kahet olen minä näistä kuulut laulettavia, nimittäin N:o 2 ja 3. Siihen ensimmäiseen
soitoon laulettiin: Jo tulenikotiin, &; ja siihen toiseen: Kulu päivä kuusikolle, &; (lue SchröterinSttttU*
fse Stunerw p. 90. n. 5, 6).
**) Meärätöin eäni, MttlUllUttöl ljutu
Otaval.
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tavia ikään kuin lapsillisia lausumuksia, jotka eivät
ouk vielä koventuneet miehen täyvelliseen puheesen.
Että paimenen-soitot ovat kaikkiin vanhimmat,
ja ovat ikään kuin syntyneet ihmiskunnan lapsillisessa iässä, nähään siitä, että heitä soitetaan sarviloilla, jotka ovat ne kaikkiin vanhimmat soitikat

sukukunnassamme» *) Myö tunnemme* että ne muinoiset kansat ensin vauhuutessa olivat karjan kaitsiat. **) Sitä luetaan jo vanhassakin testamentissa,
Abelista aikain.
Myö uskomme, että jos muillakin kansoilla oisi
muka tallella hei jän vanhimmat paimenen-soitot,
niin f ne oisivat ehkä kaikki melkeen yhtäluontoisia,***) sillä hyö* ovat kaikki ikään kuin sarvessa
Meillä löytyy kahellaisct paimenen sarvet, yks oh
lehl.y Pukin-sarvesta ilmaa pulikatu, (lttait pi'opp) ja
toinen on Lehmän-sarvesta, jossa on ylä-peässä puust.i tehty pulikka. Kumpaisessa on 5 röikce tahi lävec, eivätkä anna nsempoa eäntää, jos tuskin 5 kaikkiaan, eikä nekään ouk aina yhleläiset, tahi meätätyL Samaten ci iöyvyk meijän vanhemmissa kanfeleissamme muta kuin 5 kieltä kaikkiaan, ja 5 eän,l6ä. Ne ovat tcliyt varsin sarvein mukaan, joka
osoitta että hyökin ovat aivan vanhat. Scu eistä mitä
soitetaan sarvella pullittamisella, sitä soitetaan Kantelella sormittamisellaj/a koska kumpuiset ovat ainoastaan
viiskielelliset. (pentachorttos) niin ovat myöskin kaikki
nämät laulut ainoastaan viis-eäniset.
**7 Karjan-kditsia, fterbe p bo j!rtpé*tbf are.
*t-'|t ) Merkillinen on, että muutamat Schveitzilaisten tahi
Cnur-Rheiniläisten ja Tyrollilaisten vanhoista laulamuksista jotka ovat tulleet meijän tietyviksi, ovat
melkeen yhtäläiset luonnostaa», kuin meijän paimelieu-soitot.
*)

'
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syntyneet, ja kasvaneet näinnä yksisinnä vanhoinns
aikoinna. Se on paha kyllä ettei muut kansat ouk
ottaneet näistä paremmin yoaria, tahi julistamiset
heitä muillen ja se olkoon luettu meillä ansiokseksemme, jos oisimme muka ne ensimmäiset jotka

,

ottaapi heitä toimittaaksemme.
Nämät paimenen-soitot, jotka tässä nyt annetaan teillen, ovat Savosta kotoisin; mutta uskottava on että niitä soitetaan muissakin Suomalaisissa
maakunnissa. Sitäk ensimi&äisetäk *) niin ovat toiset
kaikki ylöskirjutetut Juvan pappilassa, kirkko-Jkylän
paimenilta. **) Se oisi toivottava,että meijän moamiehet,, muissakin moan-paikoisamme, ottaisivat sen
vaivan ja ylös-kirjuttaisivat niitä laulamuksia, jotka
heissä ehkä vielä löytynöön. Koska minä yhestä
kylästä olen yksinäini soanut näin monta soittoa,
*) Sen ensimmäisen näistä, kirjutin minä tässä Tukhulmissa, Oululalaisilta raerimiehiltä. Ja muistan
kuullein samanlaisen soiton Norjan Suomalaisissa
**) Yksi meijän toipparista, vanha Ilanno Laitinen Syvänmaan-Hannilasta t jota piettiin isona tietäjänä,
soitteli heitä kaatelellansa. Häneltä ja kirkkomain
tyttölöiltä olen minä saannut viiettä kymmäntä tällaisia vanhoja soittoja, osittain paimenen loilotuksia.,
osittain muita vanhoja laulamuksia. Erinomattain
saan minä tästä kostella Liisaa Puraista, Anna Kaisa
Leinoista Maija ja Anna Liisaa Hiukasta _, ynnä
heijän veljensä Aato Kiukasta,joka niin ikään soitti
heitä kantelellansa. Siitten ovat Herrat Drake ja
Barkenböm tässä Tukhulmissa heitä leviten kahtona
ja oikoma, sitä myöten kuin minun renki-pojka
Tahvo- Immoinen (niinikkään Juvalta kotoisin) lauleli
heitä, heijän kuulla.
j
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miten iso joukko eikös siitten heitä mahtaisi soaha,
jos heitä keräileisimme koko Suomenniemestä. Tosi
on kyllä, että iso joukko heistä on lähtenyt toinen
toisestaan, ja että ne juuri vanhat ovat ehkä varsin
harvat. Mutta hyö ovat kuitenkin kaikki yhteen
kuuluvia ja kirjaan pantavia, koska heitä näin vanhuesta lauletaan ; myö oumme heitä myöskin sen
eistä tässä kirjaan pistäneet.
Koskei näillä paimen-soitoilla löyvyk sanoja,
niin olen minä kuitenkin uskaltannut että joten kuten sovittaa sanoja heihin, jotta sillä paremmin heitä
muisteleisimme, ja taitaisimielessämmepiellä, liioitenkin koska niin harvat meijän omista soitoistamme
ovat lauluiksi harjoitetut. Minä olisin kernaasti sanoissakin tahtonut tavoittaa sainalaista yhtäläisyyttä
ja yksin-kertaisuutta, kuin soitossakin, mutta se on
ollut mullen työläs nouattaakseni.") Tästä minä

,

,

tahon muistuttoo että soitossa on arvo vaan ci
sanoissa. Hyö ovat perin vanhat, vaan nämät nyt
vasta tehtyt. Soitto on tässä peätarkoittamus, sanat
ovat ainoastaan yksi sivu-aine (6ioinfMnbigl)et).
Mitä toas tuloo sanottavaksi siitä toisesta soitonloavusta, nimittäin meijän lauluista, eli siitä soittamuksesta, kussa jo sanat ovat. soittoon sovietetut,
*) Tästä tuloo että nämät: laulut näyttäiksen monellen.
ehkä yksin-mukaisiksi (enfofnit<j.(l)s niin kuin moni
ehta kahtoopi heijän soittamusta yhtä-eänelliseksi
(

(monotonifl).

2 77

ntth sekkiin on kahellainen; nimittäin i) Runon
soitto *fc) ja 2) muuut (vanhat kansalliset) laulamukset/ johon nykyisempiäkin lauluja on luettavia.
Mitä Runoihin tuloo, niin on jo mainittu
heijän vanhuuesta, myö" tahommo sen eistä ainoastaan nimittää, että ne ovat siitäkin merkilliset,
että heitä lauletaan viis-neljännessä nivelessä *) jota
muuten harvoin tavataan.
Heitä lauletaan nyt
,
kahelia vaihoksella **) vaan koska se toinen
vaihos ainoastaan on yks lähtämä tahi vaihtaus ***)
siitä ensimmäisestä, ikään kuin toinen sana ****)
useemmittain on yksi kertaus tahi selitys siitä
ensimmäisestä ,niin on uskottava että heitä vanhuutessa ainoastaan laulettiin yhellä vaihoksella. Tätä
teköö moni vielä nytkin, ja näin heitä tänäkin
j

"f) Merkillinen on, että kaikki meijän vanhemmat laulut olivat runot, ja että runo ja laulu on vielä nytkin usein merkihtevä yhtä. Sana raunen_, runen t.
rynen merkihtee Saksan kilellä yhtä puoskaroittamista, tahi yhtä sellaisia sanoin-sopottamisla, jota Egyptin muinoiset papit, Persan tietäjät, ja Gymnosophistat Indiassa ennen ruukkaisivat heijän rukouksissansa ja kahtouksissansa. (Zedlcrin Unit>erfal*2e,VtCOtt/
T. XXX. p. n33. T. XXXII. p. 1821).

*) Viis-neljåineh nivelij t. viis -polvinen, niveli, fgllt
fjerbebeté/ femsnoteré^taft

**) raihos, uptUf flropö/ omßpte

af taft (i mufifen).

***) Vaihtaus, öanattDlt; vaihtama,
****) Sana, nt$f ffrop§/ omtpte

VatkttL

af tob (t poefteti>

278

päivänä vielä lauletaan Viron-moassa, ehkä heijän
soitto siellä 011 vähä toiseHainen. Kussakin vaihoksessa (eli koko vanhassa Runon-laulussa) ei löyvyk
muuta kuin kaks niveltä, *) joista se toiqen näyttää
niin kuin sekin muka ois ainoastaan yksi vaihtaus
siitä ensimmäisestä. Että asia mahtaa olla tällainen,
tuloo meillen ikään kuin selvemmäksi jos tarkemmin
tutkistellaan mitenkä heitä laulettiin. Myö havaauime silloin, että ne vanhat laulelivat nämät runot
saistämisellä tahi vuorotellen, sillä tavalla että kuin
laulaja oli ensimmäisen sanan laulanut (joka oli soitossa, ensimmäinen niveli), niin silloin puoltaja jo
ierroitti samoo sanoa, vähällä eänän viskottamisella,
ja siitä syntyi nyt toinen niveli, joka lopettaa ensimmäisen vaihoksen. Kuin laulaja siitten toas alkoi
laulella toista sanoo, niin se (rneijän nykyisessä Painon-soitossa) alensi eäntänsä ikään kuin vastatakseen
muka puoltajan puhetta, jota toas puoltaja vuorostaan kerroitteli ; sillä tavalla on uskottava että toinen vaihos on ilmauntunna. Tällä tavalla nähään
että tämä Runon-laulu on varsin yksinkertainen, ja
että hänessä juurin-jahkain ei löyvyk muuta kuin
yks ainua niveli, jota neljästi kerroitaan eli vaihej

*.) Samalla tavalla tavataan sanoissakin useemmittain
ainoastaan kaksi sanaa kussakin värsyssä. Mainittava
on myös, että kuin kaliet sanat eli värsyt (jotka aina
ikään kuin seuraavat yhessä) lovistetaan yhteen,
niin synnyltäuvät kuusnivelökicn (en J)e,uaiUeter).
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taan.

Kuin

nyt taas

tutkistellaan

tätä

yhteistä ni-

veltä, niin havaimme että hänessä juuri löytyy ne samat viijet eunet, jotka soahaan taipumaan heijän sarvellansa ja kantelellansa. Myöhavaimme sen eistä, että
koko meijän Runo-soitto ei ouk muuta kuin ainoastaan yks sointu näillä viijellä kielellä. *)
Olkoon
tämä yksi varma toistus hänen vanhuuestansa. Ettei se oiik ajan-kululla tullut paljon muutetuksi, on
siitä arvattava, että näillä viiellä eänellä ei synny
monta vaihtausta , ja että se on mahotoin tehä sitä
yksinkertaisemmaksi, jos tahtoisimmekin. Koska
pitkät Runot ja laulut ovat monessa vuossaassa pysyneet kansan mielessä ja muistossa, kuinka kauvan
eik»ös> siitten tämä viis-eäninen sarven-soitto ouk tain#l " hänessä pysyä.
'Näiriäf Runon-soitot lauletaan Suomessa monenvaihtauksilla, **) vaan hyö ovat kuitenkin kaikki niin
yksin-luoutoiset, että heissä jokaisessa hyvin tunnetaan sitä vanhoa pea-nivältä. Virossakin jossa hyö
ovat nimensäkkin jo kavottaneet, ja jossa heitä nyt
lauletaan muuinna lauluinna toisella nimellä, siinä-

Y)

Nimittäin silla tavalla, että kukiinkielikahesti koputetaan; niin kuin olemme soitto-lehessämme osattanut.

**] Kolmet näistä tavallisista Runon vaihtauksista
luetaan Riihsin Sttilanb D^ bep tnwSnate^ viimaisessa
osassa, soitto-lehessä (S muftf'bilögan)» Sf j°ka tavataan v. Schrötevinkirjassa, kuhuttu gttmif^C SKlineiU
ei ouk kansallinen.
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kin heissä vielä

tunnetan

sitä heissä olevaa vanhaa

niveltä.
Se toinen loatu näistä meijän vanhoista lauluistamme, on toas luonnostaan kahellainen, nimittäin vanhempia ja uuvempia. Ne vanhemmat ovat
usein Runoin ja paimen-soittoin tapaisia, ikään kuin
oisivat ainoastaan sävältynneet heistä* Heijän vanhuutta selitetään siitäkin, että moni heistä ei ouk
sen pitempi kuin kaksi niveltä kaikkiaan, ikään semmoiset pian kuin Hottentottilaisten laulut Afrikan
eteläisemmässä peässä. *) Mutta heijän nykyiset sanat
ovat myöhäisempinnä aikoinna heihin sovitettunna;
ussein varsin näinnä viimäisinnä vuosinna, josta hyö
myöskin useemmittain ovat varsin tyhmät ja ilman
arvotak. Ne toiset nykyisemmat laulut jotka ovat
luonnostaan toisia tykkänään kuin ne vanhat, ovat
monesti aivankauniit ja soreet eänestään, ehkä eiheissä
loyvyk sitä vanhoa yksinkertaisuutta, jota tavataan
toisissa, ja joka on heilien;ansioksi luettava. Heissä tavataan jo yksi toinen soitto -johtaus, **) kuin
niissä vanhoissa lauluissa; heissäkin jo löytyy sekä
usseemmat eänät että puol-eäniä. Meillä oisi mielesj

sämme että aikoa myöten, maamiehillemme toimittoo nämät meijän nykyisemmätkin laulamukset, joista

olem") Sparrmanin «Kefa t

Slfrtfa»

*) Soitto-johtaus, mttftfaltfE fWa»
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olemme jo koonnut hyvän joukon. Kuitenkin ta*
homme myö eu^in harjoiftoo ne vanhat; tämä oisi
siitäkin tarpeellinen, että ne rupeavat jo päivä päivältä katoamaan ja liälviätnään niin että jos ei heitä nyt pys.ytettäis mieleemme, niin häviäisivät
kuin monet muut, jotka ovat jo joutuneet hukkaan.
Moni ehkä luuloo, että nämät ovat huonoja

,

i-emputoksiä , jotka ainoastaan huvittaa talonpojallista kansoo, ja jotka on heilien vaan ei muillen sopivaisia, ja irvistelekset ehkä näillen meijän loilotuksillen, niin kuin ovat jo ennen muka pilkaneet
meijän runojamme ja meijän puhettamme» Kussakin
kansassa 16'ytyy aina tyhmiä miehiä, jotka eivät ymmärräk, että kansoin tarkempi tiiustelemineii on
meijän isoin viisaus. Heijän, iotka eivät ouk tahto*
neet ryvetellä suutansa Suomalaisilla sanoilla, antakaamme klaveriloiliänsä koputtoo Saksalaisia ja
Fi"anskalaisia soittoja ,tahi miäkitkoönmieliänsä myöten muita muukalaisia veisuja* Ja kuin hyö Harak*
koinna ovat sikärlävöinnään pieniin Sirkuisien taval-*
la, niin tahomme myö ikään kuin peiptiiset meijän
puistikossa lauleskella omalla kielellämme* Ne jotka
paremmin arvaavat asian, ymmärtäävat kyllä j, että
jos ei roeijän soitossa ouk niin monet ja kauniit
visärrökset, *) niin konstilliset ja komeet heläjämi*) Visierrös, briCT*

Otava L

36
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set*) kuin eteläisemmissä kansoissa^ niin se on kuitenkin soma yksinkertaisuuestaan, ja synkiä sanoistaan. Ja paiti sitä, jos sillä ei oisi munta arvoa,
kuin ainoastaan että on omatj niin siinä oisi syytä kyllä

hänlä harjoittellaksenunei pareinp oma olki-»
nen, kuin viesas villainen."
{Vastapain enempi*)
*) Heläjäminent tttfaW pa£«of»

