PAIMEN-LAULUJA.

I.
NOUSTESSA.
PÄIVÄN

(soitto n:o g, vain. b.).

JTaivä nousoOj päivä nousoOj,
Nouske navat vuotehelta,
Tasa-turvat lurpeheltaI
Makoomastaj torkumasta.

Parkumasta porkumasta^
j

Nouskej nouskej nouske^ nouske/

Havujaini hautomasta
Tunkiolta tunkemasta,
Etkös nousek karhun-pata*
Etkös kuulek korvettavaf
JoilVUj JOUVUj JOUVUj, JOUVU.!

Jouvuk Juovik joutuisasti^
Nouse Neitur* nopiasti/
Kylän-karjat jo mänöövät,
Muut hjö einensä jo syövät
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Juotan teitä notan icitaA
Ilauteldlla haljaisilla >
JLatjoihitla kauraisilla ,
Joita annan sorn,ieliaini\
Joita kannan korvollaini.
j

—

ethos rnänek
Ulos tuostas
Pai.si/ paha poikimasta A
Soahyiaxni sotkemasta,;
Kolautan kor■ennalta
Paukautan patukalla.
A

J^uskeppas Punikki lehmäint
Taukoa härkä härnymiista A
$£arva~silTrici karjumasta f

Miiiis viivytteleit vietä.
Klkos pyrik kumina tielle!'
j

II.
LEHMIÄNSÄ

LUVETELLESSAAN.
N:O

10.)

Tutkaa j tulkaa Lehviäini tänne/ :,i
Petakköhäiijlepikkohon Ichtohon jo
j,

mannaan. ;,5

Jok' on kaikki Lehmäini tiellä _, :,!
Vaatiko liene vasikoita, navetassa vielä? 1,1
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Kuituna huvan sarvet ja sorkat :,:
Patukat ja pulikat ja pukilut ja porsaat. :,:
j

j

Tiislik^j Torstiko Perjako,, Lauker / :,:
Jlturi ja Neituri ja Sunteri ja Anler'! ;,;
J

Peästik'; Petrikö Kukkainen kulta/ :,:
Heluna ja Haluna ja Juhlikki jo tulkaa/ 1,1
j

Vallili 'j Vyoiili Laslik ja Karjo/ :,'.
Tahikki ja Tuomikki ja Jtistikki ja Kirjo/ :,:
J

j

Moatik''j Mansiko Mustik* ja muita/ :,:
Punikki ja, Pulmikhij ja päiviä ja kuita/*) :,J
'

Juolik Juovik suuret ja pienet/ :,:
Vtrkunat ja Omenat ja kutka kaikki lieneet ;,;
1

j.

J

j

.

j

III.
ME H TÄ ÄN MÄNTY VÄ.
(soitto «fö

9,

vaih. a.)

Lehmät lahtekee naillen mailien/
TeaV on ruoka kaikellainen, Z,Z
j

:,C

IVeitnrij Naiturij Lehik lehmäin, :,:
Tule tänne Punik lehmäin/ :,:
J

1

*) Suomalaiset nimittäävät useen Lehmiänsä sillä päivällä jollon syatyyvät; uiin c. ta. (viikauven-päiyistä)
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feål' on heinät hicnoisemmat ;,;
TeäV on mehät mieluisemmat. :,:
j

""Kortteet on horkeet korvessamme/
[Niin se soittaa torvessamme). :
:
;

J

\%%

Sarat ne kasvaa salossamme :,;
filaito-heiriät talossamme. :,:
j

IV.
KEOLLA.
OI TTO N:o

II.)

Kosket pauhaavat 3
Linnut laulaavat

Kauniilla eanelld keväillä*
Kaikk on soriat
Kaikk on koriat _,
Mitäpä keolla käveillä.
Lähet leikkyyvcit
J

j

J

j

Lehet leikkiivat
Kukiin on iloinen itestaan.
Kukat kullassa
Maot mullassa
Tuntoovat tulen jo sisästäan.
j

j

j

Moatik*, Tiistik\ Kestik*. Torstik', Perjdka, Lauker';
Hunter' (nimi-päivistä) Anter*, Petrik', Tuomik', Ristik*,
m. m. (juhla-yävistä) Peäslik', Heluna, Juhlik', j. n. e.
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Tulkaa veikoisetf
Suomen Neitoiset

Kauniiksi peatans jo kouristaa
Kukkiin sankoilla
Ruusun pannoilla
Tahtoovat ttijäikin kaunistaa.
Kukat väilyvät
Helmat heilyvät
Heijän kauniilla kauloillaan >
Tyttoin parvessa„
Soitan sarvessa
Atotan paiväini lauluilta*

j

y

j

j

V.
SYVÄN-MOAN

NAVOILLA.

(soitto n:o 6.)

käynmä korvessaini_,
Soitan suolla sarvellaini;
Eih' ou toista toveria.
Eik* ou kutaan kumppanina,
Minun, kultain Lehmäin
yksin

—

Vajun riaiiiin jmynkiÖihin*
Sy vammaihin synkiöihin;
Jossa hoamut hoamuavat
Me.hcifi-varjot vaeltaavat
*"—
Ile Hiisi hiiskuttaa.

j

j

"—

hoi/
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Metan kultainen kuninkasj
Kulta-helma _, vaski-renkas
f^aeltaapi varhain näihin
Tapiolan suuriin häihin,
— Pitelemään piikojaaiu
j

Mihin jouvun paimen-rukka,
Jos mun soapi vuoren-Ukko _,
Joka sieppaa nuoret neijotj
Joka viepi vuoreen heijätj
— Vieressänsä makuuttaa*
Paha tulla paimenillen
Malla-parran laitumillen i
Metän miniät mänÖövdtj
Kesä-öinä kävelbovät

Mieluisahan mehtolaan.
Hiljan Tliijet hiiskuttaavat _,
Pillillöinsä piiskuttaavat
Kuin hyo kupistansa syövät
Tahi kuin Jiyö leikkii lyovat
Tapiolan tarhoissa.

j

Minä tyttö-riepu juoksen
Kotikin emäntäin luokscn*'
Joka kehoittaa ja kiittää
Etten pelkeis eneä niitä
Niitä metan peikkoja.
j,

j

VI;
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VI.
NEIJON VALITUS.
{soitto n:o

8.)

'

Tule i'dnri" poika-rukka ±
Tule tänri luoksein/
Kuulet sen ketoin kukka >
Jouvu tänn* juoksef
Missa sm'd viivytteleit^
Kuin et oti siellä,!
Missä sinä viilettetet >
Kuin et ouk tiellä,/
Paha on mutta*
Enemmän. uoitaa>
Paha, on tulla
Emäntäin luota.
Ernpä minä luule
Vissiinkään vielä*
Ettäpä ne kuulee
j

Missä mä lienes
Muttama pelkcan> ett
Jos hyb' tietäis t
Niin saisin

Pahat

sanat.

Tule pois poika-kulta 3
Tule pois vuonnain/
Otava L

37
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Mina soisen sitä suita
Että oisJt luonnain.
Kussa sinii kuljeskelet,
Kuin et tule tänne?
Kussa sinä kuhnustelet _,

j

Kuin et tule ennen?
Ethään lie mäiinyf
{Monipa pettää)
Ethään sie henny

Minua jättää.
Kuitenkinma soisin
Sinua tänne
Olisin ja öisin
Niini kuin ennen.
Kuules mun kultainij
Tule mun tuttuini
j,

TjkÖini toas.

VII.
POIKA.
(soitto

h:o

9, vaih. e. )

Maija paidat ,Maija parka,
TeälV 011 paras marja-paikka/
Tule heitä

Routamaani,
Tule näitä
Noukkimaani/
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Kuin et kuule
En ouk millään/
Kuin et tule_,
Ole sillaan.
Minäpä sinusta vaha, huolin
Kuhunma muitakin muksia *)■ tänne.
j

j

VIII.
VAROITUS.
{SOITTO

iT.O

6. )

Viel' on vanhemmat tässä *
Viel' on siskotkin lässäy
Elä tule _, mun kultain/
Elä tulcj mun kultain/
Kuin hy'6 mänobvät mehtaän*
Kuin hyölahtoövät lehtoon*
Pistäit tyttbisi tykobn^
Pistäit tyttbisi tykbon/
Ei ouk emoini tiallä*
Eik" ou, siskot mun peälläiiij
Tule pois minun poikain/
Tule pois minun poikain /
*) Muksa* merkihtcc TyttöäNorjan Suomalaisissa.
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Jos ois viekurit vielä
Jos ois tieturit tiellä,
Pistait piiloon jn outcij
Pistää piiloon /a outa.
j

j

Kumma sarvella soitan>
Kumma, torvella koitan

j

Tule silloin mun luokscin/
Tule silloin mun luoksein/

IX.
VASTAUS.
(fOITTO

tf.O

7.)

Jopama kuulen,
Jopama luulen
Että hyo mani poisj,
Munivat muulien.
JVeäoisein/
Veikkaisein,
Kohtama tulen.
j.
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KAIPAUS.
{soitto N:o 3.)

Missä liene
Nietoiseeni
Tyttö-rukkas kaunoiseeni/
Kuin ei kuulu
Lehmän luulla,
Tuolla suolla pullittahan,
Eikä tässä
Metähässä
Pukin sarvella ouk lässä*
Jolla soitti,
Jolla voitti,
Minun syväntäini koitti.
j

Kuules kultain*
Hyvä Tyttö/
Tyttö-rukka, kaunis Tyttö!
Mielen hauta,
Mielen kautto.
Mielen vietto, nuori Neito!,
Etkös ennec
Tule tänne
j,

2

94

Sinun poikais poveen lennä?
Etkös juosten
Tule kiokseinj
Kumma huvan nimeis vuoksen?
Muistan muilon
Kuin mun huiluin
Kaissain soitti.- luiluuj luilun
Kuin myij äsken
Kahenkesken
Istuittimmc kukkiin keskell'.

Nitoiseini
Sylissaini
Pitelin_, ja vieressäinis
Kuiskuttelin.,
Huiskuttelin _,
Muinoisia muistuttelin.
Pientarilla.
Pienoisilla
Ussein oltiin leikkisillä/
Lepikossa _,
Lehikossa
Usein käytiin karpalossa*
Mutta marjat
Että karjat
Saivat piteä omat rauhat,
Meilf ott muuta
j

j,

j
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Suloisuutta
Annoini toisillemme suuta.
j

Talvisella
Tanterella
Lennättimmö he voisella _,
Makilbilla,
Rekilöillci
Päivikillä että öillä*
Syksy-seällä _,
'
Luikuin peällä
Kituuttelin nimeis jallc.
Kuin ma luisiin f
Kattäis puistin
Kaikki vielä juoluiu muistiin.
j

j

Niinpä vielä
Juohuu mieleinj
Kuin ma manin munnain *) kieiltain
Sinun luokseisj
Sinun vuokseis

Viivyn monta kertaa tiellä.
Kovan toran
Pahan loran^
Viimein vihan sain jja porun>'
Toisin itkin
Päivän pitkän.
Kyyneleitä kyllä kitkin
j

*3 Ä»tm

kuhutaan murinaksi, Norjan Suomalaisissa,
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Vaan hitin ilmiin
Sain sun silmät _,
Niin ne pyyhkäis murheen pilvet/
Huolet heitin
Murheet päitin^
Juoksin luokseiSj nuori neitin/
Vaan ei ennee
Sinne manna
Kaikki uneuhtuy, jo häneen/
Ajat muuttuu
Päivät puuttuu
Miehen mieli yksin juuttuu.
j

j

j

j

Nyt ma tuolla.
Karjan suolla

Hiihdn Hirviä mun luotain/
JYytmä tässä.

Mätehässa
Koatan Karhuja

pesässä/

Jossa muilon

Minun huiluin
Soitti somast luilun, luiluih
Jossa ennen
Ilman kennen
Tittämätäkj

tulin tänne*

Nyt ma laitan

Laivat taitan
j,

ROSO"
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Roso-honkia salossai
Nytmä kaivan.
Suotj ja raivaan

Ruma-murtöja palossa.
Pellot huuhatj
Niityt iuhatj
Miehin turmtloo jo tuhat*s
Yöt ja paivctt
Ruuat leivät
Kaihk ne rnkkautein veivät*
j

j

j

j

j

J

(yks eani , kaukana)

"Kaliet kuitenk rakkaat jäivät.
Mitäs kuulen?

matkan peästä)
(eäni>
-

J

'Tulen tiilen/"
j

(Poika, toas)
Tass on taikaus ma luulen*
Kuka siellä?
(eäni, lähempänä)

—f

Vielä/ vietä/
Yksi ystävä on tiellä*'
JJ

Poika:

Korvat että
Silmät pettääj

Peloittaapi koko mettä!
Tyttö:
Tuo on multa"
Poika:
Tuo on suka!

JJ

Tyttö:

"Poika-rukka"!
Otava L

—

Poika:

-7- Tyttö kulta!

3S
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XI.
TOIVOTUS.
[sorTTo

N:o

3, vaih.y

Kuules nwn kullainij
Ainua armaini*
Nyt on Maikki marjassa
Lehmäin on karjassa _,
Yksin nyt uotan*

j

Ja toivon ja luotanj,

Etiei mun sormeini soittaisi suotta.
Voi minun kultain
Kuin katoisit kauvaks _,
Viivyt niin viikon, kuin oisit hauvass*s
Keänrid siitt* jälleen
Ja jouvuppas nalleen_,
Tule mun tuttuini tyköini jälleen/
j

Halata soisin ja
Antava öisin
Suloista suuta niin
Paljon kuin voisin.
j

j

Antaisin

suuta

j,

Ja antaisin muuta,,
Kuin sa tulet tänne kuin huiluini huutaa /
Mansikat marjain*
Ja koirain ja karjuin
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annan,ja sinullen tafjoon.
Juustot ma annan,
Ja Hannulla kannan

K&ikki

rtut

Makiamman maijon, kuin poyvälle pannaan.

XII.
LAMPAAN PAIMENET.
{soitto

n:o

io,

vaih. a.)

Laulan mina Lammastainij
Huikkaan vähän verran/
Vuonistakin vuohistakin luilottelen.
Lausun minä laumastaini_,
Pukistakin kerran /
Kauristakin kaunihisii pulloitteleru
Vuonnaat on villaiset moatiaiset
Fukit ei milloinkaan/ Vaan kaikki karvahaiset.
j

j

XIII.
(soitto k:o 9.)

Minä,

laulan laumastaini_,

'Minä lausun lammastainiNiit on monta karjassaini\,
Niit on monta parvcssaini.
J

J

300

Valkoiset on Vuohet meijdn
Valkoiset on vuonnat heijän*
Mutta tnuihen halpaisemmat _,
Mustat, muihen valkoisemmat.
j

Meijdn ovat villaisemmat _,
Meijdn ovat viljaisemmat_,
Kuin on muihen tarhoissansa

Kuin on kuihen karjoissansa.
Vielä muistan * muikiasti^
Hukka huusi huikiastikdyvdt paistit meijdn
*'
Tuolla käyvät kaitset heijän.
"Veästä paimen lampaan-vuonna
Kävelemään korven luonnaj
*
Anna käyvä vuohet tuolla
myöten rahka-suolla.
JJ

J

"Kyllä myo heit" suojelemmea
Huolehtisi huojelemme,JJ
Ettei sulf ouk huolta heistä #
"Muillen muka murhe näistä,
JJ

JJ

Paimen lausui.- Roito-rukka,
"Elä tuosta huoli Hukka/
SuW on suru suuhust,aisi _,
"Murhe muusta, ruuastaisi.
JJ

JJ
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Etkös lähek poisij ennen
'Kuin ma käsken Koirain tänne,

JJ

"*'

"Kyllä Musti opettaapi
'Lausujain lopettaapi"

*'

j,

Susi juosta kiiättelij
Viitoi myöten viilettelij
Tuonek toisten karjan-mailien.
Kuin ei käynyt tässä laillen.

XIV.

ILTA-LAULU.
(soitto n;o i, vaih.)

Soittelen suolla

j,

Tojotan tuolla;

Lehmät ne lepäävät lehossaj
Viikonpa viipyyvat mehussa,
Mailien päiväni mänööpi^
Ilta ilmankin tuloopi;
Missä lempo lie nyt lehmät/
Kussa käynöönkulta kynnet *
Kuin ei kuuluk. karjaini.
j

-

—

—

<
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Kellot jo kuuluu

j,

Lehmäini tuleeI

Tulkaa tänne roavas-raiskat ,
Lehmäini lahtekee kotiini/
Kylpy jätlääpi kotona.
Jos etten jo jouvuk junnoon
Niinmä heitän teijat tänne,,
Enkä huoli teistä ennee,
-r- Mänkee sutten, mihin maat'n/

—

Torstik jo tulee
Kukkainen, kuule/
kurko tiennobn/
Mutta Mustik
"
missä
Entos Lehik
liennöon/
Kirjo kiiruhteles tänne/
Tiistikki jo tuli ennen.
—
Neiturii ei nävyk vielä,
<fop on karjuin kaikki tiellä/
Härkä mullika on pois*

—

—

—

—

J

XV.
PÄIVÄN-LASKUS A.
(soitto n:o

40

Päivä mänoö mailien,
Päivä manbö mailien,
Keäntäkete kotiin jo/
KeunVdkete kotiin jo/

—
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Käki lensi kuuseen*
Käki lensi kuuseen
Minä lahen kylään jo/
Minä lohen, kylään jo/
j

Kalat uivat rantaan
Kalat uivat rantaan
Minä lohen kotiin jo/
Mmd lähen kotiin joi
j
j

XVI.
LEHMIÄNSÄ

HUUTAISSA.

( S OIT TO

fl.'O

2. )

Se Kirjo/ se Karjol
Se Kirjo! se Karjol
Se viisas Viikunaani/
Se harmoo Halunaani/

Maja

Tulkoo

vasat varvikosta,,

lioavikosta
Metästa metiset kynnet _,
Jotk" on joukost erehtynneet/
sarvet

j

J

Se Mansik/ se Mustik/
Se Mansik/ se Mustik/
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Se oma Omenaani/
Se vieras Verkunaanif
Taimenet jo koitteloovat j
Sarviansa soitleloovat j

Soahakseen karjan koliini
Kulta-kahlcisihin kiini.

XVII.
KOTIIN TULLESSA.
(soitto tt:o i,vaih.)

Jo tuleni koliini\,
Jo tuleni kotiini.
Onko mutti*) keitettynna?
Onko huttu heitettynne,?
Jo tuleni kotiini -v
Onko kyrsät kypsettynriä?
Voita siimaan pistettynnä?

Jo tuleni kotiini -v
Onko leivät laitettunna?
Lampaan lihat paistettunna?
Jo
*) Mulli, on yks hutun laji, joka keitetään Ruotin ja
Norjaa Suomalaisissa. Luc ©tuenf?. Sitter. £ttm. 1817»
p. 800.
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Jo tuleni kotiini :,:
Onko sauna joutumassa?
Onko vastat hautumassa?
Jo tuleni kotiini :,:
Onko viulle vuue tehty?
Makuu-paikka valmistettu?
Tupoltani tultuani,
Emäntäini kultahani
Paipattaapi paimenillen.Viikon viivyit laitumillcu!
Ji

"Jop" on huttu suuhun syöty^
"Voit ja maijot yhteen-lyotys
"Lapset soaneet kakkaroita,
Tuos on sulien kannikoita/
JJ

—

Lampaastaan on lihan vieneet,

Jte paistihinsa
Alullen tuotiin

—

syneets

ilman muita
muruja
ja luita.
Kalan

Niinpä kcivi paimen rukkaj
Tulin kotiin varsin hukkaan,
Nälässä ja uuvuksissa
Nukuin viinien uunihissa.

Otava I.

39
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XVIII.

KOTIIN TULTUA.
(.soitto no io,

vaih.

i.)

oveaisi muorini kulta :,:
kar
JSfyt on
jäin kaikki teissä j emäini kulta.

Avoappas

j

Missa liene piijat? kuin ej lypsetäk karjoin. :,
Missä lienöön lapset? joillen antaisin marjäin.
Minä olen kaiken päivän mehässä moanutj :,
Leheksiä leikellut ja sarojakin soanut.
j

kastoja on viisi kuusi jotk olen tehnyt :, :
Tuonek panin pankon peäl/e,jokos olet nähnyt?
1

j

j

Viis oil mulla virsua jja tuotit' ois*n tuonnut :?
Mutta, kaikki katoisi,, ja konttikin on puonnut.
7

XIX.
LOPPU-SANAT.
(soitto n:o g,

vaih.

2.)

Kiitos olkoon _, kiitos olkoon/
Jumalallen kiitos olkoon/
Ett' on karjäin kaikki tässä
Eikä ykskäan metehässä.

j

niin.J
G—nd.

0//r/?srJ. é?s</.Jo7.yi-

Käs: Suomen Keis: Suomen
Jääkeri-Rykmentti

Jalkaväin-Rykmentti

vuonna

1826
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TAPPELUS-LAULU.*)
{sot-TTO n:o

&ota

ia

)

on syttynynnäj

Linnat on piirittynnä;
Rauhat on purettunna
Rajat on murettunna;
Miehet mänkee sinn'j johon teitä tarvitaan/
j

Joutuke pojat välleerij
Noutake maitanne jälleens
Miesten miekoja myöten
Viha-miestänne lyölen_,
—
Miehet mänkee sinn ! jopa teitä
j

tarvitaan,

Pyssyt jo laukiavatj
Tykit jo paukahtaavat
Kassarat heiluu käissä
Rauvatut lakit päissä/
Miehet tehkee työ mitä teiltä voaitaanf
j

j

j

*) Tämä soma soitto jotama muinon kuulin Moision ja
Ilamäin tyttöin soittavan sarvillansa, sanottiin olevan
niistä vanhemmista paimenen soitoista Juvalla. Mutta koska ainoastaan ensimmäinen vaihos on minusta
paimen soittoihin mukainen, niin olen minä heistä
ikään kuin eroittanut hänet, ja kirjuttanut sille sotas;iuoja , koska muka ne ensimmäiset nivelet käyvät
niin ramakasti ja urholliscsti, kunnekka raukenoovat
niissä viimeisissä aivan laukceksi.
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Viholliset tuolla;
Rypäilöövät suolla»
Pelkeävät meitä+
Mutta emme heitä.
Miehet malttakaa

—

j,

vielä heitä tavataan/

Hakkaa hyväsi' heitä/
Nakkaa poikki päitä/
Jotta suonet rippuu;
Jotta suolet tippuu,
Miehet muistakee mitä teiltä voaitaan/
Lyö/ niin kaulat katkiij
työ/ niin kalvat ratkii.
Lyö,, ett luut ne tuskaa/
Lyö, ett' rustot ruskaa/
Miehet, seälii heiV jotk/ on teijan armossa/

Jopa ne karkoavatj
Huutaa Ja parkuavat _,
Juoksoovat kaikki korpeen,
Saroihin ja kortteih'n>
Miehet^ tulkaa tänn' y että teitä kostellaan/
Urot ootten uljaat;
Suomen parhat sulhat/
Autuas ja ankar';
Suomen suurin sankar'
Tule sinä tänn' että sua siunataan/
j,
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Tulkee meijän syliin/
Tulkee meijän kyliin/
Tuike vaimoin kuohmiin/
Tuike lasten suojiin/
Suomalaiset kaikk'* työpä, meijän kunnia/

G-nd.

JUOMA-LAULUJA.
Ytillä, päivät jatketaan;
Virsillä, vähät oluet.

(Suom. sanal.)

öe on merkillinen, etta' eßEei

mikään moailraassa
lauletuksi,
paljon
ouk tullut niin
kuin viina ja rakkaus, niin häistä ei rnainitak niin mitään meijän
vanhoissa Suomalaisissa Runoissamme. Niistä monesta, jotka olen jo käsittänyt, en ole löytänyt yhtään,
joka puhuisi varsin rakkautesta tahi viinasta. *)
Mikä lie syy siihen? Totta hyö eivät tunteneet sitä
korkeanipata henkellistä rakkautta,**) ainoastaan sitä
luonnollista;(heijän käytösvaimojansa kohti, pn tätä
toistava). Ainoastansa henkellinen rakkaus sytyttää
*) Minä en ole kuulluteläissäin muita kuin kaks suomayksi oli Ruotista käätty ja alko:
laista Juoma-laulua,
Jos 3ullJ on yksi ystävä niin juo, ole ystävyyteis
pysyvä jajuo! toinen oli yks runo, vaan vasta näitä
aikuisia, joka alkoi: Viinast' on valitus-virsi, runo
, osassa) joka siitruoka kultaisesta (Pieniä Runoja I
ten on tullut lisätyksi ja kerroitetuksi. (Turun Viikko
Sanomat, v» 1826).
**) Henkellinen rakkaus suljetaan siinä luonnollisessa,
ikään kuin henki ruumiissa^ kuitenkin heitä hyvin,
croitctuan, sillä se luonnollinen ei ouk henkellinen.
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juohtumuksemme ja ajatuksemme;

se luonnollinen

nosteloo vaan luontoamme ja himojamme. Samaten
rakastivat hyö viinoa hänen luonnollisen mavunsa
tähen (niin kuin on roa'an kansan tapa), vaan ei
että sen lepyttämisellä soveltua ystävälliseen joukkoon.
Hyöhalaisivat sitä juvaksensa, vaan ei nautitaksensa.
Tästä tuloo, että Suomalaiset vielä nytkin heijän
juominkiloissa nouvattaavat sen tavan, että innolla
ja kiivauksella juva, ikään kuin joisivat uhalla.
Heijän mieli ja luonto eroittaa heitä tässäkin monesta muusta. Hyö ovat pikaisia ja ruttoluontoisia,
Ruohtalaiset taas tyyni-tapaisia ja vähään tyytyväisiä. Ne taitaavat puolen tunnin istua ja iloitella
yhtä lasia lipittäissään, kastellessaan noukkansa
usein, vaan vähäisen kerrallaan; sillä välillä toas
pakinoivat ja lauleloovat. Suomalaiset juovat harvoin, vaan silloinkin
täysiä lasia. Ruohtalaisissa
kuullan rauhallista puhetta ja lausuamista; Suomalaisissa ussein reuhoamista ja telmämistä, milt' ei
riitoja ja tappeluksia. Ei että harjoittaa juomista
(sitä harjotetaan jo liiaksikin ) mutta että tarkoittoo yhtä hiljaisempata ja rauhallisempata huvitusta
meijän juominkiloissamrne, olen minä viinan varaksi
kirjuttanut näitä juoma-lauluja, toivoissain tehnein
sitä hyväksemme, vaan ei pahaksemme.

—
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I.
VIINA-VIRSI.*)
(Isäntä.)

Pieppäs pikar* pivossais.
Puhuk pullois luokse/
Viina kiehuu kiassais,
Vuohi muahan juokseev
KahOj kuin tuo juoma-harka,
Viteloopi viinan markeäs
Juokamf Juokam ,
Minun veljet
juokam?f

—

1

j

(Vieras.)

Nyt on pulloin tyhjä toas,
Ei ou mitä juuaart/

Nyt on kulkkuin kuiva

,

toas

Kunnek' toista luuaan.
Paha olla tässä hiässä/
Ei ouk suussainj eik' ou piässä

—

Juokani* juokam' _,
Minun veljet juokam'/
j

(Isäntä

toas,

toisellen.)

Ota kuppi kälteheisj
Elä häntä heitä;

Olet
♥) Lauletan sillä tavalla kuin Ruohtalaisten laulu;
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Olet seuran-pettäjä

j

Jos et seuraa meitä.
Jnoppas juoppas juoma-ratti_,
Huuhteleppas huuleis matti/
Juokani' 3 juokam'_,
Minun veljet 3 juokam'/
j

j

(Toinen.)

Sep on mulle vaikia,
{Elä eneä anna)/
J

Kuka jaksaa kaikkia
Pullot suuhun panna.
Kaikki yhteisesti:
Et ouk poika jos et koita
Että pulloaisi 'voittaa/
j

Juokam juokam* *
Minun veljet juokam/
J

j

(Vieraat, yhcssä.)

Jte ompi isäntä
Hunaja ja mettä

j

Joka lyö ja lisentää
Viinoa kuin vettä.

Kiitos olkoon moninker-

(Isäntä:)

Eip oiik vieraassakaan
J

syytä.
ran
Tuhatta tuhannen ver- Joka juop' jja toistapyytää;
ran
(yhteisesti):
j

—

Juokam juokam/ _,
juokam/
Hyvät veljet
j

Otava I.
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II.

JUOMA- LAULU.*)

—

—

No sinä uljas viitsi
joka istut siinä j
Mika sinun nimeis? sano inullen sen/
Tuos on sinun lasis — tarluk siihen kiini/
Pane sitä pohjaan _, hyvä kultainen.
Elli selistäk sit' j, vaan tyhjennäppäs pois/
KylV toista valleen

Saisit jälleen_,
Jos tuon joiYtk

kertaus :
Elä seästäk siV vaan tyhjentiäppäs pois/
Kyir toisia vällccn
Saisit jälleen*
j

Jos

luon

joisit.

No puhuk pullois luokse laula lasin cäreen/
—
Juo sun tyltois muistiin/ hyväillä sit' soatj
Jos sa panet pohjaan jos sa täytät meäräns
— hyljaä haan sun toas
Jos sa tuota hyljäat
Sillä läjät seUj ett petlur' petetään ■ ■
Ja jok' ci ryyppää
Se on syy-pää;
Se on lidan/
j

■

j

—

j

j,

—

*) Lauletaan
i magetu

tuin: £fa([ ©OffOt'

foltl/ mailtfettt §<Kt

Ollbt
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teilaus
—
Silla tiijat serij ett* pcltur' petetään
Ja jok ci ryyppääj
Se on syy-pää;
Se on haan J juo! juo!juo! juo! juo!
'
(toinen) auhs '! aulis''! auks !
J

—

J

No i%yt on viina suussaisj nyt on mielipeiissiiis _,
Nyt oot sina soqnut viisautta kylU!
Muista sinä vqafij ett' toisill' annetaan,'
Ja jok' ei sitä
Puolta pitäj
Haan ei soa.

—

kertaus

Muista sinä vaan, ett loisill' annetaan;
Ja jok' ei sitä

Puolta pifdj
IJään ci soa.

—
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III.

JUOMAR IN LAULU. *)
(Tapaillemus**) Friedmannin 58:stä kirjuttamuksesta.')

Musta on

mieleiiij

Kylmä on kieleiiij
Surussa ompi suu. — pling? plang!
Tuskain on tuima,
Kulkuin on kuiva
—
Murhe on vielä muu, pling■> plang"
Joka tahtoo kunniansa näyttää,
Niin haan hyvin ihtiänsä käyttää
—
Jos haan minun pulloinpienen täyttää. plingeli,plinj

j

j

geli, plingeli, plang!

Piiritän virttäin*
Jhtiäin hirtän,
Itkus* on ilo suur*.

—

pl. pl.

.—

pl. pl.

Vaikia vaiva

Kalloini kaivaa,
Peätäin se serköÖ juur

J

Voij mun veljet veikkaiset ja veikots
j

Huonot ollettekin työ ja heikot _,
Kuin ei löyvyk soitot eikä stikot.
j

—

pl. pl. pl. pl.

*) Lauletaan tuin: §\aU\t mig flSmmet/ ©otgttgt

ilåmmcr

k»

**) Tapaillemus,

Kirjuttamus, (£pt(ie(.

jaa
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Povessainpolttaa

—

Viina ja oltta
Halajaa minun pään.
pl. pl.
Keijuiset riehuu,
Lentää ja liehuu,
— pl. pl.
Minnekkas minä maan?
Voi mun sytäin, voi mun sieluin rukka/
Olit muinon niin kuin Vuohenkukka;
Nyt on viina saattanut sun hukkaan. — pl.pl. Pl pl.
j

Mitäs ma laulan?
Kuiva on kaulain_,
—
Tuokepas tänne tuo/ pl. pl.
Jolla ma huuhtan,
Suurustan suulain,
Josta ma kerran juon.
pl. pl.
Hyvä lanko laita laskut täynäj
Tuoppas tänne voita,leipä säyne/
Eikössiitten laulut laillen käyne.
pl. pl. pl. pl.
}

—

j

—

Nyt mull' on mieleiuj
Kevyt on kielein,
Viina mun virkuks' tei. pl. pl.
Jos ma nyt saisin
Naisen, niin naisin,
Ottaisin vainion
hei/ — pl. pl.
Huolet huonommat ma hänelf heittäis'n,
Itc viljasta ma viinan keittäis'n,

—

—

Jolla murheet kaikki muka peittäisin. — pl. pl. pl. pl.
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Fallos'

on puutos _,

Mieles' on muutos _,
—
Isäntä kulta hoi/ pl. pl.
Missas on maljais?
Kallis on kaljaisj
— pl. ph
Jota nia tuctnon join/
Virvoita mismt viinallais viclclj
Ellissä tuota kultaisein kiellä
—
ElkaUe Veikot seis koo mun tiellä/ pl. pl. pl. pK.
j,

J

Tuhlajat lunkii
Juomarit suinkin
— pl. pl.
Viereeni veteiksen;
Varkaat ja vorot
Riijat ja torat
—
Välillen veljeistcn. pl. ph,
Onneloin ma olen lahan tullut,
Viinallen ma olen tullut hullu;
Hyvas? mun veljet „ hyvästi mun pulloin/ pl. Pl;.
Pl- Pl
j

j

■—

3 19

IV.

JUOPUMUKSET JA JUONITTELEMUKSET.*)
(Vallollincix tapaellemiis Fvcdinaixniit
I
Slstä kirjiUtamuksesta.)

Miehet ne huutaa ja huiskaa
Kuhin hyö kannunsa puistaa;
Juostenpa juoksoopi suista
Paljasta puhasta Ruista.
Tommi pa tuo oli kelpo mies_,
Tuopa tuopin yksin koitti;
Joi niin hilpecst' ett hiukset oil hiesJ
-Ja, kaikki liään juomassa voitti. —
j

j

Ryypättiin yhtä ja toisia
Puhuttiin näistä ja noista
lluastGltiin maista ja soista
—
Juteltiinpa joista.
j

j,

j

Lassipa lausuupi sanoilla näin.—
on kaikki paara kara"
Pyöritti silmänsä pöytähän päin
J<t sanoi: Lät laasen a vara!
j

Nousipa^ riita ja huuto.,
Leikistä veljekset suuttuu,
110 se itkuksi muuttuu
Viina se hilkussa juuttuu.
j

*) Lauletaan kuin; ©Übknie

\Hit M Ott fcricfa/

K,
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Yks* sitä toista nyikorvallen lois
Tuostapa kapinat kauhiat karttui/
Ne jotka joivat ja ne jotka soi
Kaikki sen tukkahan tarttui.
j

j,

Ukot ne painia heittää
Puisteloo nyrkkii ja päitä ;
j

Jutteloo niitä ja näitä j
Kukin puoltans väittää.
Sipinpä sierammet juoksemaan jai_,
Pekalta pia oli puhki ja rikki
Lassipa lausuupi sanoilla näin.Kossar vi ska trickaf
j

Viina se rikoillen vuotaa
Kukin hy'6 kannunsa tuottaa,'
j

Jotk' olit suuttuneet suotta
Toisiansa juottaa.
Vuohi se valuupi parrasta pois,
Viina se veljeisten viiksistä tippuu;
Ne jotk' ei käyvä nyt eneä vois,
j

Toisisak kaulasta riippuu.
Ilossaan istuivat räivätj
Syötihin lihat ja leivät/
Juomaan veikkoiset jäivät

Kaiket pitkät päivät.
Viimein
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Viimeinpä 'viinasta puutoksen saitj
Ukot oil surussa suut oli vaiti
Olvet ne loppui ja kaljat oil kaik?
Ja kukin oil rahansa paitti.
j

j

j,

j,

V.
TUONEN TURVA.
(Tavoittelemus Frédmannin "ii:stä Kirjuttamuksesta. *)

Niin hiihtäkämme hiljalleen _,
Ja jouvurn juominkista pois/
KylV viinoa ois viljalf viel _,
Niin paljon kuin myö jois.
Vaan heitä veikko jäahyväis
Ja kiiruhta nyt kesken pois/
Sill kuolo kuontois kuoppaan veis/
Niin pian kuin se sois.
Jo Tuoni sinun tolhois tuo
Niin puista pulloisij ja juo/
Ja juo3 ja juoj ja juo ja juOj
Niin kauan kuin haan suo.

—
J

j

J

j,

j

Ja sinä nuori nauro-suuj
Ja punaposki Sulhais-mies,,
Ja sinä vanha vaivaisuus,
3oli* hauta jo on ies/

—

*) Lauletaan kuin: @& Ulttf<T»i

Otava l.
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—

■

Ja siriäj joll' on viekas kieV >
Ja sinä, joif on viisas pidj
Ja sinä* joif on vehii mief'_, .
Ei yksikään tähän jiä.
Jo tuoni sinun tolhois tuo,

&c.

Jos tulit Luofqlt' luovuiksij
V'iinasta viisauttais tuot/
Ja jouvut muka juovuksiin
Niin usein kuinsa juot.
Ja sinä Runoniekka
hoi!
Joka niin viisan virren teit/
Jo kuolo kantelettais toij.
Ja virttäis hautaan vei.
Jo Tuoni sinun tolhois tuo, &c.

—

Ja sinä joka suarnassais,
Et oikeeii opi toimella/

Vaan joka soarnaat soalistais
Kaikella voimalla.*)
Ja sinä jok"- ei kuulla voi _,
Vaan viinoo liiaks" liikuttaa/
Jo kuolio sulien sanan toi.
Ja kirstuin kiiruttaa.
Jo tuoni sinun tolhois
j,

r)

—

tuo,

&c.

Mitä tässä sonotaan Papista ja xnuista virka-mihehistä, niin se on sanottu heistä leikin-vuoksi, hcijän
yraittärtänÖönhäa hyö leikkimuka juominkissa;
puiietta!

—

Tolho,

ftoft*
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Ja sinä mei/än Tuomari,
Kuin sait mun viinan sakoillen*
Vaik' olet ite juomari
Ja armas akoillen.
Ja sinä ruma, Ruunu~mies
Sie varkaat kaikki varoitats
laikka sa ite kuka ties
j

j

Ruumia varastat.
Jo, tuoni sinun tolhois tuo

&C«

Ja sinä Soan-sulhainen
Joka pavossa moata sois.Kuulespa hyvä kultainen ,
j

Karaise luontohois.
Ja sie kuin Tyttölöitä hait_,
Ja juoksit jouten kaiket yot;
Ja josta naiset nauron sait
Kuin tunnettiin sun työt.
Jo tuoni sinun tolhois tuo j, ÖCc.

,

Ja sina, kaunis Kauppias _,
Jonk' suu on suloinen ja suur;
Ja joka out niin laupias,
Vaik' olet viekas juur.
Sie olet monta pettänyt.
Ja veijanut kuin kelpo-mies*
Ja kunniaisi jättänyt
Kussa sa voiton ties't.
Jo tuoni sinun toffiois
j

tuoj

&c.
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Ja sini jok' ett puolta piek^
Kuin toista pahoin suatetaan;
Ja vaikka ite syypiä Het j
Jos oikeen aatellaan.
Ja sie kuin oot niin kuuluisa
Ja pitåt kunniaisi suurr' ;
Ja kuitenk' kaikkein tuulessa j
Oot kelvotoinen juur.
Jo tuoni sinun tolhois tuo^
j,

&e*

Ja sinä joka verassa_,
Oot ylpiä ja pöyhkicis
Ja sinä joka velassa
j

Oot köyhin köyhiä.
Ja sinä saita joka ois t
Niin ahnas aina rahan pialVV
Tyhjennappäs nyt kukkarois
Jo tarvitaan sa tialV.
Jo tuoni sinun tolhois
J

j

j

tuo*

&c»

tuoj

&c.

Ja sie kuin muita moitteletj
Ja joka panettelet mvit s
J

Kas nyt sun kuolo koittelee _,
Ja tukkee kim sun suit.
Ja sinä joka luulla voit _,
Ja toiself pahan sanan sait s
Ja sinä joka kontin toit
Kas nyt sie olet vait.
Jo tuoni sinun tolhois
j
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Ja kaikki kattet tulkaat tänn j
Ja kastakaatte kulkunne;
Jos teilV on vihat välillään'
Niin tuohoon*) sulkoo ne!
j

Vaan kunniata näytäkee _,
Nyt tallen talonmiehelle;
Ja teijan velka täyläkee _,
Hyvällä mielellä!
Jo tuoni tcijän tolhot tuo &c.
j

Myo kostelemf ja kiitämme
Isantee ja. Emäntee myÖSj
Ja vielä kerran siittenkin
Myo ylistäm sun työ's s
Nyt pois myb hiljain huhtamme _,
Niin heitetään nain kelpo kestJs
Ja viinien juoni ja kiitämme
J

Hyvästi nyt!

—

j

suas fdsf/
Jo tuoni meijän tolhot tuo*
SilV puistani" pulloimme ja juomJ!
Jajuom!jajuoni!jajuom\>jajuomJ!
Niitinusein kuin my'6 suoni !

—

G- nd+
*) Nimittäin, punsi-maljaiseen.
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SANA UKSIA.
N OSSILTA*)

I.
RAKKAUS.

Ei makeempoo ouk kuin Rakkaus; se iuottaapi
meillen
Taivaan ja moans ja simo on sappena silV.
Niin uskoopi Nossis: se jokJ ei suant Kyprilta

—

—

suuta

j

Hinta ei tunnek.- sen kukka on kavonut pois.
II.
T HYMARETA.

Voipahuus kuin soreeks oiV tehty Thymaretankuva/
Siimasta paistaapi hyvyys ja hiljaisuus myös/
Piskäkin heilutti häntänsj ja katteli kuvaan
Luullen ett häänkiin nyt entisen emänteens nai.
J

j

j

J

—

J

G nd.

—

*) Hossis oli yksi kuuluisa Runotar (@Btlöttis) GreekaSimo,
laisissa. (Lue: Otava II Osaa,, p. 162. m.)
%. mesi, $«ninfl/ neftar»

MUUTAMIIN MEIJÄN MOAMIEHIIN.

ELÄMYKSIÄ.

Kuitenk itse kuolemassa
Säilyyvät siviät miehet
Eläävät erons' perästä.

Paul Remes.

Jokainen kunniallinen mies kunnioittaa rehellisyyttä, kunniallisuutta, urhollisuutta,totuutta, hyvyyttä, viisautta, tahi kaikkia niitä
avuja, jotka koroittaa meitä yliten muita luotuja,
yliten meijän oman tavattomaks joutuneen suvun;
ja jotka kohoittaa meitä likemmäksi sitä taivaallista
ymmärrystä, sitä Jumalista viisautta ja hyvyyttä,
joihen osallisiksi myö olemme luovut.
Mutta koska näitä tapoja ei löyvyk itekseen,
vaan ikään kuin henkemme suljettunna luonnollisissa
pjiroksissa, niin täytyy meijän kunnioittoo niitä
miehiä, kussa tällaiset hyvät tavat o.soittaiksen ;ja
jotka harjoittaavat heitä ei omaksi voitoksensa, vaan
yhteiseksi hyvyyveksi. Sillä kuin kunnioitamme
*) Elämys* SSiografi/ lcfwecneS&effrifninj.
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näitä ihmisiä, niin osotamme myö kunniamme niillen hyvillen tavoillen kuin iltnoittaiksen heissä, ja
julistamme sillä, että myö heitä arvossa pitämme,
ja itekkin tahtoisimme heitä nouattoo.
Samalla tavalla kokee joka kunniallinen kansa,
että tarinamuksessansa tarkoittoo niitä miehiä jotka
ovat rajuuttanneet ihtiänsä muista, hyvillä tavoilla

ja käytöiksillä, ja jotka usein ilmauntuuvat ikään
kuin valaistut henket sen roakan kansan seassa.
Heijän elämäkerta osotetaan sen eistä muillen esimerkiksi, e,ttä sillä vaikuttaa kansan sivistymistä ja
hyvistymistä. *)
Myö olemme jo lapsuuesta aikaan, tullut tuntemaan jaloja miehiä muissa maissa, myö olemme
kuulleet mainittavan mainioista ja kuuluisista Greekkalaisista jaRuomalaisista uroista, jotka heijän ruummillisessaluonnossa piirittivät yhtä taivallista henkee;
ja jotka ehkä ihmisinnä, olivat henkensä puolesta,
aivan Jumalantapaisia. Myö olemme siitten vähittään tavanut semmoisia muissakin kansoissa, joihen
tarinamus on tehty meillen tietyksi, mutta ei ykskään ole vielä puhunut mitään meijän omistamme;
niin kuin muka ei meissä löytyisi semmoisia miehiä,
joita saatettaisiin osottoo muillen esimerkiksi hyvyytessäj rehellisyytessa hurskautessa _, urhollisuutessa
ja muissa hyvissä tavoissa. Tästä tuloopi että myö

j

j

*) Hyvistyminen, f6tfaUtt<}f

moraKff f6l*båttritt£J*
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rakastamme näitä vieraita kansoja, kussa sellaisia
miehiä on löytynyt; mutia ouvoistamme ja halvenamme *) meitä ihtiämme , koska ei semmoisia tavatak meissä. Yksi kansa joka pitää ihtensä halpana,
se alentaa ihtensä päivä-päivältä vielä halvemmaksi ,
ja vajuu viimeisellä muihenkin pilkan ala. Ett»
kehua ihtiänsä, on kyllä yksi kunnoton tapa; mutta
että pilkata tahi polkea ihtiänsä, on vielä ouvompi.
Myö tahomme seneistä nouvattaa kohtullisuuttaj
ja kiittää mitä meissä on kiitettävätä, ja moittia
mikä on moitittava. Meijän tarkoittamus oisi,
että puhuttaissa hyvistä tahi urhollisista miehistä,
ottoa esimerkkimme omistamme, eikä aina turvaita
muihiin vierahihin.
Paitti sitä, niin se ompi meijän suurin velvollisuus, että kiitoksella mainita ja muistossamme johtata niitä miehiä jotka ovat vaikuttanneet hyvyyttä ja kärsinneet meijän etessämme. Se on se ainua

,

ja vähin palkinto, jota taijamme heilien antoa;
se on se ainoa kostaminen, jota hyö meiltä voativat. Sillä mitenkä myö taitaisimme ies toivoa, että raeijän omat työt ja vaivat pitäis muilta tulla
luetuiksi meillen ansioksemme, ellei myö ite kunnioitak ja arvele niitä miehiä, jotka ennenkin ovat
hyvyyttä meillen toimittaneet. Ja koska iankaikkinen kokemus toistaa, että ne }otka ovat olleet
*) Halventaa, föffln^rt/

Otava J.
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toisia, övat harvoin tulleet
loisilta alitetuiksi*); niin myös, että ue jotka juuri
avulliset ja

auttaneet

+ ) Tämä kuuluu

tapahtuu.

ouvollen; vaan niin se kuitenkin

k^llä
Seneislå,
työ jotka tietten hyvyyttä

ihumilien, clkfcct.cn ajatella jotta hyö (aina) kosfaavat teitä! Jos työ sitä luulctten, tahij jos toimitatten hy vyyttänne (ainoastaan) että tulla jollakulla
paremmnUa palkatuiksi; niin lyö, jotka tahoitten
muita sillä hyvu-syvämmclHinrio pettää, tfilftt.cn ite
petetyiksi. Sillä hyvyyven palkinto on omassa tunnossamme, vaan ei toisten pulleissa eikä muilien artwoiuis»». Sen ctstii ci sanotak ilman syytä, meijän
uhrarau Uttiamme iUunsillcn; sillä kuin haemme hei jän
Tästä
parasta, niin kavoiamme usein omaamme.
tuloo, etla uc pairaamioat, kuiiiiollisenimat ja kunnialli.simmat miehet usein ovat väl-.ässä varassa, sillä
livo kahtoovat sitä oitvoksi ettei käytlää rahansa hyviin
liarjoi ttamuksiin, talii ettei auta lähiinmäistänsä, hänen
hiilässänsä. Hyöpitääyät tavaransa ainoastaan yhtenä
velikappaleena ((flfolll Ctt meöel) e^ttä sillä vaikuttaa
moailinassa hyvyyttä, eivätkä serteistä heitä pitele
«ikä kimitä, vaan mänettäävät, koska hyö takaavat
heillä muita hyötytlää. Sitävastoin ne toas, jotka kaikissa ensin kälitoövat omaan kukkaroon, -hyö eivät
suinkaan toimitak hyvyyttä mtiillen, ja jos jollonk ullon jotakin toimittaisivat, niin hyö sillä kuitenkin tarkoittaavat oinoo voittoa/isaj tahi teköövät sitä
ainoastaan ulkokullaisuuteksensa
Hyö pitäävät rahansa isoinna peä-larkoittamuksena, johon hyö pyrliivät ajatuksiltansa, ja jonka käsittämisessä hyö ovat
hyvät kaikkia muuta altiiksi antamaan (lippofflM). Tästä myöskin tuloo, että ne saijimniat ja saastaisimmat
ihmiset, aina usein ovat varakkaammat ja rikkahimraat; tahi toisinpäin sanottu, että ne rikkaat ja varakkaat aina useemuiittain ovat ahnaat ja itarat. Kuin
kuulet seneistä ketään mainittavaksimainion rikkaaksi, niin elä aina ajattele hänen rahojaan, vaan muistappas myösniitä monta, jotka ehkä hänen rikkautensa tautta ovat tulleet köyhytetyiksi ja vaivatetuiksi, ja kiitä
ihtiäis ettet sinä ole näitä niänyttänyt; ja kuin. toas
kuulet ketään köyhtyneeksi, niin elä häntä alena:
kuulustappas perään, jos ei haan sinun tahi sinun
veljeisi tähen ou joutunut köyhyyteen, ja ole nöyrä
häntä auttamaan, jos taijat! MyÖ lavamme sentähen
löyhäin ja alhaisten joukossa (ussecn) usseempiä
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enin ovat rakastaneet omiansa ja isämoatansa orat
tulleet vähin omiltansa rakaisletuiksi, niin tahomme
eroittoomeitä heijän joukosta, jotka kosk' eivät tai ja
itek vaikuttoo jotqik hyvyyttä, niin katelitiivat ja
paheksiivat mailien ansioita, ja viskoavat vettä
heijän korvilleen, jotka ovat auttaneet heitä avannoista, ja nostaneet heitä kuin konnia mättähälle.
Eikös kaiken ruoailmuu tarinanms opeta meitä, että ne yiisahimmat, parrqaimmat ja jaloimmat
miehet ova,t usein tulleet eleäissänsä vihoitetuiksi,
vainotetuiksi ja vahinkoiteturksi; usein myöskin surmatuiksi. Eikös ihmiset jo niinnä vanhempina
aikoina kivittäneeteunustajoitaiisa, *) rislin-nqujittivat

Vapahtajansa, ja murhaisivat opetlajoitansa, ja —
eikös vielä meijänkin ajoilla ou nähty heijän paikka
paikoin ällistelevän ja hätyytlelevän oppineita ja
kansan-valaistajoita,?? Vasta myöhempänä, kuin ovat
löytäneet näijen viattomuutta ja, omoo tyhmyyttä,

hyviä ja hyvä-tahtoisia ihmisiä, kuin rikkain, pajaristen ja a viiriäisten parvessa.' (La/.aruksen Ja sen rikkaan tarina opettaa meitä, että ennenkin moalimassa
on ollut niin). Kaikki älyrit (ftitlleU/ fientei') lietyrit ja taiturit ovat niin ikkään usein köyhät ja varattomat, joka on luonojlinen ; sillä hyö arvoavat
tietoansa ja taitoansa enemmin kuin rahaansa, ja mänettäävät tätä heihin. Täsfä seuraa, että niillä joll
ois varoo, ei ouk ypärrystS sitä käyttää; ja ne
taas jotka ymmärtäisivät sitä käyttää, niillä taas ei
ouk varoa. Kuin kuulet seneistä autuan ja rikkaan
myöskin olevan muillenkin avullisen, niin osota
hänellen kahesti kuaniatajsi, sillä hääu ou voittanut luontoansakin.
*) Ennustaja,
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silloin -vasta katuuvat käytöiksensä, ja seisoovat itkusilmin heijän hauvalla, joita ennen olivat pilkanneet
ja irvistelleet. Sellainen on ihmisten luonto, ja sellainen meijän tapamme! Myö emmö tunnek hyväntekiäitämmö ennen kuin myö heitä kaipoamme, ja
rasta heijän kuoltua kunnioiltamme myö" heijän nimensä, ja pystyyttelemme muka muisto-pylväitä heilien kunniaksi, että sillä ikään kuin lepyyttäisimme
ja suostuttelisimmeheijän varjoa. *) Senpä tautta on
moni uljas miestullutkotonansa pilkatuksi ja isämoaltansa pois-kajotetuksi kosk' eivät hyö siinä ymmärtänneet häntä arvossansa pitää; ja tultua muihen
maihin, tavanut siinä sitä hyvyyttä ja suosiota, kuin
olisivat kotona ansaineet. Mutta viisaus, hyvyys
ja siveys eivät ehikkään palkoa ja palkintoa, (sen
eistäpä heitä myöskin harvoin palkitaan;**) hyö

,

on meissä yksi hyvä merkki,
ja osottaa että se kansa, joka näin kunnioittaa heijän
muinoisia hyväntekiöitäj on jo vaeltanut yhtä askeletta etemmäksi valaistuksen tiellä, kuin olivatten
koska nämät heijän uro -vainaat heissä löytyivät.
Tästä seuraa että tällaiset miehet, missä hyö voan
ilruistyyvät, niin eläävät ennen aikasek , tahi ne käyrät heijän aikuisiansa eitten. Senpä tautta heijän
iälliset eivätkään heitä tunnek, vaan nauraavat heilien ja pitäävät pilkka-puheita heijän käytöksistään.
**) Se on tosi kyllä, että se totinen hyvyys ja ansio
harvoin palkitaan, tuskin tunnetaan. Sillä se vaikuttaa usein salassa muihen tietäniätäk. Vasta kuin varsin voaitaan, silloin se uskalluksella astuu eteen, ja
viattomuuen suojelemisella, talii pahuuen paljastamisella ottaapi totuuen turvataksensa; josta haan ussein
tuloo pahoilta vihoitetuksi, ja ylimäinkin ehkä vikurs-

*) Tämä meijän katumus,
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thtiivät ainoastaan siaa, moailmassa, kussa saisivat
hiljäisuuessansa ja rauhassa harjoittoo iljtiäiisä,omaksi suosioksi ja ihmiskunnan hyvyyvcksi.
Myö tahomme seneistä tapaella niitä miehiä,
jotka ovat ennen vaikuttaneet hyvyyttä meijän moastetuksi. Sillä tavalla uhraa h.jr vys ihtensä hyväksi
muille/?,, ja niin se on tehnyt iankaiken. Kutka siit—
ten palkitaan ellei hyvät? Heitä (usseemmittain) jotka kaikkiin näkyvillä lucttclqovat töitänsä, ja lukoovat vielä muihenkin omiksi; heitä, jotka ulko-kullaisuutella kaunistaavat. ihtiänsä heijän silmissä joilta
palkka onmuka tuleva; eli jotka tekööväthyvyyttä ei
hyvyyven tautia (rakkautesta hyvyyteen) vaan palkinnon taalta; tahi niitä, joita luullaan puolestamme
taipuviksi', ja kclpooviksi joksi kuksi omaksi voitoksemme. Sillä harvoin kyllä hyvyyttä palkitaan hyvyyven tätien, ellei siinä sivussa ouk joku toinenkin
tarkoittamus joka huvittaa meijän joula vaisuuttamme
eli omaa hyötytystämuie (fom ttllfribSftSttér tt)Br fS*
fdltga ettet' egeiiliptta). Millä heitä siitten palkitaan?
Ulko-kunniallisuuclla , tahi semmoisillaaineilla, jotka,
muihen moallisten silmissä antaavat heilien arvoa
vaan jotka eivät kuitenkaan heijän omissa, tahi mvi-'
hen ymmärtäväisten, (yksin) ouk hyvät tuottamaan
heilien mitään ansiota. Sen eistä jos nämät ulkonaiset kunnia-merkit eivät katoa jo ennen heijän
kuoltua, niin häviävät silloin, ja poisriisutaan ikään
kuin ne voatteet, joissa hyö ovat korcillunnaan. Sitä
vastoin, niin totinen ansio ja kunnia vasta silloin
ilmistyy, kuin ne ulkonaiset piirokset katoovat. Tätä
sisimmäistä kunniata ei annetak meilJen (muilta) ellei
me (ite) ouk sitä ansainneet; ja jos ei sitä annetak.
ennen kuolematamme, niin annetahan jälkeen; ja
ellei sitä anncttaiskaan, niin se on kuitenkin meihin
tuleva; sillä totuus aina omaansa perii. Minkä tautta
heitä vasta kuoltuansa näin kunnioitetaan? mahtaa
ehkä jokuu aatella. Sen tautta etteivät ihmiset arvoo*
ansiota, ellei se ouk kullassa kuvattu, eivätkään tahok tuntea sitä toisessa, koska se heissä muka puuttuu; sen eistä, että silloin jo rikkainkin livistäjät
(fmtdfrare) ja köyhäin kielen-lakkarit (bafsbrttttdre)
homehtuuvat kukiin hauvassansa. Silloinpa vasta totuus aukaisoo suutansa, ja silloin vasta kansankia
anelet ja silmät ayaunluuvat.
j
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tahi jotka ovat eläissänsä muita onnistanneet
ja hyvyyvellänsä tarkoittaneet hyötyttä sitä yhteistä
kokonaista kansoo. Jos eivät aina ouk voittaneet tätä heijän aivotusta, vaan usseen ehkä tyh-«
jään yrittäneet; niin elkäämme syytäkä heitä tästä
hei jän tarkoittamuksen nouvattamattouiuutesta, sillä
heijän aivotukset ovat ainian meijän silmissämme
yhtä ylistettäväiset ja kiitettäväiset; mutta suruilkamme ainoastaan, että heissä ou puuttuna sitä jaloutta
ja voimallisuutta , kuin oisi tähän ehkä vaaittu» ja
jota ei löyvyk meissä luonnottomasti (ylin-luonnoijista), ja päivittäkämmc ainoastaan niitä ulkonaisia
tapauksia, jotka ovat näitä heijän hyviä aivotuksia
kumottaneet, ja joihen välttäminen ci käy ihmisten
käsiin. *)
INlutta ne ovat ehkä varsin harvat, jotka ovat
tulleet siihen tilaisuuteen,että ovat tainneet vaikuttoo jotaik varsinaista koko kansakunnan hyväksi;
meijän täytyy myös seneistä kunnioittoo heitä, jotka hiljaisuutessa ja yksinäisyytessänsä harjoittaa va t
näitä avuja, ja ainoastaan paheksia etteivät hyö ouk
tulleet pantuiksi semmoisihin paikoin kansakunnassamme, kussa heilien oisi käynyt enemmin aikoin
soaha, tällä heijän hyvällä hartauvellansa. **)
sanmie,

*) Se on näissä heijän voaroissa ja vastuksissa, kuin.
jaloja miehiä vasta koitellaan ja tunnetaan ; sillä
myötäisissä taitaa ehkä jokainen olla mies puolestansa.
**) Ilman näitä varsin hyviä ja ylistettäviä ihmisiä,

uiiu tahomme myöokia puhua muista, jotka joukun
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Tästä myös tuloopi,

että

voaltaan etie mmln

niiltä, jotka istuissaan ylhäisillä palkoillansa, käyttäävät koko kansan onnea käsihinsä; ja jotka ussein
täitaavat hyvällä sanallansa vaikuttoo' enemmin
hyvyyttä, kuin kaikki muut, mahtinensa;*) ja sitä
vastoin heiltä toas vähemmin, jotka ovat alhaisitnpana, ja josta suurin osa mateloo niin kuin inaot
mullassa, lmoleissansa mitä hyö huomena suuhunsa pistäisivät»
Multa mm kuin moni saattaa löytyä, joka ylhämmäisellä paikalla ei ouk vaikuttana mitään hyväksemme;, niin saattaa myöskin löytyä moni, joka
alaisemmalla paikalla on vaikuttanut varsin paljon
kansakunnan hyväksi,**) ja heistä luemme erinomattain Paltamon muinoistaRovastia Joh. Cajanusta.
muun syyn tähen ovat olleet muita merkillisempiä;

talii joilien ruummiilliscssa eli henkelliscssä luonnossa
tavataan jotakuta erinäistä ja äkkinäistä, eli joilien
«läraä jostakusta tapauksesta tuottaa valaistusta meijän
tarinamukseen.
*) Se ei ouk ainoastaan näistä meijän ylhäisimraistä virkamiehistämme joista meijän tuloo puhumaan, sillä
heillä löytyy kyllä ylistäjöitä muutenkin; myö tahomme nopeemmin hoastoo niistä alhaisemmista ja
yksinäisistä moa-raiehistämme, jotka ovat ansainneet
tulla meiltä ylistetyiksi; ja meijän täytyy ainoastaan
valittaa, että moni mies joka oisi ehkä ensin arvon
ansaihteva, tuloo muita myöhämmäksi,koska meillä
lässä puuttuu ne tarkemmat tievot heijän elämäkerrastansa, joita tarvittaisimme.
**} Sillä missä vaan into ja voima löytyy, siinä hyö
ovat myöskin vaikuHäväiset; ja missä näitä ei tayatak, «iillä heitä tyhjään haetaan.

JOHANNES ANDREAE CAJANUS.
Paltamon muinonen Rovasti

Syntynyt

v.

1626/ kuollut v. 1703,

1ohjanmaa on aina ollut kuuluisa muista Suomen
maista hänen oppineista ja ankareista Pappeista,
iotka ovat siitäkin mainittavat että hyö ovat harjoittaneet omoo kieltänsä, ja tarkoittanneet tietoa omaan
tarirnamukseen. *) Hyö ovat etesmänneennä aikoinna olleet ehkä ne ainuat koko Suomessa, jotka eivät
ouk istuineet varsin tuppi-suunna kahelien mitenkä
ajat ja ihmiset toinen toisesek perästä poisvaipuuvat.
Kuin toiset torkkumalla viettel' pois päivänsä, tahi
hukut*) Näistä ovat erinomattain, Vhaelin, Gananderin,
Porthanin, Messeniuksen, Juustcnin, Calamniuksen,
Salamniuksen, ja monen muihen nimetä mainittavat.
Ylikynteen sanottu, niin Pohjalaiset ovat olleet parraat Suomalaiset, hyö ovat tähän astikka enin rakastanneet Isämmoatansa, ja omoo puhettansa. Kuin vallasväki muualla Suomessa eivät milloinkaan puhuk
Suomea keskenänsä , vaan Ruotia, niin Pohjolaiset
nouattaavat Suomea heijän joka päiväisessäkin pu-

heessaan, sekä kaupunkiloissa (erinomattain Oulussa,
Kokkolassa, Salossa ja Kajanass«) että muualla. Tästii
ehkä- tulee, että hyöpitäävät muita Suomalaisiaikään
kuin halvempana ja ansionsa alla; tästä tuloo, että
hyö vanhoinna sota-aikoinna olivat kaikista enia
urholliset ja vihollisiansa rastaan vasta-sotiyaiset»
ja hallitukseensa uskolliset.
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hukuttivat ikcänsä yhtätyytyväisyytessä muusta kuin
omasta elämästänsä, niin hyö ottivat ajastaan tarkan vaarin ja kirjuttivat mailien muistiksi niitä

merkillisempiä

tapauksia niinnä päivinuä *). Se
heitä kuin meijän vielä nytkin tuloo kiittää,
siitä vähästä tiiosta, joka on meillä meijän tarinauuiksestamrne, ja meijän täytyy ainoastaan surkutella, että suurin osa heijän kirjntoksista ovat
on

*) Tästä tuloo että meillä on parempaa teitoa Pohjanmaasta,kuin muista Suomalaisista maista, erinomattain
sota-ajoilla. Savossa ja Karjalassa minä en tunnek
yhtään, joka näinnä aikoinna oisi jolla kulia tavalla
harjoittanut hakeaksensa tietoa meijän tarinamuksesta
eli kielestämme. Se oisi toivottava, että meijän toimelliscmmat miehet, täytäpuolin enemmin tarkoittaisi
näitä asioita, ja pistäisivät kirjaan kaikkia mikä on
valaistusta meillen tuottava, niin yhessä kuin toisessakin; jott' ei eneä saatettaisi meitä syyttää kettamattomiksi laiskuriloiksi ja huolimattomiksi kapeiksi,
niin kuin on moni meistä ehkä ollut. Se on surku-,
teltava kyllä kahtoa, miten kelvottomasti myö monestin käytämme näitä meijän vanhoja kirjojamme,
joissa löytyisi moni tarpeellinen tieto ja selitys vanhoista ajoistamme» Ei siinä kyllä ,että viholliset ovat
heitä hävittäneet ja polttaneet, mutta myö turmelemme heitä vielä itekkin. Minä tiijän e. m. että Laintutkian Malenin kuoltua Savossa, niin kaikki kihlakunnan vanhat peätökset ja lain- toimeukset (xhltt*
gStigSstyanbltngat) (kussa löytyyvät kaikki Savon vanhat lain-asiat) jätettiin hujan-hajan hänen perällisten korjuun, varsin tuulen nojalle. Ne jotka hänen
perästä tulivat siihen viikaan, eivät ouk vielä sieltä
hakenncet näitä vanhoja tois-sata vuotisia paperia,
jotka jo lähes 3o vuotta ovat olleet näin heittiollen
hcitettynnä. Niitä makuutetaan vielä nytkin yhessä
vanhassa pahapäiväisessii Aukottomassa vaunu-majassa
(njagn^Uber) Sairilan hovissa, Mikkelin pitäjässä,
kussa heitä linnut ja muut sonnittaa ja panoo tärviöllcn. Eiköhään joku sielä oisi niin armahtavainen

OTAr* l
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jo kavenneet ja joutuneet liukkaan, tahi. salataan
vielä painamatak vanhoin paperien pankoissa.
Niistä jotka enin ovat näin ikuistanneet ihtiänsä,
ja ausaineet että tulla meiltä kunnioitettavaksi, on
epäilemätäk Paltamon miiinonen Rovasti Juho Antinpoika Cajanus *).
Tämä merkillinen mies, joka oli g:sääs Rovasti
tässä pitäjässä, oli Greve Brahin muinoisen Vouin
Antti Cajanuksen poika, joka oli vapaallisesta sukuperästä, koska häntä ennen kuhuttiin Gyllenhjerta**), ja sanottiin olleen syntynyt Uuella-moalla
Kyrkslönpitäjässä. Tämä hänen Juho niminen poikansa oli syntynyt v. 1626.
Hänen yksinäisestä elämästä ei tunnetak muuta,
kuin että hän v. 1642, eli 16 v. vanhana, erkani
Oulun koulusta ja läksi Upsalan Opistoon, kussa
haan oli 6 aastaikoa. Vuonna 1648 tehtiin häntä
Turussa papiksi, ja pantiin kappalaiseksi Paltamohon. V. i'6sy tehtiin häntä Kirkkoherraksi ja Rovastiksi Kajanan läänissä, Salossa, Siikajoilla ,Pielikja hankiisi heilien parempafa koiju-paikkoa, kosk' eivät liyö sitä tie joihen pitäis.
*) Näistä hänen kirjutoksista on erinomattain mainittava hänen mfttbnS-Clft Of fa 1701; (festo Mariaa
annuncialionis) , joka löytyy Turun Papiii-neuoittelemuksen kirjan-säilyksessä (rtr£tf)S Ja jossa haan antaapi monet tarkat tieyot Pohjanmaasta. Se oisi
toivottava, että kaikki sellaiset vanhat selistyksct (6s*
fJeifntUOar) tulisi painetuksi.
**) Er Castrenin &C(friftlino OHI göjÖiWßori^

Öfltl^

-

p. 43
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a

sessa, Kuopiossa ja lisalmessa. V. 167 istui haan
Herroinpäivillä Tukhulmissa _, ja v. 1702 oli haan
papin-kokouksessa, Oulussa. V. 1703 kuoli haan,

76 aastaikoa ja 4 kuuta vanhana*), Nuoruuessansa
oli haan paljon malkustannut vieraitamaita. Vaimoksensa oli haan ottanut Kirkoherran tyttären Pyhäjoelta
Anna Juhon-lyttaren Mathesiukseiij joka synnytti hä~
nellen kaks poikoa, Eerikki ja Juho. Haan käytti
heitä kumpaisiakiin Upsalan Opistossa. Juhoi tehtiin 21 v. vanhana Opettajaksi (tiDf
Turun
Opistossa, ja kuoli aivan nuorra. Hänen sanotaan
tehneen meijän virsi-kirjassa virren joka alkaa: Elkos ole ihmis parka. Eerikki tehtiin papiksi Paltamoon. Ja haan sai kokeaksensa sitä kovaa onnea
joka ei vielä ennättänyt periä isän hyvyyttä. "Hyvyys tekiin ihmisillen uhriksi", isä pelaistiin, vaan
poika tavattiin. Häntä raateltiin aivan pahasti vihollisilta sota-aikoina v. 1716 — 20. (lue Sunein ofprtf,
månab).
v. 1821,
Olkoon tämä sanottu Cajanuksen yksinäisestä
elämästä, hänen kansallisesta on enemmin puhumista.

,

,

*) Yksi nimeltä Ericus fVallenius sanotaan pitänneen
ruummis-saarnan hänen yliten, jota painettiin V.
1706 Turussa tällä nimitöksellu (utlbcr itlUia tlttlr
Benånintng): 'Christillinen Ruumis Saarna, cosca
Herr Joh. Cajanuksen.... ruumis lepocammioons., ja
hautaan johdatetuxi ja lasketuxi tuli, i^o3. (Jue
Keckmans förtecftTUtt} S Sinjfa jltifter p. 18); mutta
kovaksi onneksemme, niia ei sitä ouk soatu kesihimme. Siinä ehkä löytyisi selvämpee tietoa hänen elämästä.

—

#
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Myö faijamme kittaa häntä ei ainoastaan mainioksi papiksi, mutta myöskin verrattomaksi
kansa11aisek s i. Myö neämme hänestä esimerkin,
että se joka on virassansa nöyrä, se on myöskin
muussa työssä tarkka ja toimellinen. Hääri osottaa
meillen, että se joka tahtoo vaikuuttaa hyvyyttä

,

,

maailmassa hääri on mies soamaan sitä aikaan
ilman toisetakkin; tahi haan totistaa, että yksi yksinäinenkin kunnollinen mies kansakunnassamme, tekööpi toisinaan paljoa enemmin hyvyyttä ihmisissä,
kuin monet autuammat ja ylhäisemmät. Sillä haan
teköö ei ainoastaan mitä häneltä voaitaan (mitä hänen virkansa voatii), mutta haan tekÖö vielä paljon
voatimatakkin, (semmoista kuin ei tule hänen virkase tehä).

Meijän täytyy seneistä ensin puhua häneu
papillisista töistä, ja siitten toimittoo hänen kansallista ansiota, tahi mitä haan teki paihti viransa.
Hänen virantöistänsä eramö tunnek muuta, kuin
mitä haan ite mainihtee yhessä kirjassansa annettu
Turun Papin-neuoittelemukseUen siitä g:stä päivästä
Huhtikuussa v. 1698. Josta nähään että haan mainittuna vuonna oli jo 5o vuotta ollut tässä pitäjässä
pappina, ja kärsinyt monta vaivoo ja vastusta, sekä

vihollisilta, suurinna sota-aikoinna; kuin rauhavuosinna, omilta jumalattomilta sanan-kuulioilta. Ilman
tätä oli haan 33 vuotta toimittanut Rovastin ammattia Kajanassa, Salossa, Siikajoella ja Sälöisten
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kaupunnissa ', että myös Kuopiossa ja lisalmessa
(joita silloin luettiin Viipuriin hippakuntaan). Hänen
kuuluistamus-toimeuksista*) vuonna 1696, selitämme
hänen erinomattain harjoittaneen näistä paikoista
pois-hävittääksensä sila vanhoo taikausta, ja muuta
turhuutta, joka vielä löytyipakanallisiiuesta. Muuta
ei myö tunnetak hänen virkansa puolesta. Mutta hänen toiset kansalliset ansiot ovat monta isommat, ja
ne on ne jotka ovat erinomattain ikuistaneet hänen
nimensä, ja tehnyt häntä ylistette vaksi vielä tulevinnakin aikoina.
Niinnä päivinnä pois-kirjutettiin **) sotamiehiä
Kajanasta niin kuin muistakinSuomen moakunnista;
ei ainoastaan sota-aikoina, mutta myöskin rauhavuosinna, joita kulet.ettiin kauvaks pois vieraisiin
maihin, suureksi vahinkoksi ja rasitukseksi tallen
laveallen, synkälle, ja vähä-kansattullen moallen.
Sillä kuin ahmat ja parahat kyntö-miehet näin

,

, niin heijän taiot

vietiin muuvannek

ja tilat köyh-

tyivät, ja joutuivat autioiksi. Esteäksensä tätä, ja
autoaksensa moa-viljelemusta ***) parempaan toimeen,
puhutteli haan inoa-miehiänsä, että mänivät siihen
kauppaan, jotta tarjoivat ruunullen vissiä erinnäistä
maksua, päästäksensä riitä pakosta, miehiänsä muka
*) Kuuluistamus-toimeus, Btft'tClttOHé'(lft.
**) Poiskirjuttaa, utffrtfma f proj!rtbefrt.
***) Moa-viljelcmus, stcrferuf.
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poislaittamasta; sillä muka eholla, että lupaisivat i(%
pitää huolta, heijän inoan suojeloksesta. Sillä - sekä
se oli Ruunullen voitoksi, että peästä matkan takoo
kulettamasta vierasta väkee tähän äkkinäiseen ja syritiaiseen moahaan, kussa heijän kostaminen oisi tullut sekä vaikeeksi että kalliiksi muonan puutoksesta,
että

myös varsin ilman mitään toimctak,

—
men ja pakkaisen vallassa,

tämen lu-

sekä se oli asujamil-

lenkin evuksi, että varjelessa omia tiettyjä maita,
soaha pysyä kotonansa, ja aina sillä välillä taloansa
kahtoa.

Tähän lupaukseen antoitivat hyö v. 1681, ja
tekivät yhen kirjallisen liitoksen, joka v. ioo3 ja
1686 tuli Kuninkaalta vahvistetuksi ja peätetyksi.
Tämän sisällä-pito oli, että Kainunmoa tästäpäiu
peästättiin miehiä sotaan laittamisesta, sillä eholla, että hyö täytivät näitä 8 paikkoo*); nimittäin:
i:ksi, Että joka talosta tahi sauvasta ilman lail-

lisia ja vara-laillisia **) veroja, inaksoa vuosittain
ruunullen 2 talaria hopeassa, ja puoli leiviskää
kapa-haukia.
2:ksi, Että aina voimassaan pitää Kajanan
linnoo, ja rakentaa mitä hänen varustamiseksi
tarvitiin.
*) Paikk*. puntU
**) fara-laillinen, Cptra'DCMnst%.
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3:ksi, Että sota-aikoina pitää

iso miestä linnaa

varaksi, ja että yhteisesti urhollisesti varjella ra-

jansa.*)'

4:ksi, Jos löytyisi kussa talossa enemmin kuin
3 miestä, niin piti yks heistä unestaan ottaman
autioiksi jäänneitä taloja, tässä rnoassa, Uhi likempi
meren rantoo.

Siksi, Ettei muista maista ottoo mitään karkulaisia moahansa, eikä heitä suojella ja salata.
6:ksi, Että laittoo ja voimassaan pitää valta
*noantietä Säresniemen ja Oulun välillä.
7:ksi, Että teliä, ja aina voimassaan pitää,
kahta hoalita (tobjov), yhen ioo Tynnörin vetävän,
toisen vähä pienemmän; että niillä kulettaa tykkiä ja
muonoa Säresniemeltä Rajanaan.
*) Näitä iso miestä, joita pitivät sota-aikoina kostentaman, niitä leustentivat ja palkihtivat hyö rauhallisinna aikoinakin, ynnä heijän upserinsa; sillä tavalla., että talonpojat talonsa ja varansa myöten meärätteleiksen heijän kustentamiseksi. Tämä meärätteleminen (votetttifl) tehään aina uuvestaan toinen vuuen
peästä, sitä myöten miten talot ovat varakkaat.
, Heijän upserin paikamiselsi, maksetaan joka tilasta
T
Eikä sen isompata väkee tässä,
ja tynnäriä riistoa.
millonkaan ouk ollr.!;. liman tätä, niin maakunta
itksieraltiin kahestin vuuessa, niin ikään omalta Katteiniltansa , jota tehtiin aina vuoteen 1733. Silloin
moaherra Rålamb epasti tätä, ehkä maakunta aina
oli sitä halainut. Henki-pano kirjoista nähtiin, että
ilman talon-isäntiä löytyi 800 nuoria miehiä, jotka
heijän lähtemisensä ja tarkka-ampumisensa suhteen,
oisi 01-lut kyliä, naita ahtaita mehtä-rotkoja varuisteleroaan ja salpamaan. Vuona 1790 oli tämä nosto-jfahyas
(^ew^rtng) jo kohouna isoo mieheksi.
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B:ksi, Että vanhan tavan jälkeen, kustaik talosta
tuua puolen sylen kuivia puita, linnan tarpeeksi,
eli maksoa iöhopiäyriä kuparissa.

Kuin Cajanus oli

soanul tämän asian toimeen,
haan
niin
toimitti toisen vielä kauniimman. Haan
ei tyytynyt siihen, että haan sai pitää miehet kotona, haan tahtoi myös että hyö rauhassa piti soaha

moatansa

viljellä, ja teliä töitänsä rasitlamatak.

Koska Kainumoa oli niistä moakunnista Suolöytynyt teitä eikä paljon kyliä,
talot
oli
harvaan
silla
toisistaan tehtyt mehän korpeen, mihin peättyi, niin sinnek ei sota-aikoinakaan
laitettu kunnolista väkee, kosk' eivät vihollisetkään
tainneet isolla sota-rahvalla tässä liikua. Tämä raoa
heitettiin sen eistä aina itekseen, ilman turvammatak, omin neuvosiek. Tästäpä tapahtui että yksinäisiä vallattomia kokoon-liitettyitä voroja tuli joukottaan Venäjää puolelta, murtaisiivat yli rajan, ja
murhaisivat, polttivat ja ryöstivät kaikki mitä vaan
taisivat, jolla kiiruhtivat pois omaan moahaan ennen kuin toiset ennättivät heila vastuttoo. Vainoataksensa tätä, Kainulaisetkin liif.iivät yhteen, ja
palaisivat Venäjän puolelle, kussa hyö toas vuorostansa tekivät tulella ja ravalla kaikki puhtaaksi.
Nämät murhamiset ja ryöstämiset olivat useen julmemmat kuin oikeet tappelukset, sillä tässä ei ainoastaan tavoitettu miehiä ja miekkoja, vaan vuomessa, kussa ei

,

tåtet-
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tatettiin viatointa verta, koska eivät seälineet Vaimoja eikä lapsia; sillä joita heistä eivät tappaneet
tahi alentaneet, niin veivät myötensä vieraisiin maihin. Tällä tavalla oli Kajanin maa, se jossa tehtiin kauhiimmat julmuuet sota-aikoina. Cajanus piti mielessänsä estääksensä tätä, ja haan oli mies sitäkin tekemään. Hänen ansiolla Kainulaiset näyttäavät yhtä esimerkkiä, joka on Tarinamuksessamme
varsin merkillinen.
Tätä käytti haan sillä tavalla, että haan hyvällä puheellansa sai sekä täänpuolimmaiset että tuonpuolimmaiset papit että talonpojat, niin Suomalaisiin

kuin Venäläisiin molemmin puolin rajoa, tekemään
keskenänsä yhen liitoksen, jossa kumpaisetkin lupaisivat, että aina elee rauhassa ja ystävyyessä välillänsä, eikä sota-aikoinakaan rasittaa ja hävittää toisiaan, vaan elää suosiolla ja sovinolla. "Tapelkoon
"Kuninkaat jos tahtoovat, ja riitelköön hyö muka
"jotka ovat riitauntuneet, mutta mitä myo näissä
"kaukaisemmissa rauhallisissa moan-kylissä, ruvemme
"heihin asioihin puuttumaan. Kyntäkäämme myö
"peltoamme, ja viljelkaamme mehtiämme, ja elkööm"me surmata toisiamme ilman syytä, ja viatointa
verta vuotattaa."

Koska olivat näin välillänsä tehneet tämmöisen
raja-rauhan, niin pyysivät molemmin puolin hallituksen-suostumusta. Sekä Zaar Pietari että Koarle
Otava 1.
44
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Kuninkas (suuret Sota-sankarit kunipaistikin) antoi
siihen suostumuksensa, ja ilomielellä perittivät ylitä
«siata, joka vakuutti heijän alauurjaisten onnellisuutta, ja oli heilien kumpaisellenkin otollinen.*)
Tästä seuraisi, että kuin soat hävitti ja turmeli muita Suomen maita, niin oltiin tässä rauhassa ja
tyyvennössä; kuin muissa moakunni.ssa tappoivat toisiansa, niin tekivät tässä kanppoa välillänsä, ja. elivät ystävyytessä ja suosiolla, niin kuin eivät oisik
muka tienneet mitä muualla tapahtui. Cajanukselle
oli se suosio tästä hänen hyvästä työstänsä, että haan
näki Kainun moan vuosittain tullevan enemmin viljellyksi ja viljakkaaksi, että hänen moa-miehetsiunauksillansa muisteliit hänen hyyät-teoma , ja ettei hänen
»y ntynrä moatansa koko hantti elinaikanansa rasitettu soan julrnuuelta, eikä kostutettu veljeisten eikä vihollisten verellä. Vasta 9 vuotta hänen

-

*) Jos yksi yksinäinen mies jollen kullon toisella ajalla
oisi uskaltanst puuttua semmoisiin, töihin, niin haan
oi.si jo kohta ylieltä valaisemattomaHa hallitukselta
tullut nosteliaksi (fsf en Uppi'ol'»mafare) luukuksi,
ja sala-k urilta käsitetyksi, ja pantuksi ehkä semmoiseen paikkaan, kuhun ei kuu eikä päivä paistaisi
hanen pelille. Niin se kävi Brennerin kanssa (yksi
toinen Suomalainen pappi); kuin haan sai tietäksensä
uiitä juojieita, jotka salassa viritettiinKoarle Xll:nen
vastaan , ja joilla hänen ikeensä viimeinkin lyhenettiin, niin haan varoitti Kuninkastansa, ja ilmoitti
Mutta Runinkas ei uskonut
hänelle koko asian.
häneen. Scneislä koin se oli tapettu, niin Brenncriäkin tav-oitettiin, ja tuomitettiin kuolemaan. Häneltä hakattiin peli poikki Tukhulmissa s. 4- P- Heinäkuussa
v. 172,0, Sepä oli liänellen palkaksi iiskollisuulestaasa;
''Onni Csuen autuuhan, toit*n vaivtUttn vanhinko.'*
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kuoltua pufctliin

Kajanin Tullariioihen kelroitoiuaJtämä
käytöksellä
rajan rauha. Sillä koska Venäla
läiset *) vuonna 1712 (parraana sota-aikana) tulivat
vanhan tavan jälkeen Kajanin markkinoillen , pitämään kauppoansa, niin Tullarit ottivat pois heillä
paljon sarkoa ja k ankasta, josta ne olivat jo viimeisenä vuonna tulli-rahan maksaneet. Tästä keänsivät hyö takaisin, ja vainoataksensa tätä, tulivat
kohta jälleen, suuren Joukonsa kanssa, ja ryöstivät ja
hävittivät koko kaupunkin, ja yrnpärin olevaisen
moa-kunnan. lola, sotaa seneistä Suomessa kuhuttiin kankas-sota. Olkoon tämä sanottu Kajanista; ja
Cajanuksesta ! Muuta ei ouk tullut meillen tietyksi
Ca/anuksen töistä; vaan tämäkin on jo. kyllä, että
ansioittaa *) hänellen kunnian, tulla luetuksi Suomen
parraisten ja kunniallisten kansajlais-ten joukkoon, .
*) Tällä sanalla ei ymmärretäk aina uramikko-Venäliiisiä, vaan Venäjän puolella asuvia Suomalaisia ja
Karjalaisia, jotka ovat Greekan uskoon kuuluvaisia.
Moni kuhtuu heitä myös Jschoriloiksi> koska suurin osa heistä asuu Ischotan kymin tienoilla.
Ne
heistä jotka asuuvat Inkerin-inoassa, pienissä kansa«>
kunnissa muihen Suomalaisten välillä, kuhtuurat
ihtesek Inkrikoiksi,ja puhuuvat kaikki rarsin sel?es
Suomea.
*#) Ansioitta, gsta förtjetit.

ELIAS BRENNER.
Kuninkaallinen Linnan-Pikkupiiruttaja ¥ ) ja Lain-istuja,
Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä**)
s. i64j "*- k. 1717.

Iso-Kyrön, pappilassa Polijan-moalla, syntyi

tämä
mies s. 18 p. Huhti-kuussa v. 1647,***) Hänen sä
Isak Heikinpoika Brenner oli Rovasti tässä Kyrössä,
ja naitu Susanna TVcrenber^in kanssa, joka oli tämän Eliaksen äiti.

Tätä nuorta Brennerici koulutettiin ensin Joen-

Suun-Kaupunkissa,^) mutta sillä välillä, niin kuin
*) Kuninkaallinen Linnan-Pikku-piiruttafa, ÄOlljjf*

SOttniaturmStare.

**) Lain-istujaKuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä,2(5^

***) Gezelii 25io<jr. SéjfijTCtt/

2).

Mutta
, että f.se i3i.
oli syntynyt s. 8.
Huhti-kuussa. (SÄatrifel öfmer ©ro. mxt. SRibbcrfP*
§ll)et II
Yhtäpä tuo meillen liene minä
p.
1

v. Stjernman nimittää

p.

DC^
päivänä

©.

ioB3J.

se oli syntynyt, mutta hateaksein parempoo
perustusta olen minä Kuninkaallisessa Vallan-Säily ksessä (t Äongt» Sttf ö SlrftflUCt) perään-ehtinyt niitä
j

=

käsikirjoituksia, jctka näistä ajoista löytyy. Vaan siinäkin seisoo yhessä kohassa, että se oli syntynyt s.

,

B:na päivänä, vaan toisessa toas että se oli syntynyt
s. iB:nä.
f) Joensuu-kaupunkiUUuven Koarlenkyläj, Sftyt&CixUfy'*

0/to.wtl.fAw.JjJftS

Elias
s:

1647.

k:

Brenner.
1717.
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nuon jouto-aikoina*), niin hänen isä opetteli häntä
tuntemaan meijän kansan Vanhuksia, jotka haan ite
muka oli kuullut siltä noapurissa vankeuvessa istuineelta Messeniukselta, **) Kuin poika oli 15 vuotta,
vanha, laitettiin häntä Upsalan Opistoon tietojansa
enentämään, ***) Ne kauniit aljet, ****) joita haan.
*) Jouto-aikoina, unber jM^fertenia.
♥*)Mikä Messenius tämä mahtoi olla, on tietämätöin,
mutta on uskottava, että se oli se nuorempi. Sillä
Lain-istuja Joh. Messenius viskattiin jo v. 1616 vai-»
moneen ja Lapsineen ikuiseen vankeuteen Kajanin
linnaan, jossa häntä suljettiin 19 aastaikoa. Irti—
635, muutti haan Oulun kaupunkiin,
laskettunna v. i
jossa haan asui kunnekka haan kuoli v. 1637. Hänen,

poikansa Vallan -Tarinamus-Kirjuttaja (^if^*^pijtos
nocjrapljett) Arnold Messenius, täytyi ynnä isänsä,
kauan istua vankeutessa. Peästettiiu kyllä vihtoin
ulos, vaan pantiin v. 1624 Tukhulmissa toas arastiin.
Sieltä laitettiin häntä v. 1626 Kckisaltnellen, jossa
häntä piettiin 12 vuotta vankeutessa. Laskettiin sieltä
640; koroitettiin isoimmiin virkoin,ja tehtiin jo
v. i
v. 1648 Vapa-sukulliseksi; mutta tuli kohta sen perästä toas vankeutetuksi, ja v. i6si Tukhulmissa leikatuksi, ynnä hänen 17 vuotias poikansa, nimeltä Joh.
Messenius , joka silloin jo oli Kuninkaallinen Kirjuttaja (Äongl. ©efrctcrare)»
***) Matkustaminen muissa maissa, on iankaiken pietty
parahainna johtauksenna soahaksensa hyviä ja tarpeellisia tietoja; tahi kunnollisia ja valaistuja kansallaisia.
Europan hallitukset ovat seneistä monella tavalla ei
ainoastaan kehoittaneet viisauen harjoittamista omassa

moassa, vaan rahoilla auttaneet alamaisiansa ehtimään
sitä muualtakin. Erinomattain ovatten raha-autta.muksilla kehoittaneet oppiviansa ja nuorempia moamiehiänsä vieraissakin Opistoissa tietoansa lisentemäiin.
Että tällaiset matkustamiset ja tietomuksiin harjoittamiset muissa maissa, jo vanhoinnakin aikoina luettiin
tarpeelliseksi, nähään siitä, että ne muinoiset Greekkalaiset käyttivät aina nuorukaisiansa koulussa muissa maissa, kuin olivat kotona ensin lopettaneet opetukiensa; samaten ftuomalaiset,, ja muut valaistut kansat,
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tässä osotti, sekä kuviin piirullauiisessa (i f?gttr*&tf<
11tU.9) että vanhain tiijustelemiscssa (t ailtlquarijla
förfiningar) yllytti sitä nyt äskettäin asetettua Vanhain-Kootusta "j*) että v. 1668 s. 18 p. Kesä-kuussa
'
"''
ottooBrenneriä _, joka kohuttiin antirjuitatum studiosus" (Vanhain-oppiva) Piiruttajaksensa "J"}*) Staphan
Bromannin perästä, joka nyt viskattiin virattomaksi,
koska hänen kanssa ei soatu mitään aikaan. Sitä
Tastoin toas Brenneriä, kiitettiin mainioksi f "koska
kaikki mitä haan teki, teki haan hyvästi". Virkoa hänellen kyllä annettiin vaan ei palkkoa. *J"i"5")

,

Myö vielä pistämme siihen, ja sanaomme olevan varsin mahottoman, että käyinätäk vieraissa maissa,
oikeen rakasta isumm.oatan.sa. Sillä silloin vasta sitä
tunnetaan ja arvataan> koska, sitä niuihcu maihen
kanssa verrataan; ja myö iiskaltamrac sanoa, että ne
miehet, jotka enin ovat harjoittaneet isämmaan parasta ja hyvyyttä, ovat kaikki nuornuessansa käyneet
muissa maissa. Sillä ilman tätä, hyö eivät tuntisikkaan omia puutotsia-nsa, sen vähenimiu osaisi heitä
auttoo. Myö otamme ite Zaari Pietaria Venäjän vallan perustajaa mainioksi esimerkiksemme.
****) Aijet, iSrofpfin.
f) K. Vanhain- Kootus, §lrtttqt>Hets=§O-'!ei]tUm, asetettiin
Upsalassa v. 1667, jonka asettamiseksi valitettiin 7
miestä; jofhen joukossa Hadorphia tehtiin osalliseksi; nimellä: "Rirjuttaja Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessa" (jUßttttttxcw t ÄOII9I. Stntiq. Slrfifnjct).
++) PUruttaja, nxoxtt jtgurtedfnarc»
"tiT Tämä kaikki sanottiin Hadnrphin syyksi, joka oli;
kyllä toimellincn ja kiivas, Vanhoin koottamisess»
mutta muuten juonikas ja yksin-valtias. Hiiän kcänsi kaikki kunniaksensa mitä Brenne.ri teki, (sillä hänen omasta piiruttamisestaan ei ollui. mitään) ja pit-i ite
kunnian ett ii palkan. Samaten aatoi haan nimessänsä

.ulos SKtm-Ärömforna v. 1674, Olof ben
&am
t. i6js, m m. ehkä jokainen kyllä ticlaä ettei ltäi-iii
paino-oicanust^kaan
(forrcStUWtt)
lukemaan.
Xelvsina
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Häärialoitteli Viran-toimituksensasillä, ettähaäa
■vielä samana vuonna piirutteli kaikki Upsalan kaupunnin vanhat jäännökset ja muisto-merkit, johon
erinomattain luettiin ne vanhat hauta-kivet Upsalan
Tuomio-kirkossa.*) V. 1669. s. if\. p; Huhti-kuussa
läksi haan yhessä joukossa Hqdorphin ja Vallan-PeäKirjuttajan (sßifjUs<msferen) Greve 3fagn. Gabr. de la
Gardien kanssa Ves ter-GyHi in, etta siinä piiruttelemaan kaikkia vanhan-aikuisia jäännöksiä; Tästä
häntä siitten laitettiin yksinään Ös ter-Gy Him,
samalla asialla. Tällä tiellä oli hään piiruttanut
kaikki hautakivet Linköpingissä, Vrctassa, Ske'ningissä, Vadstenassa ja Bjelbdssa in. m. samaten
myös Skarassa, Giidbemissaj, Vamhemissa ja muissa
merkillisemmissä paikoissa; joista de la Gardiekuhtui häntä luoksensa Lecköiin Vester-Gyllissä, etta
siinä muka piiruttainaau kaikki ne Runa-kivet (rtttts
jlfMCir) jotka löytyi niillä säytyvillä. Jota kaikki
Brenner teki hanen mielen-hyväksi; ja josta palkkoa
hänelle luattiin, vaan on vklä antamata. Takai*) Näistä Brcnncrin Monumentet Teinpli Cathedr. Upsal.
on mainittavat, '\P_yha Brigictan, ja Bifge Pedersonin
tahi Brigitlan isän hauta-merkki"Upsalankirkossa ,jota haan on siitten piiruttanut kuparissa; ja J*Pyhä
Eerikin taulu/* joka oli pantu hänen hauvan yliten.
Upsalan kirkossa,kuvaellen tämän Kuninkaan isoimmat
vehkeet, tehtynnä sekä puol-kuvauksessa (i baérelicf)
että maalauksissa, monessa osa-kunnassa (t rtlSnfld
fÖrfcCtntnQQtO» Jota kaikki Brenneri aivan kauniisti
paineihiusa kanssa kuvaili. Alku-perä (onfltncilct)
on jo kavonnut, multa taulu on uucstaan Holmilla
piiyutettu ja painettu kirjassa Mcnum, Upsal. I: iB£.
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sin tultuansa Tukhulmiin näistä hänen matkoistansa^
joita haan omalla kustennoksella oli tehnyt, antoi
haan Vanhain-Kootiiksellen kaksi kirjoa, puolen arkin loajuelta, joissa haan oli kaikki nämät vanhukset piiruttanut; joista yksi sisällensä piti Vest-Göthan
jäännökset, toinen Öst-Göthan. *) — V. 1670, s. 16
p. Heinä-kuussa sai haan Kootuks.en käskyä että lähteä uuestaan Östgötha-moahan, tiiustelemaan niitä
paikkoja, jotka viimein jäivät häneltä käymatäk. Niin
tapahtuipa silloin,että koska KuninkasKoarle Xlcnees,
joka niinnä aikoinna oleskeliin Vadstenan suljetuksessa,**) sai kuullaksensa että Brenner oli näillä tienoilla, niin haan lähetti häntä hakemaan. Tämän
nuoren Vanhäin-Khjuttajan täytyi nyt Kuninkaansa
eissä näyttää kuviansa. Siina seisoi Suomen-poika
selittävä muka suu-sanallansa taulujansa Kuninkaan
kuulla, joka kiitti heitä hyviksi, ja kehoitti Brenneriä näissä hänen askareissansa. Tällä tavalla sanoopi
Gezelius (joka kaikissa tahtoo ylistää Kuninkastansa ja
hänen Vanhain-Kootustansa) tämän nuoren Pohjalaisen ensin tulleen Kuninkaaltansa tunnetuksi. Mutta
Ku-

,

*) Näistä, niin hauta-kivein kuvat vielä löytyy Kunink. Kirjan -Kootuksessa N:o F. b. 5; vaan Runakiviin piirutökset tavataan Nescherin luonna, VestGöthan merkillisytein seassa {blattöSOBejL @st{). ttlåth
TOårbtflfyeter)* Brennerillen luvattiin tästä 300 talaria hopeassa, vuosilliseksi palkaksi.
**) Suljetus>§lUstX'.Papin-suljctus, ttUMf floflcr » pitkoin

suljetus, tumne«?fofier»
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Kunink. Vallan-Säilyksen käsi-kirjoituksissa *) «i
kuuluk niin. Kuninkaallinen Runomus- Tarinamusja Vanhain-Opiston Kir juttaja**), Herra Opettaja
Liljegren jonka ansiot ovat niin monet ja suuret,
näissä Vanhoin selittämisessä, on enemmin tarkoittanut
totuutta asiassa, kuin kunniata. Se on häntä, jota
minun tulee kiittää näistä tai'kemmista tievoistaBrennerin elämästä, joita ei muissa kirjoissa tavatak, ja
joita haan isolla huolella ja kiivauella on yhteen
hakenut; ja se on haan, joka Vallan Säilyksen kirjoissa on toimittanut asian näin:" sinä 16 p. Heinäkuussa v. 1670 laitettiin Bxxnneriä Vadstenaan, et"ta siinä tehä kuvituksia, joita näytettäisiin Kunin"kaallen, kuin haan oli tänne tuleva. Kuvat teki
"haan siihen myöskin valmiiksi, ja niitä käytettiin
"Kuninkaan eissä että selittää tämän paikan merkillisyyttä ***). Ansio luettiin tästä Hadorphillc (joka
"kulki Kuninkaan joukossa), ja Brcnneriä heitettiin
"palkihtemata, ja piettiin arvoamatak."
j

-

*) Kunink. Fällan- Säilyksen käsikirjoituksia, ÄOttflf»

9tif«*2lrttroets

SÄamtjfrtpter.

**) Kunink. Runomus-Farinamus-fa Vanhain-O piston
Kirjuttaja. Äongl. SBMttt^ttir
o# kntlqvitttS*
Slfabemtcuö ©efreterare.
***) Hauta -kivet tässä Vadstenan kirkossa, joita haan
piirutti, oli 64 kappaletta, jotka siitten tulivat puuhun
kuurnaatuiksi, ja joista ainoastaan otettiin 4 tahi 5
painosta (aftfljff) kaikkiaan, joita muutamissa KirjanKootaksissa säilytetään ja näytetään lalliinna harvauk«ina (ratttetec)»
Merkillisyys, mfalt»faV\stU
OtdVd I.
45

—
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5. p. Syys-kuussa
Syksylle samana vuonna, s. i
laitettiin häntä Vanhain-Kootukselta Suomeen pii—
ruttarnaan tämän moan Vanhuksia ,kussa ei vielä yksikkään ou heitä tiiustellut; haan läksi Tukhulmista
s. i
3
p. Loka-kuussa, ja tuli Turkuun s. 3. p.
Marras-kuussa. (Näin luetaan Gezeliuksessa). Mutta
uskottavampi on, että haan pyysi lupaa peästäksensä
kotiin, pahoillaan muka koska häntä heitettiin
näin arvoomatak, ja perintään kuulustellaksensa. Että asia mahtoi olla näin selitetään siitä, että taka-

sin tultuansa ei annettu hänelle, hänen vuosillista
palkkoakaan kokonaan, eikä ollenkaan mitään matkan-kustennosta *); ja vielä lisäksi, niin otettiin häneltä virka sillä välillä pois, ja annettiin Jaako
Hartlingillen. Sellainen oli hänen lähetös-palkka!**)
Suomessa viipyi haan nyt perätyksin kaksi vuotta.
Haan ei malttanut kauan olla kotona, sillä hänen
rakkaus Vanhoja tiiustelemaan vietteli häntä ympäri
moata, jossa haan ylös-kirjutti ja kokoili kaikkia,
mikä oli meijän Tarinamustamme jollakulla tavalla
valaiseva.
Samana vuonna piirutti haan vielä
Turun Tuomiokirkossa ne vanhat muistomerkit,
jotka siinä löytyi ja jotka kohta sen perästä Kirkon
— V.
tuli -palossa mani turmiollen.
1671 ja 167

—

,

a

*)

Lue p. 358. muist *)

**} Gezelius nimittää, että haan ite Tukhulmiin tultuanammatistaan, koska se ei
sa otti taotustansa
hänlä kuitenkin elättänyt, ja rupeisi Pikku-piiruttajaksi, joka oli hänen mielestä byötylliserapi. (?)
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kävi haan monessa muussa paikassa heitä piiruttamassa*). Koska hänen Isä oli näillä ajoilla kuollut, niin
hänen täytyi myös seisahtua kotona selvittelemään perillistenasioita. Kuin haanpalaisi Ruottiin,vei haan tästä myötensä suuren soalin tiiustuksia, kirjoituksia ja
kuvituksia**), ja antoi Kuninkaallisellen VanhainKootuksellen ison joukon näistä hänen kuvituksista
käsikirjoituksista ja nahka-kirjottamuksista, joita haan
oli Suomessa kokoellut ***), Pois eroilettuvirastaan,
rupeisi haan nyt pikku-piiruttamiseHa henkeensä elät-

—

*) Ne merlillisimmät näistä hänen kuvista, joita haan
piirutti aivan tarkastimeärän-laskeraisen johtauksella
(enligt en ©eometrtf! f?(Ua) on e. m. Pyhä Henrikin
muisto-merkkiNousisten kirkossa, jota haan piirutti

kupariin; — Ruhtinaan Birger Jarlin kuva, joka oli
tehty Hämeenlinnan linnassa, ja joka on niin ikään
siitten piiritetty kupariin, ja löytyy myöskin
— painet-

v. 1672, ja jota haan siitten anto Sartoriuksen piirultaa

tu kirjassa Svecia

Antiqua & Bodierna;

Viipurin

pata, joka on vielä painamatak; ">— Pyhä Eerikin kuVa
Naantalissa, jota piirutettiin kupariin v. 1677, ja sisään-liitettiinyhteen JuttelemukseenPyhästä Eerikistä ;

—

Yksi kuva Pyhästä Henrikistä ja muutamista Suomalaisista talonpojista, joka löytyi Iso-Kyrön kirkossa
Pohjan-moalla, ja jota siitten on puuhun piirutettu,
vaan ci ulosannettu, ra m.
*♥)Kuvitus, tetfning.
***) Nahka kirjoittamut , pergaittent^ffftft. Näistä vanhoista Suomalaisista kirjoista, joita haan oli tuonnut
sieltä myötensä,oli: Ansgar iiSefttJCttte (Ansgäriuksen
Elämä) jonka haan löysi Turun kirkossa, poisviskattu
vanhoin lapioihen ja luutoin joukkoon. Tämä kirja
jonka luullaan olleen LinköpinginPiispan Nikolauksen
tekämä, painettiin siittenj Örnhjelmiltä sekä Ruotiksi
että Latinaksi, nimellä vita Ansgarii gemina, ChroJuusteni Chronicon Epinicon de Sancta Brigitta.
scopor. Finland. (Käsi-kirjoituksessa). Adagio, Fen~
nonica; mutta mihin hyö ovat joutuneet, on tietämä--

-

—

—

—
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tamSan. Mutta Vanhain-Kootus häväisi kohta itekkin

hyö Brennerissd kavotti parraan Piiruttajansa
ja toimellisimman miehensä; ja Hadorphinki täytyi
jo ite valittoo, ettei heijän työt joutunut iiiinnekkään
laiskuuen tautta *). Hyö rupeisivat seneistä kiusoamaan häntä uuestaan rupeamaan Vanhain-Kootuksen
että

töin. "— Dissertatio epistolaris, jossa näytetään, että
Suomalaiset sanat ovat emä-sanoja (ftaniOfb) Ruohtalaisessa kielessä. Ei tätäkään kirjoo eneä löyvetäk.
Nämät ja muut semmoiset vanhat kirjat antoi haan
Vanhain-Kootuksellen, josta annettiin hänellen osa
hänen kahcn vuotisesta palkasta. Suureksi vahinkoksenjme niin on suurin osa näistä meijän Vanhoin tuntemisessamme tarpeellisista kirjoista jo joutuneet hukkaan. Minä olen heitä ehtinyt Kuninkaallisessa Kir-

jankootuksessa (ÄOUflt. 25tbtiotf)efet) tässä Tukhulmissa, että Kunink. Vallan-Säilyksessä (ÄOUfjL 9tt?Ss 3U's
ftfroet) ja Kunink. Vanh.iin-Säilyksessä (X SlnttqtUtetS*
mutta tyhjään,
Ainoastaan muutamia
Slvftflöet)
näitä Brennerin piirutoksia olen minä ynnä muita
Suomalaisia kirjutoksia käsittänyt pois-salaistuna
vanhoin paperien pankoissa Kuninkaallisessa KirjanKootuksessa tässä Tukhulmissa, kussa heitä löyettiin
hänen virka-kumppalinsa Kirjotus-Neuon (Ä(instt s
JRSbet)Peringsköldinkäsikirjoituksissa. Meijän, ja meijän Suomalaisessa Tarinamuksessammc arvossapiettävä,
iriaamiehemme Kunink. Kirjuttaja A. I.Arwidsson, on
näissä ylöshactessa, kaikella tavalla osottanut minulle
avullisuuttansa jahyvä-tahtoonsa. Nämät Brcnneri vainaan kuvaukset, sisällensä pitää piirutoksia sellaisista
vanhoista kuvista, joita haan löysikuvailtuna vanhoissa
kirkko-muuriloissa, ikkunoissa ja seityisissä, liioitenkin vanhoilla hauta-kivilöillä. Ne ovat yli-kynteen pienemmiin ja suuremmiin kanssa yhteen-luettu
kaheksatta kymmenettä. Meijän aivotuksemme oisi,
että tilaisuuttamme ja vähä varoamme myöten, tässä
meijän Otavassamme heitä moamiehillenime toimittoo,
että sillä mahtaisimme heitä pelastaa kavotuksesta.
♥)Lue: Hadorphs €o»cf pt Wltmu M S» €oUe^ &♥
3o SSaj 1671, 6:ioi,

—
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palvelukseen; johon se myös suostui Vallan-Peäkirjuttajan Greve M. Gabr. de la Gardien yllyttämisellä.
Kuin Kuninkas Koarle Xl:nees v. 1673 piti
Vallan-tietä matkustaman (fjfuffe QQVCI fttt (srif3-(JCtta) niin Brennerillen annettiin käskyä, olla hänen
joukossansa Vanhoja muka selittämässä ja kuvittamassa. Sillä tavalla sai haan Hänen seurassansa
ruuan rahatak, ja matkansa ilman maksutak. Kulkeissaan ympärin Skånan, Hallannin ja Vest-Göthan
maita,piiruttihaan Kuninkaallensa kaikkiaVanhuksia,
joita heissä tavattiin *). Sillä ajalla kuin Kuninkas
viipyi Malmöin kaupunnissa, laitettiin muutamia
nuorukaisia hänen joukostansa Köpenhaminaan, joihen seurassa oli meijän Brenner. Sillä tiellä haan
piirutti niitä vanhuksia, joita haan löysi tässäkin
valtakunnassa. Koti-tiellä haan keäntyi tautiin Kalmarissa. Tukhulmiin tultuansa, otti haan toisen
kerran jäähyvästin tästä hänen Vanhain-piiruttajan
ammatistaan, ja otti toas oman pyyhikkaansa **) ;ja
rupeisi nyt Rahantietomusta ***) varsin lueskelemaan.
Hänen kirjoitukset tässä tietomuksessa , ovat vielä
nytkin suuresta arvosta, ja osottaa yhtä laveata
oppimusta. Tästä päivästä haan ei eneä tehnyt niin
*) Näistä on erinomattain mainittavat, Varnhemin kirkon vanhat muistomerkit, joita haan myöskin anto
Vanhain-Kootukselle.
"*) Pyyhikas, peitfet*
*¥ *y Rahwtietomus,
Bfumumatik , wetettjfapeit »m njpttf
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mitään tallen Vanhain-Kootuksellen, joka oli jo monestin heittänyt häntä vaivoistaan ja töistään kostamatak, *) vaan rupeisi nyt ite töitänsä ulos-antamaan.
Näinnä aikoina auttoi haan myös Celsiusta Helsingin

Runa-nenien piiruttamisella. Kuninkas, joka nyt
oli paremmin tullut tuntemaan tätä miestä, vupeisi
nytkin arvoomaan hänen ansioita, mutta kuitenkin
heitettiin häntä vielä 10 vuotta auttamatak. Vasta
v. 1684, niin häntä tehtiin Linnan-Pikkupiiruttajaksi, perästä vanhan Fransmannin Pierre Tignaque_,
ja oli Ruohtalaisista miehistä se iho-ensimmäinen
tässä toimituksessa. Haan kuvaili kaikki ne Kuninkaallisten ja muihen Valtamiesten **) kuvat, joita
näinnä aikoina laitettiin muillen vieraisillen mailien,
ja joilla lahjoitettiin sekä Kuninkaita että heijän
Sanan-Toimittajoitansa ***}. Näitäk toimittamata,niin
haan myöskin monta vuotta oli Vapamerkin-Piiruttaja Kuninkaan Kirjutteluksessa ****). Tässä toimituksessa mietteli haan ja Vapa-Tietomuksen vaatimuksia myöten»-^) valmisteli kaikkia niiten vapamerkkiä ,
*) Hadorph kirjuttaa ite tästä Greve de la Gardielle
(joka piti Brennerin puolta) näin: "jflQ fCltl
|jetp o$ refcpennittfi for Stttaren bcfomma; utantnfletX
fpi*
far f)onom"(@tubcntcn Brennef) mebgobt l)opp. (Lue :
Hadorps bref af b. i2:te Suli 1670).
♥*)Valtamies, ©tatfttiatU
***) Sanan-Toimittaja, 2Jltnt{lcr.

****) Vapamerkin-Piiruttaja Kuninkaan Kirjutteluksessa,
SOSapcnmSlarc mb Äonungens Äanölt.
j") Vapatietomuksen vaatimuksia myöten, etlltgt J§lCtall)i*
Uni reglor. rapa-kirja, Stöel^biplonwbref.
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jotka näinnä aikoinatehtiin Vapasukullisiksi, japiirutti heitä heijän Vapa-Kiijoihiin. Joita tehtiin aivan
monta. Vielä nytkin löytyy Kuninkaallisessa VapaHuoneessa *) enemmin kuin 500 Vapa-merkkiä, jotka
ovat hänen tekemiä **). Mutta haan oli nyt jo
monta vuotta harjoittanut Raha-tietomustansa, ja
piiruttanut sekä puussa että kuparissa kaikki Ruotin
vanhan-aikuiset rahat. Haan tahtoi omalla kustennoksellansa painuttoo tätä hänen kirjoansa, vaan sitä
lupaa hänelle ei annettu, sillä Hadorph juonitteli
kauan tätä vastaan Valta-Kirjuttajan ***) Lindsköldin
kautta, joka kaikissa piti hänen puolta. Sillä oikeutta myöten, se oisi ollut Vanhain Kootuksen asia että toimittoo sellaista kirjoa, ja olletikkin Hadorphirij joka oli heijän Kirjuttaja. Mutta
mitäpä hyÖ taisivat, heissä ei löytynyt sellaista mies-r
ta, ja Brenneriä olivatten jo suututtanneet, ettei
haan eneän lahjoittanut heijän portaita toimellansa.
Monta vastusta voitettua, sai haan viimeisellä v.
1686 Kuninkaalta valta-luvan*^) että yksin omalla

-

*) Vapa-Huone, 9ttbbare*£nfet.
**) Nämät, että myös kaikki Brennerin piirutokset, orat
merkilliset ei ainoastaan heijän soreesta kuvittamisesta, mutta myös sen kauniin ja korean painin tautta,
jota haan on ollut hyvä heilien antamaan, ja josta
hyö vielä nytkin toisf- sata vuotta rannat, nävttäävät kuin oisivat vasta äsken tehtyt.
*♥*)Valtn-Kirjuttaja. <St<Xti''©tlKttttMt,
f) Valta-lupa, prlttiteaium-
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-

kustennoksella painuttaa tätä hänen Raha kirjoansa, joka ulos-annettiin v. 1691 Ruotin kielellä,
ja samana vuonna myöskin Latinan kielellä*). Näitä
näytettiin Kuninkaallen , niin kuin koitteeksi. Kuninkas kahtoi näitä niin hyviksi, että haan anto hänellen 600 taleria hopeassa vuosilliseksi apu-rahaksi**),
siihen kunnekka avauntuis hänellen joku virka
Vanhain-Kootuksessa. V. 1692 sai haan käskyn
Kuninkaalta, ettei lopettaa vaan vielä harjoittaa tätä
hänen kirjan painuttamista.
V. i6g3, s. i
3
p.
Heinä-kuussa tehtiin häntä Lainistujaksi K.VanhainKootuksessa Peringerin ***) perästä, joka peäsi Hadorphin jälestä Kirjottajaksi ja Vanhain-Selittäjäksi>£");
ja sai sen Kuninkaallisen armon, että piteä hänen
entisen Linnan-Pikkupiiruttajan palkkansa »i°J"). Kuninkas joka aina enemmin ja enemmin rupeisi häneen/
mieltymään, makso hänellen nyt ne kustennokset joita

*) Se ulos-annettiin nimellä: Thesaurus Nummorum
Svio-Gothorum, &c. :lue p. 364«
♥*)Apu-raha, t. elo-raha, penftOttf UltbcröSff.
***) Tämä Perinser tuli vielä samana vuonna koroitetuksi VapasuKullisuuteen, ja kuhuttiin Peringsköld.
Häänki on mainittava rakkautensa suhteen Vanhuksia
tiiustella; sekin kuvitteli ja iirjutteli kaikkia vanhoja
jäännöksiä. Mutta sekä kuvittamisessa että piiruttanaisessa ei haan, eikä Hadorph ouk Brennerin kanssa
Terrattava.
f) Vanhain-Selittäjä, StnttqitattUS.
it)Luc: gingt, SRefol/b* 16 ©ej»K i6g3.
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haan oli tehnyt niissä vanhoissa kupar-piirutoksissaan, ja että kehoittaa ja keventää tämän kirjan
painuttamusta ja seuramusta *) lupaisi haan maksoaksensa ne kustennokset, jotka tähän vielä tarvittiin.
V. 1698, s. 18. p. Heinä-kuussa annettiin hänellen
myö'syhks Kuninkaallinen rahan-auttamus (.ett «ftongl.
©tipenbiUJll),; ja alussa 1700 vuuen luvulla, niin
häntä käskettiin arvostelemaan **) niitä kunnia- ja
muisto-rahoja jotka lyötettiin Kuninkaan Koarle
Xllinen monesta voitosta. Se on sen eistä meijän
Brenneriäj jota meijäii tulee kiittää niistä monista
kauniista kunnia-rahoista, jotka näinna aikoina lyötettiin, ja jotka löytyy kuvaellut Nordbergin Tarinamuksessa K., Koarle Kakstoistkymmeneestä. Tästä
hänen mielen-älystä, ja muutoinkin, kostoaksensa
hänen isoja ansioita ja monenvuotista palvelusta, koroitti Koarle häntä Vapasukulliseen seätyyn***); jota
tehtiin Benderin kaupunnissa Turkin moalla, s. 10.
p. Maalis-kuussa v. 17 12. Brenner piti vanhan nimensä ilman muuttelematak ;(häntä sisäänkirjutettiin
v. 17 19, niihin vapasukullisiin kirjoin N:o f 464 alle.)
Mutta nyt rupeisi jo hänen ikä loppumaan; haan
oU jp 70, vuotta vanha. Haan lopetti päivänsä s.
ta

—

.
,

*) Painuttamus,

tt^SlXin^ seuramus, fortfsttntlt3.

*♥)Aivosteiia uttMa f upjajtnnarforejlS.
***) Hänen Vapa-merkki osottaa ylien osan Vanhain-Kootuksen kiinitöksestä (af Slttt. ÄoH. fffitlOr nimittäin
yhen Phoeniksen.
Otava I.
46
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'

tf6V "p: Tammi-kuussa' t. i7 17 , ja moahan lasket*
tiih K.' Ridclarholmin kirkossa. Hänen kerällä sammui tästä Kootuksen-Seurasta halu ja taitavaisuus*)
Vanhoja tiiustella, ja siinä siassa syntyi juonittelemuksia, nioittelemuksia,ja virkoin kilvoittelemuksia**).
Kahisten oli haan ollut naimisessa; ensimmäisen
kerran v. 1676, Neito Erengerd Stammin kanssa,
joka kuoli 1679; toisen kerran Neito Sophia Elisahelh JVeberin***) kanssa, joka Oppisuutensa suhteen
on tullut kuhutuksi: "ben låvba $VU Brenner". Sillä haan oli ajallansa kuuluisa ympäri monta maata,
sekti hänen monenkielentuntemisestaan että hänen
kunnolisesta runbmuksestaan. Haan sepitti laulujansa
ci ainoastaan Ruohin kielellä, mutfa myöskin Saksan, Frankriikin, Spariian, Italian ja Latinan kieliliä, sillä taijolla, että häntä niinnä aikoina piettiin
parasna Runottarena "s*). Ei ainoastaan Euröpassa,
*) Taitavaisuus f!iiflt3fiet. Kunink. Vallan-Säilyksejtx
kirjoissa,annetaan Brennerillen tämä kiitos : "i ftnd
alDeleg outtrSttcltg 0^ ptterjl nogs
atbeten nmr
grann..,,
par fårbetes jlttfttfl/ (jetjl fyan öjorDe
m&l f
I>an gjorb«".
**) Juonittelemus, Nioittelemus , intrig» .fö^ftlj viran-kilvoittelemus ,t\t\\s{btiK\r tp(ffofcrL
***) ■ Haan oli Kauppamiehen Niklas fVeberin ja hänen
vaimonsa Christina Spoorin. tytär; syntynyt Tukhulmissa v. i6sg, s. 29. p. Huhti-kuussa, ja kuollut r.
17X0, s. 14. p. Syys-kuussa. (liie Act. Liii. Si>. vuonna I^3l, p. 18). . Hänen kura löytyy liitetty hänen
kirjassansa, ja muutenkin kuvailtu yhessä miehensä
kanssa, (lue: p. 367. muist.)
■Y) Ensiniäirien kokous näistä häne» lauluistansa paiAcUiin Tvikh«lmi»ia v. f]ii, heis»i ei löyv/L muuta
j
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yksinkin Amerikassa, tehtiin hanellen kiitosvirsiä, hänen nimen kunniaksi ja ylistökseksi. Jos
haan oli avara laulun-töissä, niin haan ci ollut
mutta

saitakaan avion-kokeissaan. Haan synnytti Elias
vainoojien viisitoistakymmentä lasta, pei;että kyllä
köyhälle miehelle.
Brennerin sekä painetuita että painattamattomia
kirjoituksia ,ja piirutuksia, löytyy osittain nimitetyt
kirjassa Holmia Litterata p. 6,ja jälkimmäisissä, ja
p. no; osittain taas mainitut käsikirjoituksissa

Kuninkaallisessa Vallan-Säilyksessä, kussa Opettaja

...

Liljegren on heitä tiiustanut ja ilmoittanut. JEJyö
ovat seuravaiset:
i)M<?numenta Templi Cathedr. Vpsa,l. jäistä ovat
ainoastaan ne ennen jo mainitut P, Briitan jf» hänen Jsänsä hauta-kivet, kupariin piiritetyt.
3) Sftonumenter «fritabe t 6fter--©ct^tanb. JNämät
säilytetään käsikirjoituksinna.
3) aWonumcnter afritabe i 2Beffevs®öt&fon.b.. Jämätkin löytyy painamatak K. Kirjan-kootuksessa.
4) ©am6le .SKonumcnter i©toorsgurficnbömet ..gin»
larib^, affviitab\)e anno 1671 oc^ Ö73 aff @lia
&3rennero; Ostrobothniensi. Täyllä nimellä löytyy, pi yks, osa jäistä yhteen-sioittu Franskan, kanteen K.. Kir ja-K6'otuksessa;ja nimitös, kirjutettu

-

kuin paljasta Hiä- Nimipäivällisiä- ja Hauta-rirsiä ,
t^lji muita seittyisiäSurun ja Onnen toiyotu^JW.J , ,Toi"'
nen osa bcists painettiin.V. 173
I
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Brennerin omalla käillä *). Näistä hänen piirutuksista löytyy yks toinenkin kappale irtonaisissa
lehissä, niinikkään ite Brenneriltä tehty. Se
näyttää niin kuin häänella oisi ollut mielessään
— ehkä Turun Opiston
antoo heitä muuannek
Kirjan-Kootuksellen.
5) Monumentet Varnnemmensia. Nämät löytyy käsikirjoituksinna, muihin paperien joukossa Peä-Peräänkahtojan (Jh*{KC)Zt*%\\\w\tWKs) Neschtrin Kirjan-kootukäessa **).
6) Nötnenclatura trilingilis et genuina Specimina
colorum simplicium. Holmiae 1680, puol.
7) Thesaurus JYummorum Sveo Gothönim Vetustus. Studio indefesso Eliae Brenneri L annoruni spdtio collectus secundiim seriem tempor*um
disposituSj et e tenebris in lucem protractus painettu i6gi, ja 1732, nelj. ***-)
8) ©amlft £>anf¥a ocfr 9?orrffa mpttf, fom utmifa
fcefa rifené fdrfltlbta wapeuj painettu 1696, puol.
j

-

j

j

oman käsitekonsa olemme kivelle piiruttaneet, ynnä hänen monet kuvaillukset.
**)■' Tämä kaunis Kirjan-kaotus tuloo nyt kohta huutokaupalla (genottt ailftion) myötäväksi ja hajotettavaksi, "Se oisi hyvin jos joku ostaisi nämät meijän.

*)Tämän hänen

lsqa;miehen kirjutokset, Turun Opiston Kirjankoo-

*¥¥ )tuksellen.
Tämä kallis ja

arvattava kirja sisållensä pitää 580
aivan kauniisti kupariin piiritettyjä Ruohtalaisia,
muisto- ja kunnia-rahoja, ynnä muita kulta-hdpia- j»
raiki-rahoja, ynnä heijän iclistysta Latinaksi.
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9) Slfrttabe ©uflrmgar, m. m. funne rotb 38d f
@fsne, päin. 1696. puol.
10) Comment, de nummis Svio-Goth. tam antiqu.
quam modernis ynnä monta muuta, joka tuottaa
meillen valaistusta meijän pohjoisessa Tarrnamuksessamme ja rahoissamme.
11) Nummophylacium s. brevisindex num. Sveo-Goih.
jemte mSnga utfdnbffa f onungarS mpnt.
ocf) ©pattiin''/
ia) ©st^iffe fonungarweé/ i
j

i3) gorbna @wea 9ltbbnre:.€)rben> fludfnc t foppar.
a^dné 0$ QiDinnorS nn;nt,
i4) SBcromltflc

afrttabe.
i5) Relutio

Hist. de valöre monet. Vet. Sv. G.
Ynnä laskettelemista (jemte Ittrdflltng) miten sakot Kunninkaan Christopherin Lain jälkeen piti
J
17 vuos-sa an lopulla luettaman. Sisään annettu Lain-Toimituksellen (ttft Sa^CSoniisftön) s* 22
p. Marras-kuussa v. 1698. Painettu Saksan kielellä kirjassa Nettelbl. ©djttJeb- 3H61. IV. B. ja

Kbhlerin SD^ng6elufltgun(J , 1748, s. 229. ja Ruohin kielellä Loenbomin @tt>, Slrftf, T. 3. s. 118.
tällä nimitöksellä: 23etdnfcmb.e om S36tcré jfeins
fanbe t m;a Sägen, efter bet uu;ntets wåvbt i
ffrot 0$ forn, fom gdriäfe war/bS gamlaJÖaU
far giorbcS.
16) Dm be mt>nt/ fom labcé unber ©lottet efter

Branben 1697.
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»7) Yksi iso joukko Vapasukullisia Vapa-naerkkis,
ynnä Kuninkaallisia ja muita yksiläisiä muotoja
(enflilbta porträtter) joita pietään osittain alkuperänä painamatak, osittain ovat jo toisilta ulosannetut ja toimitetut.

Brennerin kuva löytyy monessa kohassa piiruhänen kirjassansa Thesaurus Nummor. Sv. Goth. toisessa painossa; kussa se on karkiasti eikä varsin hyvästi tehty,neljännen osan lehen
loajuellen (in 4'to) *). Tästä haan on siitten myöskin piirutettu paljon pienemmäksi yhellen kuustoistkyinmenellen osan lehen loajuellen (in i6:to).
Mutta se paras kuva hänestä on totta-kaikki se,joka
löytyy kirkossa IVfu^tasaarerj kaupunnissa, ja joka on,
häneltä iheltään tehty, yhessä hänen esivanhemmiensa
kanssa, yhessä muka kuvauksessa **); ja josta löytyy
tettunna, ensinnik

,

■'

■

■

!I■»

TI

*) Tämä kuva joka näyttää olevan tehty hänen vanii«uellansa, ei ouk. ollenkaan sen näköinen kuin se
jonka haan oli ite tehnyt v. i6g3. ja jota luulemme

uskottavammaksi.
f*) Tämä Äre/ineri-suku-kuvaus mahlaa olla varsin
soma, jos saisimme peättää sitä myöten, mitenkä se
on kuparissa kuvailtu. Keskällä nähään Vapahtajan
muoto, jonka yliten 011
kiikutettu: jeh o v a,,, h,
ja jonka ympärillen on tehty kaikkiin Brennerien kuvat,
i) Lainistujan Ukonrisä, Mustasaaren muinonen Rovasti Martinus Matinpoika Bren,
nér syntynyt Nerpissä v. isi6; Kuollut VaasaSsa; v.
jsgs.
2) Hänen poikansa Vaasan entinen Rovasti
Henrik Martinpoika Brenner, syntynyt Vaasassa r.
»552, ja kuollut samassa paikassa v. 1616;
3) Hänen poikansa Iso-KyrönKirkkoherra Isak Heikinpoi*
l

-

—

—

—

. Kyrössä
ka Brenner, syntynyt
603, kuollut Iso?
— 4)Vaasassa
i
v. 1670.
Hauen poikansa tiainistuja K.
v.
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,

yks pikkuus *) kupariin piiritetty. Tömäkuva joka
tässä liitetään,on tehty tästä pikkuisesta,neljästi suuremmaksi, jonka suurentamisesta ja kivellen piiruttamisesta minun tulee kiittää Herraa R. Ekmannia.
Tämä Brennerin suku on kotoisin Kalähten
kylästä, Nerpisten pitäjässä Pohjanmoalla, jossa
tämän Ukon-ukko nimellä MathaeitSjoli Talonpoika,
ja eli v. i^So ja isi6. Lainistujan isä, nimeltä Isak
firennerj joka oli Kovasti Isossa-kyrössä, oli syntynyt
603,
Mustasaaren kaupunnissa uutena Jouluna v. i
ja k. 1670', s. 3i. p. Heinä-kuussa. Siinä oli myöskin hänen isänsä että ukkonsa ollut pérätyksin 8,0-■vastma.

, syntyVanh. Säilyksessä Elias Isakin-potka
— 5) HänenBrenner
vaimonsa Soph.
nyt Iso-Kyrössä v. 1647.
E. Brenner, syntynyt Tukholmissa v. i6sg; Kaikkien näihen alla on siitten Latinaksi kirjutettu*
Proavo avoc/ue ecclesiae hujus Pastoribus quondam dignissimis, qui et centesimo abhinc anno decretum conciilii Upsaliensis ambo subscripsere nec non patri eharissimo monumentum posuit Elias Brenner Reg. Colleg. Antiauit. Assess. et Reg. in Min, Piet. P. A;o
MDCXCIII.
*) Pikkuus» SÄintatyr.

ERIK

SLANG.

Peä"Majuri.*)
(*

J

k. 1642.)

Ouomessa syntyi tämä urhollinen Sotasankari alussa
1600 vuuen luvulla;mutta missä paikassa, eli minna
vuonna, sitä emme taija varsin sanoa. Hänen Isänsä oli Linnanisäntä**) Narvassa, ja muinonen kuuluisa

Sota-Evesti***) Suomessa, nimellä Claes Eerikinpoika
Slangi ja -hänen äitinsä nimi oli Elin JuhontyVår
Boose.
Tämä heijän poikansa tuli nuoruuvessansa ylöskasvatetuksi Kuninkaan Gustaf Adolphin hovissa, ja
osotti jo lapsuutessansa uron uhkeutta, ja mieltä
aika-miehen.
Urhöllisuuellansa jauskollisuuellansakoroittihaan
ihtensä niistä alimmaisista viran-toimituksista PeäMajuriksi, ja oli yksi niistä verrattomista Sota-Uroista, jotka Saksan 3 o vuotisessa soassa, teki Gustaf
Adolphin nimee niin kuuluisaksi ja ylistettäväksi.
Haan
*) Peä-Majuri, @enera!*Sötajor,
**) Linnan-isäntä, ©tSt&SHatt.

♥*")Sota-Evesti, £ti3s*söfbin&
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Haan seuraisi häntä vuonna i
630 Saksan raoahan, ja silloin oltuvassa soassa käytti ihtensä niin
miehuilisesti, että häntä ylönnetliin yhestä virasta
toiseen, kunnekka haan vuonna i
635 tehtiin Evestiksi Henken-Rykmentissä,*) joka silloinkuului Kenral Bane'rin armeaan. Baner rakasti tätä Slangia
varsin paljon siitä hänen jaloista sota-käytöiksistään,
kuin myös niistä moneista viisaista laitoksista., joita
haan aina osotti viran toimituksissaan.

,

JNainnä ja seuravinna vuosinna niin haan puolestansa paljon vaikutti sitä, että ne monet linnat ja
vamistukset**) Saksan maassa annettiin Ruohtalaisillen, joissa tappeluksissa haan ussein moahan hak»
kaisi koko Rykmenttilöitä vihollisia. V. i
636 niin
haan oli nimikkeen siinä tuimassa Vittstockin.
tappeluksessa tässä jossa Saksilaiset***) tulivat juuri
— V. 1 niin haan tuli Sa lpahoin käytetyiksi.
6<£o
fel din piiritöksessä niin pahasti vikuutetuksi, että
hänen täytyi antoa leikata poikki yhen kesivarrensa.
Mutta ei haan siitäkään vielä huolinut, toisella haan
teki kuitenkin täyven toimensa, ja peloitti vielä
monta poikoa.
V. iG^i samoisi haan Böhmia
moahan, liehuisi ympäri maita, ja kussa hääa

,

—

♥)Henken-Rykmentti> W^t&tmtWtiU
*A Varuistus,
/ fsr(!anénin^
**'*) Saksilaiset,feftntn^töeff
Saksin-moa, ©a?Clte> ©(IFCttJ tällä ni»
melläeroittamme heitäSahalaisista "y.i Saksan-moasta*

Otava L

47
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vihollisiansa yhytti, siinä haan heitä hakkaisi ja
lämmitti.
Koska Baner oli lähättänyt isoja sota-joukkoja

pois luotaan,

sekä vihollisia kaikottamaan, että
hankkimaan, josta hänen oma anneansa tuli
sillä välillä varsin vähetetyksi, niin Kejsarin väki,
joka kuulessaan tätä, oli varoissaan, karkaisi äkkiesti hänen pialle, ja oisivat ilman Slangia tappanut koko hänen sotarahvaansa, joka oli talveksi
tnuonoa

muka hajotettu varsin laveasti, tässä avonaisessa
moassa,

Mutta ikään kuin Slangi sai vähä haisua tästä
heijän kokkauksestansa, niin haan läksi 3 hevoisväin
Rykmenttiloihen kanssa, jotka oli pantu Pfaltzin
viho-viimisillen rajoillen* kiiruhtamaan tähän hätään.
Mutta kuin haan tuli Neuburgiin am W,ald,
niin haan tuli siinä vihollisilta piiritetyksi, ja yltäympärin suljetuksi. Kuitenkin murtaisiin haan ulos,
leviten koko Saksalaisten armean, ehkä hänellä ei
ollut jalkaväkee niin rahtua; ja kulki tiehensä Baueria tapoamaan» Kuin haan tuli lähes Regensburgia, niin haan aatteli siinä tehäksensä jotakuta
varsinaista, ja mieli miekallansa reväistä heiltä tätä
heijän linnaansa.
Tässä aivotuksessa jouvutti haan kiirubusti väkensä Donauin virran yliten; voan haan oli tuskin
piäsnyt toiseen rantaan, ennen kuin jää hajoisi, ja
virta "avauntui. Siihen liittoon kulki myös i
5Kei-
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sarillista Rykmenttiä Regensburgin sivuitten, Baneria
tavoittelemaan; mutta kuin kuulivat tästä Slangin
tulosta, niin seisahtuivat samassa, ja kiänsivät häntä
vastaan. Mutta urhollisuus ja mielen hartaus oli
Slangillen suottu, ja ne oli ne avut jotka eivät milloinkaan häväisi häntä —ei kuolemassakaan. Vaikka
liään nyt oli joka puolelta suljettu, ja sekä vesiltä että
vihollisilta kulienkin kulmallen salpattu, niin haan
tuosta ei hätäyiitynyt, vaan piätti tapelakseen niin
kuin poika, ja ruveta kalliiksi henken-kaupallen. Siinä tarkoituksessa veti haan ihtensä vanhan muurin
taakse, josta haan kyllä teki vihamiehillensä monta
vahinkoa. Kuin Saksilaiset olivat jo ampuneet
muurin hajallaan, niin manaisivat Slangia heyoisiniehinensä antaimaan. Mutta vielä vainen! Ilään
sanoi, ei antavase niin kauvan kuin hänellä vielä
oli tätä toista kättä, jolla haan heitä kuritti. Kuus
kertoo niin viholliset koittelivat, että väki-rynnäköllä sisääntunkeita tämän hajallen ammutun rauniohon, mutta kuuesti tulivatten Slangilta takaisin
syöstätyiksi, yhellä aivan vilpittömällä ja järjähtämättömällä syvämmen-uskauksella.*)

-

HyÖ herkeisivät silloin häntä ampuamasta, koska
näkivät minkälaisen veitikan kanssa heilien oli tässä

♥)Uskaus, ptOb; t^pnpttX Uskallus, »I'figfamfret; Uskal*
lisuus, tUlforftgt, förtröftoiw fiSfcröet; uskollisuus $

.ttotaWet/

troget.
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tekemistä, ja arvaisivat että nälkä piti häntä kuitenK
viimeinkin niännyttämän, sekä hevoista että miehiä.
Ktiin olivat jo 4 vuorokautta nähneet nälkeä^
ja syöneet hevoisen-roato ja ja mitä sruuhunsa saivat, niin täytyi Slangin antaman ihtensä armon ja
uhkauksen piälle. Häntä vietiin silloin vankina Kegensburgiin, niin kuin voiton muka kunniaksi. Tällä tavalla oli haan verrattomalla kayttämisellänsä
pelaisfanut koko Ruotin armean turmiosta ja kuoleman käsistä;*) sillä että haan tässä viivytteli i
5
vihollisten Rykmenttiä, niin Banerillen annettiin aitoa että koota anneansa heijän kaukaisista talvi-

,

majoistansa, ja

asettaa

heitä tappeliikseen viholli-

siansa vastaan.

Koska Slangi piäsi vankeutestfaan, niin oli BaneV jo sillä välillä; kuollut. Haan palveli Ruumia
Sota-Asettajan **) Torstensonin komennon alla, kunnekka häntä viimein ammuttiin Leipzigin tappeluksessa v. 16^1; jossa Keisarilliset saivat kovasti kyllä
kostata hänen toista kättänsä, ynnä hänen henkensä.
Näin kuoli Erik Slang niin kuin sankari kuolla tulee, isänmoan hyväksi, ja Suomalaisten kunniaksi.
Vihollistensa voitettua lopetti haan henkensä, vielä
aivan nuorena, sota-tiellä. Kaiken elinaikanansa
*) Lue: ©tocffjolms ©agL SWafjcmba 1776, 9?: o i
3;
Gezelii SStogr. SejrtCOtU HI ©. f. 60; Gyllenstolpes descriptio Sveciae, Lib. VIII, cap. VI.
*♥)Sota*AMtaja, g^tmarjfatf.
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osotti haan uskollisen alamaisen velvollisuutta, ja
urhollisen ja valpaan kulettåjan*) tapoja, jotka Ilarien
totisesta Jumalanpelvosta ■ saivat suurimman arvonsa.
Suomalaiset, olkoon hänen nimensä meillen rrrtristoksi, että ansio on arvattavana ehk' ei aina tälliltä
tokaistu!
Kuolema valmisti hänen vihkimistä ja viskaisi
väljupäitä liliukkoita; hänen Suihaisvuotöellansa. Haan
oli laulattanut mörsiamnieksensa neijon Agneta 'af
TValdech. jota myös -tehtiin hänen perilliseksi.

,

,

j

Slangin suku hävisi

tämän Eerikki Slangin kans-

sa, joka oli viimeinen tätä nimellistä. Muutoin on
tämä yks vanha Suomen-suku**), josta
a)Hakan

Tidemansson on se ensimmäinen kuintunnemmo. Haan oli Eerikin Ukon-Ukko, ja eli
vuonna i
505. Häntä kuhuttiin Herra Wiurulaan ja Balkiseen.***) Haan oli kahesti naitu;
ensin, neito TValhors, Flemmingin kanssa
ja
»J"j*)
siitten Lucia Flemmingin kanssa.
Hänen poikanssa oli

*) Valpas kuiettaja, jMffam-Slnforare.
**) A, v. Stjernemans ©eiieatog. M<\l?\ttl ofmet @Wetl*
ffa Kibberf!. od& Slb&ln/ @tocfl> 1770, 8:0 j>. 94.
*+*) Balkisten Herraskartano on Vehmaan pitäjässä Turun
läänissä.
"\) Huaen ranheramat oli Kenral Henrik Clausson Flemming, Herra Viurulaan ja Balkiseen, ja hänen toverinsa Brita Henriksdotter Risbet Nääsistä.*
"\\) Hänen isä oli Linnanisäntä Joachim Flemming ,ja
hänen äitinsä Ingeborg Stjernkors.
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h) Bertil Håkansson Slang Herra Balkiseen ja Liljaan, naitu Anna Ollintyttdren kanssa Nääsistä;
mistä hääri lie Slangin niinen ottanut, on tietämätöin. Hänen poika oli
c) Eerik Bertilsson Slang, Herra Balkiseen ja Mälkkilään. *) Haan kantoi Dalan Rykmentin Lippua
Kuninkaan Gustaf I:sen peijaisissa. Haan oli Linnanisäntä Hämeenlinnassa ja Hämeen Läänissä; v.
i
583 oli haan Linnanisäntä Käkisalmellen , ja VaraMerikäyttäjä **) Narvan ja Suomen vesillä;että
myöskin moalla Sota-Evesti. Haanoli naituKarin
Eerikintyttären kanssa Mälkkilään. ***) Hänen poij

kansa oli
d) Clas Eriksson Slang j Herra Laukoon ja Lahtipujoon.»j*) Haan oli vuonna i
604 Piäratustaja "f**J<)
yhessä Suomalaisessa Hevoisväissä; v. 1612 tähtiin häntä Linnanisänneksi Pähkinälinnassa *J"f**f*);
V. 1613 s. 29 p. heinäk. Vara-Isännäksi Narvassa.
Yksi varsin urhollinen Sota-Evesti oli haan tämänaikuisessa Venäjän soassa. V. 1616 pantiin häntä
*) Mälkilän moisio on Iso-Lohjanpitäjässä, Uuvellamaalla Turun läänissä.
**) Vara-Merikäyttäjä,23tCC'2Cmtrfll. Merisoturi, Vikinge.
***J Jonka isä oli Lainjulistaja, siitten Käskyn-käyttujä,
(aScfatlntngéniany SBcfallningö&afwanbc)Hämeen linnassa, nimellä Erik Bergen, Herra Hyvätylään ja Mälkkilään, joka ensin piti 5 kantaisen tähen kilvessänsä,
ja ristin rautatakissansa, mutta siitten otti äitinsä
nimen Spåra, ja hänen sotamcrkinsä.
+) Lahtipujon moisio on Hämeen läävissä.
+f) Piäratustaja, StyttmStiare»
ttt) Pähkinä Linna, Sftöte&org,
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Suomen asioin valvottajaksi ja Selittäjäksi *),
pitämään maan-tutkimusta**) Säksmäin kihlakun— V. i6iB niin haan oli Pia-Sovittajanassa.
na ***) rajan panossa Venäjän ja Ruohin välillä.
— Häntä tehtiin siitten Vapasukulliseksi, ja
sisäänkivjutettiin v. 1625 vapakirjoihin, N:o 106
alla *j*). Hänellä oli vaimoksensa Elli Julion tytär Boose_, Laukohon, joka vielä eli leskenä v.
i
647 «)"
■

Olkoon tämä sanottu Slangista ja hånen michullisuutestansa; mutta haan ei ollut se ainua meistä, joka
näinä aikoina tuli kuuluvillen urholliswuestaan. Suomalaiset ikustivat nimensä tässä 3o:nen vuotisessa soassa
heijän kauniista käytöksistään ja kauheesta urhollisuuestaaiij, josta olivat muita kuuluisammat, ja koko Ruohtalaisesta armeasta mainittavat. Viholliset, jotka hämmästyivät heijän uhkeutesta, eivät alussa tienect mitä väki»
hyö olivat (se oli ensknmäisen kerran kuin meitä vietiin
sotaan Saksan moahan). Etteivät olleet Ruohtalaisia,
sitäpä ne arveeroittivat kielestä,multa mitkä olivat
livat. Hyö kuhtuivat heitä seneistä Agmen Horribilis
Hakkapaelorum, (H akk a-peälellä iste n hirmuista
joukkoa, siitä Suomalaisesta sanasta Hakk a-peä11e,
jolla hyö kuulivat heitä soan nulunassa kehuittavan toisiansa. Siliä se oli vissi, etta hyö seisoivat kvin muurit»
ja kuhunpäin keäntyivät, niin levittivät kuoleman ympärillensä. Tästäpä moni jo luuli heitä varsin luonnottomiksi, kosk ci heillä ollut se luonto kvin muilla, etta
voaroissa paeta. Sen valaistamattoman Saksalaisten kansan sanotaan seneistä pilanneen heitä Noitinna ja Velho-

—

*) Selittäjä, Gomifarie/ Utrebare.
*m Moa-tutkimus , Sorbraufafiitng.
Piä-Sovittaja, |»ufwitbmebtaref «gteraw.
*♥♥)
f) V. Stjernm. SOtätt. ÖftöCt ©1». 9Jibt». Ou) $tt>. I©. p.
256. ginjfa sib. od) Kibberff.
Prae». J. f. ivailenius. 2tbo 1827.
"J"|-) Hänen isänsä oli Juho Pertunpoika Boose Lahenpujosta ja Korunatta hätten vaimonsa oli Ingeborg

Heikin tytär.

,
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iornna> koskeivät luo*it heihin pystynyt, tahi velloittanut
heijän mieltänsä; ja uskonneen muka heijän taikuuksillaan
soanneen kaikki tätä aikaan*). Sitä vastoin ne ymmärteväisernmät heistä kiitti heijän käytöstään; ja kuin kirjuttivat tästä soasta, tahi puhuivat siitä Jalosta Kuninkaasta, jota tässä ammuttiin, niin missä voan nimittivät
Suomalaisia, niin ylistivät heitä aina muita uhkevnpia.
3Ylyö lahomme esimerkiksi, ainoastaan kerroittaa mitä yks
Hollannilainen oppinut meistä sanoo, puhuttaissa Gustaf
Adolphist a ja hanen armeasta: "Stabant Finni tui, ut
exili corpore, ita valido, compacto, inconcusso , vi atcjue
ttnimOj qui mille passus supra coiyus emineret;reverentia
unius ac honesta paupertate invicti. Qui ut mortein metuant aut hostis caussa loco abeant, non magis expectandum, tjuam ut elementa rerum viribus humanis cedant.
Animae ingentes, inconcussae atque immotae, (juae, cum
libertate vestra ac Victoria ex hoste., vitam pariter ac
vota terminatisf vos ego, tanquam immortalitatis nostrae
ac ejfigies complector;qui, quod scriptor Romanoformas
rum severissimus , de vobis ad invidiam prope ornnium in
terris gentiumprortuntiat, adversus homines,adversus JOeos
securissimi_, rem difficilimam jam olim assccuti estis ,ut ne
voto quideni opus habeatis. Quare aut demens aut
ignarus rerum sit > qui contemnendam esse mortern vobis
'
svadeatj quam rnetuendam esse, nondum didicistis; qui nec
,
,
;
morte amitteiis quod non habetis nec habetis quod cum
morte caeteri amittunt;qui ut domi paupertatem, ita opulentiam in hoste habetis: nec ut caeteri übique nummo, sed
virtuie et cetera et hunc paratis, (lue: Heinsii Panegyricus
Gustavo Magno consecratus , painettu Leiden kaupunuissa Hollannin muassa v. i.63j p. 22).
Suomeksi niin tämä kuuluisi näin: "Seisoivatpahan
"sinun Suomalaiseis, niin kehnotkuin olivat ruummiiltan*'sa , niin voimakkaat, lujat ja järähtämättömät olivatten
"■voimastaan ja syvämmestään., joka kohottiin tuhatta
"askelta heijän ruummiitansa ylemmäksi; voittamattomat
'■"kuuliaisuuellansa yhellen, ja kunniallisella köyhyyellän"su. Että nämät pelkäisivät kuolematansa, eli vihollisen*Jsa tantta' paikaltansa niin liikahtaisi, ei ouk enemp toi-'
''romista, kuin että luonto luopuisi liitoksistaan ihmisten
"vehkeihen kautta. Jalot, järskähtämättömät, ja mutit"tumattomat uro-t, jotka vapaueilanne ja voitollanne vi"hauiiestänne ylitten, yht aikoo toimitatlen elämätänne ja
''toivotustanne; teitäpä minä sen eistä syläileu meijä»
"kuo*) Lue; Schcfferi Lapponia,
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—

"kuolemattomuuen kuvinna ja osottojoina. Työ
niin
"kuin Ruoroalaisten enin uskottava Tarinoittaja teistä
"lausuupi, kateeksi pian kaikillen ihmiskunnillen moail■"massa,
vakuutetut ihmisiä ja Jumaloila vasten, ootten
""jo muinonkin nouvattaneet vaikeihimman asian, ettei
"tarvitakkaan yhtä toivotusta. Sen tähen se on hullu
"ja mieletÖin, joka tahtoisi vakuuttoo teitä kuolemafa säi""kähtämästä, jonka pelkämistä eften ou vielä oppineet.
"Työ jolk etten kuoleman kautta kavotak sitä, jota teillä
"ei ouk ;ja joilla ci lÖyvykkään sellaista, jota muut kuole"naallansa kavottaavat; jotka, niin köyhät kuin olctten
"kotonanne, niin äveriät outten vihollistenne ylitten;
"tätä ja muuta käsitätten, ei niin kuin muut rahallansa,
"kussakin paikassa; mutta urhollisuuellanne."
Tällä tavalla ylistivät meitä muut vieraat kansaat!
Se on seneistä outo, ettei Ruohtalaiset, heijän Tarina»
muksessa, nimitäk meistä niin mitään. Mutta tunsippahan heijän Kuninkas meitS arvata. Hänen sanotaan
seneistä rakastanneen meitä enin muista, ja aina luotta-

—

—

J

—

neen Suomalaisiin isoimissa benken paikoissa.
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DANIEL CAJANUS
ELI

SE

PITKÄ
■s.

1704/

SUOMALAINEN.

k.

174g.

LJanicl Cajanus täiii "se pitkä Suomalainen" (TÖeit
långa finnen) kuin fcäfifö iitisröskln kuhuttiin, on
tullut kuuluvillen yjßpärin moailmala pituuestansa>
Haan mahto olla syntynyt Pohjan moalla, Paltamon
pitäjässä, kussa hänen isä Anders Jeremiaksen-poika
Cajanus oli Kappalainen. Tämä hänen Daniel niminen poika oli 4 kyynäriä ja 4 tuumaa pitkä*),
\a matkusti ympäri Europoo näyttäitemässä rahan
+) Sekä Tuneki (_®co^tap\)k oftver Äomtnga^Sltfet @mes
rt^c .IV £). ,p. 1.2g) että myös Gjörveii (©et @t»cnf!a
95ibilDt()ef-Ct I©" p. 53) sanoopi että se oli 8 jalkaa
tia 4,*;iaumaa pitkä; mutta Castrenin Juttelemuksessa
5ja 16, seisoopi, etSSefmfumg oftuer Sajaiieborg p. i
tä sanottiin hänen olleen 3 kyynärtä ja 3| (puoli neljättä) korttelia pitkä, eli puolta korttelia vajoo /y.een.
kyynäreen. Häniät puheet ei ouk oik-een yhtä pitäväiset Castréni toimitti mitenkä haan on kuullut
puhuttavaksi; vaan ne toiset, sitä myöten kuin häntä
'Harlemissa mitattiin. Se on mahollinen, että jos se
iotoa lähtlissänsä, -oli nuori ja kasvavainen, jotta haan
oisi pois^ollessansa vielä kasvanut muutaman tuuman;
tahi, että jos miittuutivat häntä kuoleena , että se oli
kuoltuansa virunut, niin kuin sanotaan tapahtuvan;
on myöskin mahollinen, että tässä ymmärrctän Hollannilaisten mittuutta, joka on vähempi nieijän. Olkoonpa tuo miten Uhqan, niin oli hänellä pituutta
kyllä.
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Tultua Preussin moalian, niiu Kuhinkas
II
Fredrik samassa pestuutti häntä sotamieheksensä,
ja pani häntä siihen isoon Gardiinsa *). Mutta Cajanus oli Saulina muihen joukossa, ehkä nämätkin
olivat pisimmät miehet, kootut ympärin EuropoaKuiiinkas ei taintit sen cistä häntä pitää, vaan anto
piirittää hänen kuvansa ,■ jonka se pani seisomaan
yhtéenv saliin Pttsldamin kaupunnissa **). Kuin Cajanus oli kyllästjtinyt, että näin kulkea ympärin
maita, bäyttelemässään, niin haan koottua paljon
rahaa, viimen seisahtui Harlemin kaupunnissa Holetéstä.

*) Kuninkas Fredrik IIoli Jaloinen, kuin häntä myöskin kuhutäan, valitti ne pisimmät miehet kaikista
hänen Rykmcnttilöistään, ja asetti heitä yheksi erinäiseksi väeksi. Mutta ei ainoastaan sillä, että hääu
yalihti heitä omasta valtakunnastansa, haan maksoi
myöskin isot rahat s.oahaksensa heitä muista maista.
Häihin joukkoon pestaisi haan myöskin Cajaniista\,
mutta se ei kelvanut, koska se oli ikään kuin Jättiläinen muihen seassa.
**) ,Haan oli kuuluisa ci ainoastaan pituueltansa, mutta
myöskin voimaltansa Hänen sanottiin olleen kauhian
väkevä-, ftiutta niin,hiljainen ja tyynnä-tap-ainen, ettei häntä mitenkä saatu suuttumaan, Yhcn toisenkin

voipaan sanotaan silloin olleen Preussissa, ja tulleen
rinnustelemaan tämän Suomalaisen kanssa.
Mutta
Cajanus ei tahtona häneen puuttua. Toinen rupesi
tuosta vielä enemmin häntä kiistelemään, ja sanotaan
hänen viimein yllyttäneen häntä mänemään siihen
kauppaan, että hyö piti kerran kukiin soahra antoa
toinen toisellensa korva-puustin. Viskattiin arpoo,
ja Preussilainen sai vuoron ensin paiskataksensa. Silloin sanotaan hänen antaneen Cnjanukselleu semmoisen aika kajauksen, että haan oli väliaita koatua;
mutta kuin tämä siitten suutuksissaan sukaisi toista
korvalleen, niin sanotaan häjnen laskenn,een häntä niin,
että se mani henkettömäksi. Tämän sanotaan olleen
syyn, minkä täbén Cajanuktentäytyi peät-suoroo paeta
pois Preussin maasta.
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lannissa, jossa haan rupeisi elo-leiväksi *), kunnialliseen taloon, kussa haan myös kuoli s. 27 p. Helmi-kuussa v. 1749? viisviienelläkymmenellä aastajallansa. Häntä hauvattiin s. 3:tena päivänä Maaliskuussa; ja kuin hänen kirstua mitattiin, niin se oli
4 kyynärtä 2 korttelia ja I tuumaa pitkä tahi 5

,

tuumaa vajoo 5 kyynäretä; leveyveltään se oli

1

kyynärä ja 9 tuumaa. Haan heiti jälestänsä paljon
rahaa. Haan lahjoitti 12,000 gylleniä **) Lutherilaisten lapsi-huoneellen Harlemissa, 6,000 gyllepiä
niillen Uuistetuillen Franskalaisillen pakolaisillen
(tiU fce Reformerta ftranffa flpftingarne), ja i,500
gylleniä Mennoniittiläisten seurakunnallen ***) tässä
kaupunnissa. Hänen sisari, jonka ei myöskään sanottu olleen niitä pieninpiä, läksi Hollandiin perimään
hänen muuta tavaruuttansa. Hänen vanhemmat olivat nuon kohtalaiset, pituueltansa, eikä koko hänen
suvussansa löytynyt yhtään erinomattain pitkää miestä; ja mitä hänen ylöskasvattamiseen tuloo, niin ei
sekkään ouk millään tavalla ollut erinomainen «J»).

n Elo-leipä gri4rob._

Gyllen
**3joka

* ¥¥

J

on yksi pieni hopea-raha Saksan maalla,

teköö meijän rahassa 44 killinkiä pankkpossa.
Haan lahjoitti sillä tavalla pois n,6a5 Riksiä Pank-

koossa.

~)Mennoniittiläistenseurakunta, (SOlennonttertlflé btaCOltat).
Mennoniitit eli Uuestaan-kastetut, nouatti yhtä yskonerkamusta
\) Tämä Daniel Cajanuksen silkki-takki (fcippClj löytyy
vielä Pohjan moalla, tallella.

JUOSEP MATINPOIKA NI VALA
yksi

** 1752.

ii
2
vuhen

.s.

l()|°>

vanha ukko.

Pi'ä tapais, niin elät hauvan.
Su om ai. Sanaril.
'
V:
aikka Cicero kyllä sauoopi: Nihil turpius
JJ

est _,

srandis natu senex qui nullum aliud habet
argumentum-j quo se pröbet div vixisse _, praeter
aetatem/' niin luulemme kuitenkin että se on ansioksi luettava, kunnialla peästä pitkään ikeen.
Ne on varsin harvat, jotka nykyisin eläävät ylitten
80 tahi 90 vuotta, ja se oisi nyt ihmeeksi inainit-.
tava, peästä ioo:aan vuoteen. Moni luuloo, ei ilquam

j

man perustukseta, että meijän huikentelevaisuus,
meijän viina-juominen ja irtonainen elämä, lyhenteepi ennen aikoa meijän ikäämme; ja se on aivan
tosi, että kuta enemmin myö erkaneemme siitä yksinkertaisesta luonnollisesta elämisestä*, sitä enemmin
myö myöskin eroitamme meitä siitä elämästä ja Tästä, joka oisi meillen luonnollinen. Meijän monet
murheet ja huolet, jotka eneneevät »itä myöten
kuin vajoamme pois yksinkertaisuutestamme, ynnä
ne monet mielen -tarkoittamiset joilla karaistaan

,
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meijän ajatuksemme, kuluttaavat ja menettäävät jo
paljon meijän henkellistä voimallisuuttamme *) ;
meijän hellä ja arka ylöskasvattamiuen, joka ei karaise meitä jo nuoruutessamme, teköömeitä huonoiksi ja heikoiksi ruummiiltamme, että kärsiä niitä
vaivoja ja vastuksia jotka ovat meitä kohtavia, jameijän ylenpalttinen ja tavatoin elämä on jo usseen
ennen aikoja lopettanut meijän päiviämme. Sillä ehkä ennen aikana löytyi vähemp ihmisiä kuin
nyt, niin tavattiin kuitenkin heissä usseempia iällisiä
kuin nykyisin. Silloin löytyiniitä, jotka elivätiloineen
ja iso;neen vuoteen, jota pitäisimme mahottomana,
ellei meillä vielä löytyisi selviä totistuksia. Tämä
Nivalan ukko ei ouk suinkaan heihin luettava, mutta se oli kuitenki iäkäs kyllä, että tulla mainittavaksi, erinoiuattain koska se oli meijän moamiehemme.

Juosep Matinpoika Nivala syntyi Kalajoen
pitäjässä Pohjan-moalla v. 1640. Häntä tehtiin jo
nuorena sotamieheksi, ja oman puheensa perästä oli.
haan seuranut moamiehiänsä Jemtlanniin, josta hääti
muutaman vuuen peästä, tuli takaisin Suomeen >
on moni aprikoinut, että myö tällä meijän lyhyellä idällä kuitenkin vaikutamme ja toimitamme
enemmin, kuin moni meijän esivanhemmista, sillä
Jos lienöönniin! Mutta kylläheijän pitkällä
moni vielä nytkin löytyy, josta ei saata sanoa muuta,

*) Tästä

kuin että haan on ollut muka elossa.
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ja piti asuntonsa Nivalassa *), vero-tilallansa, Pitisjärven kylässä, Kalajoen pitäjässä. Kuin haan oli
xos vuuen vanha, niin haan nai yhen 6o:nen vuotiaisen vanhan piian **), jonka■k anssa haan eli muutamia vuosia varsin terveennä ja onnellissa. Haan
"oli vielä niin virkku ja viriä vanhuuellansa , että
haan nih>nä viimeisinnä aikoinnakin vielä hiiskutti
metussä linnun pyyvöllä, ja kulki vesillä kalanpyyvyksillä, joka elämän-laita aina häntä huvitti. Joka
"suvi haan kävi muihen joukossa heiniä tekemässä,
ja sillä välillä niin haan kaiket kesät liehui käsiverkoillansa lammikoissa. Talvella haan kävi mehässä...puun-r hakkuussa, ajo ite puitansa kotiin, ja
pilkoi heitä pihallansa. Tällä tavalla eli haan
iogrsen vuuen vanhaksi, varsin terveennä ja ilman
-mitään vaivätak. Mutta silloin hänen täytyi vanhuuen voimatlomuuesta, vaan ei mistään muusta
tauvista, maata vuotehella, jossa haan muihen kor+)
Saiméns sSef!t;. ofwer Äatajoft ©ocfeti unber P. Kalms
$.bo 17^4 §* -iB. Jos haan oisi ollut
praeftbtHllt»
Jämtlannissa Suomen armean kassa v. 1718, niin haan
olis silloin jo ollut 78:nen vuuen vanha ukko. Se on
uskottavampi että haan v. i6f>6, kuusitoistkymmenellä vuu^llansa, muutti ehkä muihen Suomalaisten kanssa Ruottiin, koska Venäläiset silloinkin, Zaar Alexei
Michailovvitsckin hallituksen alla, hävittivät Pohjan
maita; ja että kuin toiset seisahtuivat siihen} niissä
heijän synkissä mehissä, niin tämä keäntyi Suomeea
takaisin.
53, 9?: 19/ seisoo
**) ©totföotm* $oft*Xtbenbet' 5r i;
että haan ios vuuen vanha} mani kolmannen herran
naimiseen, ylien 60 v. v. piian kanssa (haan, oli sen
e\%\Xx jo eim«n ollut kalusti naitu.

o
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julla vielä eli 3

, knnnekka

haan Marraskuussa v. 1752, täytettyä 112 vuotta, lopetti päivänsä.
Haan oli ollut kasvoltaan pieni tänsakka
«kko. Haan on enin aikanansa ei syönyt mituta kuin
paljasta olkista ja petäistä leipeä hapa-maijon kanssa.
Se tapahtui hänellen kuin monellen muillenkin i'ällisellen, että haan vanhuuellaanilmaan mitään kolottamista kavotti hampaitansa, joihen siaan kasvoi
toisia uusia, niin että hänellä iog:sen -yuuen vanha— siitä päivästä hyö
na oli kaikki hampaat suussa
eivät eneä lähteneet.
Vuonna 1754 eli niinikkään yksi toinen vanha
mies Paltamossa, joka silloin oli jo 113 vuuen vanha*), milloin Män siitten lie kuollut ei myö" tiiätäk.
vuotta

Lue: 3
namn! £tilort(! 0$ Deconomif! be*
jlrtfmng åfroer Äajaneborgé $ån f tinber Per Kaims
praefibilim; (tf Erik Castren. $1)0 17^4» P- IO

*)

-

GU-

GUSTAF LEVANU S,
Kirkkoherra Suomalaisten ja Ruohtalaisten
Seurakunnassa Pietarissa
(s. 1696; h. 1749.)
ja sen

Pietarissa olevan Suomalaisen Seurakunnan ensimmäinen alkuu.
lvirkkoherra Levanus oli syntynyt Suomessa, vuonna 1696; hänen isänsä oli pappi. Häntä koulutettiin ensin Turussa, mutta koska Venäläiset vallottivat koko Suomen muata, niin haan mani Upsalaan,
ja siinä lopetti lukemistansa. Rauhan perästä, joka
tehtiin Nystadissa vuonna 1721, läksi haan tästä
mänemään Eestin muahan, jossa hänen veljensä oli
pappi Liholan *) pitäjässä. Haan rupeis ensin Wapaherra Nierothillen lapsen- opettajaksi, kunnekka
haan vuonna 1725 tuli Wiipuriin, jossa haan oli
Tuomio-Rovasti Melartopaensta auttamassa saarnamaan sekä Ruohtia että Suomea. Tämä teki häntä
jo toissa vuonna papiksi, niin kuin nimitetty Kirkkoherra Toksovassa **). Haan oli aivan suurella
*) Leal-@O(feiU **) Tämä pitäjä on 10 peninkuormoa
Pietarista.
Häntä tahottiin sinne yksinmielisesti,
sekä hänen opetuksensa suhteen, kuin että myös hänen kunniallisesta elämästänsä. Vulmahtia annettiin
hanalle, siltä hcnkelliscUä Synodilta.
OTAyA

I.
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hartauella ja suosiolla toimittanut tätä virkoa vuotta seihtemettä, kuin häntä jo kuhuttiin Kirkkoherraksi Pietariin, Törnin vainajan perästä. Haan yhisti jälleen ne toisistaan jo erkanevaiset Suomalaiset ja
Ruohtalaiset jäsenät, ja vihittiin heijän Kirkkoherraksi sinä 2:ssa pänä Helmi-kuussa vuonna iy33. Hänen mielentaipumisella , jahyvätahlovaisuutella, voitti
liään kumpaistenkin sytämmet, ja saatti toas ystävällisyyttä ja rakkaxitta heijän välillä. Tämä hänen
viisas ja kiitettävä käytös on tuottanut hänen nimensä ikuisuuteen, ja hänen pitäjämicsten povessa
perustanut yhtä suloista mielen muistoa.
Että välttää sitä hämmenystä, joka tapahtui siitä
yhellä rupeamalla piettiin sekä Suomalaista
että Ruohtalaista Jumalanpalvelusta, niin piti haan
vuorottain yhtä ennen puoltapäiveä, toista jälkeen.
Haan rupeisi myös ensin oikeita Kirkonkirjoja tässä
pitämään, ja haki Kirkkoherralle oikeen vissin määrätyn palkan; Kirkon rahat, jotka ennen ovat olleet papin lukon takana, pani haan kirkon etusmiehen vastauksen peälle,ja teki monta muuta sellaista
jhyvintarkottavaista asetusta. Kaikista hänen huolenpioista, on hänen murheensa, että saalia Seurakunnallensa uutta kirkkoa, suurin luettava. Sillä
Jumalanpalvelus piettiin vielä nytkin Maichlinin huoneissa. Haan sai jo Toukokuussa vuonna iy33 yhtä
että
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avonaisia paikkoo merijoukon suarella *) täksi tarpelioksi. Keisaritar Anna antoi myös 500 Ruplaa
alaksi tähän rakennukseen, samaten tekivät monet
muutkin valloista, jotka avarastiauttoivat tätä asiata lahjoillansa ja antimisellansa. Ilman sitä, niinkoottiin myös rahoja Riigasta, Reävelistä ja Narvasta,

kollektiin kautta **). Sillä tavalla tehtiin nyt puusta yhtä rist-kirkkoa hänen toimituksella, jota vihittiin sinä 19 päiv. Touko-kuussa vuonna 1734***).
Nyt nautti tämä Seurakunta tyytyväisyyttä ja tyyVäntÖä, onnellissa oltuvana; mutta tämä ei kestännyt kauvemmin joss 10 vuotta korkeimmiltans; sillä
v. 1744 »i m nousi taas uutta villitystä ja vihaamista,
yhen muakulkian tautta, nimitty Esaias Aron Nordcnbergj joka sinä vuonna tuli Pietariin. Haan sanoi
olcvansa Juutilainen, ja olleensa lähetös-pappina»J*)
Suomalaisissa. Sillä nimellä haan oli kulkenut läviten
Saksan, Juutin ja Kuoliin maita, ja kussakin paikassa ymmärtännyt hankkia itellensä kauniita totistuksia hänen kunniallisesta ja siivollisesta elämänkäytöksestä. Näitä nähen, Levanus otti häntä huone-

hensa, niin kuin yksi niäntyvä ja huonoillen jälillcn

—

*) ?PS s(miralHetésDotmeiU
**) Se on juuri merkillinen, etteivätRuohist.a eikä Suomesta antaneet mitään
apua tällään aivotukseeh, elikä se oli Leijan maamie***) Tätä tehtiin
hillcu hyväksi, kuin tätä tehtiin.
Saksan kielellä, Nazziukselta;" iSaksan Seurakunnan
Kirkkoherralta. f j att \)\\\\ WW\X IlU^tOUål' iStrtH*

—

ntarten.

—
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jo joutunut virka-kmnppali, salliva häntä myöskin saarnatakensa Suomen kielellä.
Mutta tätä tehässä vietteli haan kaikki Suomalaiset puolehensa, niin että ne yksin mielin pyysivät häntä papiksensa, "Kirkkoherran-Apulaisen" nimellä. Levanus ja se Ruohtalainen seurakunta oli
kyllä seisoava tätä vasten, mutta Suomalaiset kävivät tästä lakia, ja riitelivät tuosta asiasta Oikeuspitoksessä Viron ja Eestinmaan asioista *). Siinä
käyttivät hyö asiansa niin, että snostuttihin Leijan
pyytöksiin, ja piätettiin että SuomalaisiJlenkin Seurakunnan jäsenillen oli lupaa ottoo pappia itekseen,
niin hyvin kuin Ruohtalaisillenkin. Tuostapa tuli
nyt käskyä Levanuksellen Tammi-kuussa vuonna
1745, että vihkiä häntä Seurakunnan-Apulaiseksi.
Tämäpä käsky vasta sytytti sitä vanhaa vihaa
ja vainoo jäsenien välillä, sillä Ruohtalaiset eivät
ollenkaansuvaineet sitä, että Suomalaisillen piti annettaman omaa pappia. Hyö suuttuivat sen eistä aivan
suuresti heiniin, ja erkansivat nyt tykkänänsä pois
Suomalaisista, jotka myös hylkeisivät heitä puolestansa, ja ottivat IVordejibergia papiksensa.
Mutta Levanus joka surkutti suuresti tätä Seurakunnan hajoamista, koki kaikella tavalla tutkia
tätä miestä, ja kuulustella hänen töitä ja tapoja.
■

*) 93Bib SuilUicsÄottcaium

btxntu

6ftver Bif* o# g(HSn&ffa S«n*
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TiiiTSteflen

tätä, kirjutti

haan sekä Ruohtiin

että

Danmarkkiin, kuulustella hänen kuluja ja käytöksiä.
Kuinpa nyt sieltä joutuivat kirjat takaisin, niin
saatiin ilmin hänen monet juonet ja koiruukset,

joilla haan oli juoksut ympärin maata, ja inaailmata
veijaniit *). Näitä kaikkia laitettiin lailisesti sisähän
mainittuhun Oikeuspitohon, josta kyllä Nordenberg
tuli poisheitetty viralta**),mutta ne jo toisistaan eroitut seurakunnat eivät eneä tulluna yhteen. Tämä
kävi Levanuksellen niin karvaasti mielestään ,että haan
*) Saatiin nyt ticfoa, etta haan oli koulusta ruvennut
Sotamieheksi, ja sillä lailla tullut monta maata liikkumaan. Sitä vastoin niin liäan kyllä puolestansa
näytti heilien yhtä kirjallista tutistusta, että haan
Trondheimin kaupunnissa Norissa oli tullut tehtyksi
papiksi Rovastilta ja Konsistorin-Neuvolta ((Tonftfto*
rtals3?Sbet) Paul lioggersilta (jotapa kirjaa peräsläpäm löyvettiin olevan hiincn oman tekemänsä); mutta
Köpenhamina-PiispanHerslebin kirjutt;unisesta havaittiin, että yhtä Nordenbergin nimellistä ei millonkaan
ole käynyt Köpenhaniinan kouluissa, eikä yhtä Konsistorin-Neuvoa Rnggers ollenkaan löytynyt Trondheimissa.
Viimeisellä löysivät myös Nordenbergin
luomia sitä painitinta (pitlrfhift) jolln liään muka oli
seilauut tätä nimitettua papintotistu-tu. Sanalla sanottu, haan oli yksi suuri koira.
++) Ensin Oikeus myölistyi siiheen että, hänen anomuksellansa, anneltiin hänelle lupaa, lähteä Saksan muahan parempia totistuksia itellensä hankkimaan, ja
pantiin yhtä Papismiestä nimeltä Henr. Skyttenius
että niin kauvan hänen siassansa olla viran toimituksessa. Mutta koska Nordenberg ci tullunakaan vuuen
piästä takaisin, niin kuin hänelle oli miärä tulla,
niin antoi Oikeus hänen virkaansa tallen Skytleniuksellen, joka tehtiin Suomalaisten Kirkkoherraksi joulu kuussa vuonna i^^/- Näin eroitettiin nyt Suomalaiset pois Iluohtalaisista, ja tehtiin heistä eri-seurakuutaa, ja sillä loppui ne pitkälliset riiat, jotka mo-
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murehtissa tätä, kiäntji pitkälliseen tautiin, josta
haan kuoli Helmi-kuussa vuonna 1749-

—

G

a,

7i

lemmispuolin oli heitä yllyttäneet. Nordenberg tuli
jonkun ajan perästä kyllä takaisin, vaan ilman mitään
totistusta, jonka talien hänen myös täytyi lähteä tästä
pois. Haan läksisilloin Stettiiminkaupunkiin, ja oisi
siinäkin viisastellut ihelle virkoa, vaan tuli ajallansa
poisi- ajetuksi. Haan tuli vielä siittenkin ylicn kerran Pietariin, toivoten Suomalaisia houkutellakseen,
mutta ne eivät eneä häneen puuttuneet, jos täytyi
haan järkiään lähteä tästä pois, eikä o siitä päivästä
hänestä mitään kuuluna. (Gjörv..<M(L D(f) s]3oUt» SOters

—

V iO.p.677;— Buschings ©ofdjtdjte bcr goant).
}
utf)erifdjen ©emeinen tm 9tasjfföen öieta)e;£^ 2 (2(l*
l
tona 1767, 8:0) (Tö. 74Gezelii 35toai\ 2ecicon; 11
S. ftb. ioSV
Tämä Pietarissa oleva Ruohtalaincn ja Suomalainen seurakunta oli alustapäin ainoastaan yksi yhtyys niistä Suomalaisista ja Ruohtalaisista sota-vankiloista, joita pantiin tänne tyollen, rakettaisa tätä
uutta kaupuntia Nevan rannalla; ja joillen annettiin

cmluto

\

.

omat papit, heijän muka heukelliseksi rayiunokseksi.

