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Miten on suurempi ajallinen onni maahamme
saatawa?

Aarreaitan toimitus ei ole luullut ensi kerralla »voi-mansa lukijoitansa lähestyä paremmalla kysymyksellä kuin
tällä: miten on suurempi ajallinen onni maahamme saatama?
Tämä kysymys on painamasta armosta kaikille, jotka isän-
maatamme rakastamat ei ainoastaan hetkellisten tunteiden
yllytyksestä, maan työllä ja totuudella, jotka eimät ole sil-
mänräpäyksen tuotteita, maan tarkoittamat pitempää pysy-
mäisyyttä ja yleisempää hedelmällisyyttä. Ajallisen onnen
ei oleman maassamme marsin yleisen eikä tyydyttämäisen,
myöntää jokainen. Köyhyyttä ja kurjuutta tamataan niis-
säkin maamme osissa, joissa kansan simistyksen kanta ja ti-
laisuus ansioihin antaisi syytä uskoa maallisia onnellisuutta
kylliksi löytymän.

Mitä nyt mainittuun kysymykseen likemmin tulee, niin
siihen kuullaan aiman monen mastaaman näin: kunkin kan-san ajallinenkin onni riippuu eroittamattomasti siinä löyty-
mästä yksityisestä ja yleisestä lumalanpelmosta. Ia niin
todella onkin: Jumalanpelko, totinen jumaluus, on kieltä-
mättä jokaisen ihmisen, jokaisen kansan, jokaisen maltakun-
nan wahwin tuki ja parain tamara. Jos siis tämän tuen
ja tamaran antaminen olisi meidän Mallassamme, niin me
yhät. ahtaisimme Aarreaittamme täyteen Jumalanpelkoa ja
huutaisimme kaikille: tutkaatte tänne — täältä saatte, mitä
ajalliseksi ja ijankaikkiseksi onneksenne tarmitsette!

Jumalanpelko — mitä se on? Oletko, lukijani, sitä
ajatellut? Armattamasti olet sen tehnyt, ja siitä olet tul-
lut tietämään lumalanpelmon ei oleman minkäänlaista ulko-
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naista tawaraa, jota toinen ihminen woipi toiselle antaa.
Jumalanpelkoa ei myöskään saateta lain tahi muun pakoi-
tuksen kautta mihinkään maahan istuttaa. Korkeinta mitä
toinen ihminen saattaa tämän suhteen toiselle antaa ja mai-
kuttaa, on malllistusta Jumalan armosta ja neumoja au-
tuuden kalliista asiasta. Mutta tämä on likimäisesti pa-
piston toimi ja sen tehtäwä. Sen ohessa woiwat tosin
muutkin pereessänsä, kotikylässänsä ja seurakunnassansa
neuwoilla ja esikuwalla kartuttaa jumalanpelkoa, joka hy-
n>in sointuukin uskonnon käsityksen kanssa yhteen emankelis-
luterilaisessa kirkossa, joka katsoo kaikkia jäseniänsä kuulu-
miksi hengelliseen papissäätynn. Tunnettu onkin, kuinka
paljon moni totinen ja harras kristitty tämän'suhteen on
maassamme maikuttanut. Meillä löytyy myös ei suinkaan
warsin mähäinen hengellinen kirjallisuus, josta autuuttansa
ctsimät sielut- saamat neumoja ja lohdutusta. Pääasia on
siis maan se, että jokainen mapaatahtoisesti kanttaa hymäk-
sensä kirkon armomälikappaleita ja niinmuodoin omistaa it-
sellensä Jumalan armolahjoja. Mutta tämä on fisimmästi
meidän Herramme ja jokaisen oma asia, juuri sentähden
ettei kukaan moi Jumalanpelkoa eikä autuutta toiselle antaa.

Mutta myöskin muulla tamalla moidaan kansan ajal-
lista onnea auttaa ja kartuttaa. Kokemus todistaa että
siihen omat totisen lumalanpelmon perästä suurempi ma-
listus ja työnmireys paraimmat keinot. Näitä siis — wa-
listusta ja työnmireytta — pitäisi maahamme kaikin tamoin
kylmettämän ja lemitettämän. Sanottakoon nimittäin mitä
tahtonsa-— totuutena se pysyy, ettei Suomen kansalla ole lä-
heskään mielä niin paljo walistusta, jota ajallisen onnen
saamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tarmitaan. Niitä kyllä löy-
tyy meidänki maassamme, yksin oppineitakin, jotka luulemat
malistuksen käymän liian suureksi ja semmoisena enemmin
ivllhingoittaman kuin hyödyttämän, ja juurisentähden olemme
tässä ottaneet tämän muuten aiman selman aineen katsel-
tamaksi.

Nalistus mahingoittllisi?! Kuinka se olisi mahdollista!
Kilta selkeämpi ulkonainen päiwänwalo on, sitä paremmin-



3

han jokainen saattaa töitänsä toimittaa. Näin on myös
sisällisen malistuksen, tiedon walon, laita. Jos se jol-
loin tahi jossakussa osoitaikse mahingolliscksi, niin siihen ei
suinkaan ole liiallinen, waan päin mastoin puuttuma
walo syypäänä, tahi se ei ole silloin oikeata maloa, tahi
on sitä silloin määrin käytetty. Jokainen ymmärtää kynt-
tilän pöydällä ja tulen uunissa niitä Väärinkäyttäessä ma-
hingoittaman; mutta kukaan ei tahdo sentähden olla näitä
paitse. Aiman samallainen on myös hengellisen malon
laita. Oikea malistus auttaa meitä selkeämmin näkemään
ja käsittämään niin ajallisia kuin ijankaikkisia totuuksia.
Se ei millakaan tamalla mahingoita eikä tee ketään pöyh-
keiksi. Päin mastoin se tuottaa totisen nöyryyden, silläse opettaa meitä, ymmärtämään sen totuuden, että kuta
enemmin opimme, sitä enemmin hamaitsemme meillä yhät
maan mielä oleman oppimista. Samoin kuin auringon
malo on äaretöin, niin omat tieto ja malistus myöskin ääret-
tömät. Wiisas mies manhassa Kreikan maassa lausui suu-
rimman miisautensa oleman siinä, että ymmärsi tietonsa
waillisekst. Se on aina selma merkki ihmisten tuhmuudesta
ja mähatietoisuudesta, kun kerskaamat tuntemansa, niinkuin
muinoin Joukahainen, kaiken maailman wiisauden. Silloin
pitäisi aina olla saapumilla maka wcmha Wäinämöinen,
joka semmoiset laihat pojat Lappalaiset laulaisi suohon suoni-
myöstä, kankahasen kainaloista. Näillä tämmöisillä Lappa-
laisilla on myöskin tapana ei koskaan sumalta kuulla tois-
ten mielipiteitä eli mastalauseita, sillä he omat pikiintyneet
omaan mahaan tietoonsa ja omaanrakkauteensll. Kummal-
lisesti kyllä tamataan Suomenmaan koulunnehiäkin, jotka
omat joutuneet tämmöiseen surkuteltamaan mielentilaan ylei-sen stmistyksen tärkeässä asiassa ja sen lemittämisessä kan-
salle. Heillä ei löytymän itsellänsä totista Valistusta, on
aiman selkeä. Kellä totista walistusta on, se ei unohda
milloinkaan ensiksi tutkimasta kaikkia, siten eroittaaksensa
määrän oikeasta ja pitaaksensä mitä hymää on.

Edelliset lauseet tuntunemat ehkä lukijalle mahan lap-
sellisilta. Mutta aika on miela semmoinen armaassa isän-



4

maassamme, että yleistä totuuksia pitää yhtenään esillä pi-
tämän ja puolustaman. Sentähden jatkamme wielä ja lau-
summe: kun walistus nyt on ja kaikkina aikoina on olema
niin tärkeä, että siitä riippuu ajallinen onnellisuutemme,
niin jokaisen welwollisuus on sitä ahkeroida. Hallituksen,
maltiosaatyjen, kunnallislautakuntain jakuntahallitusten, oppi-
neiden ja oppimattomien, pappien ja seurakuntain jäsenten
pitää walistuksen työssä olla yksin neuwoin yhteisestä tuu-
masta ja uutteruudesta. Uusia kouluja pitää perustetta-
man, wanhoja parannettaman, ei sentähden että niissä lap-
sille ja nuorisolle opetettaisiin turhia taitoja ja harjoitet-
taisiin mähäpätöisiä temppuja ajan mietoksi ja ajan kuluksi,
maan sentähdcn että kansa oppisi oikein ja termeellisesti
ajattelemaan, puhumaan, kirjoittamaan, lukua laskemaan.
Jumalaa ja'itseänsä tuntemaan, sekä isänmaata rakasta-
maan. Kouluissa on siweydellinen kaswatus, hengen kehit-
täminen, olewa pääasiana ja opetus käytettämän sen mäli-
kappaleeksi. Jos kouluissa opetus pidetään pääasiana, kas-
tatetaan lapsia ja nuorisoa millakoiran kaltaisiksi, jotka
osaamat temppuja tehdä, waan eiwät osaa taitawasti aja-
tella. Opetus on kaswatuksen wälikappale pereessäkin,
maikka omituisessa muodossa. Välikappaleena sen pitää
olla koulussakin, mutta järjellisen ja taidollisen. Niinkuin
koko elämä on ihmiselle kasmatusta, niin ei koulunkaan
pidä tästä yleisestä tarkoituksesta poiketa, maan kasmattaa
oppilaitansa elämälle, iloksi ja hyödyksi niin ajassa kuin
iankaikkisuudessa. ,

Mutta siinä ei ole kyllakfi, että maan lapsia ja nuo-
ria opetetaan. Myöskin taitamattomia manhempia ihmisiä
pitää tiedon ja malistuksen tielle ohjattaman ja kerättämän.
Tämmöisiä taitamattomia raukkoja löytyy maalla ja kau-
pungeissa paljo. Heitä sijinneen ja siliämän huolimatto-
masta lasten kasmlltuksesta, on tunnettu asia. Semmoisia-
kin esimerkkejä löytyy, että äitien ja isien komuus ja raa-
kuus marta masten ajamat lapsiansa hengellisen jamaallisen kur-
juudenpoluille. Niinpä sattui muutamassa seurakunnassaettä
äiti mihastuneena potkasi paitasillaan olemaa noin 8 nmoden
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ivanhan poikaansa ja kiroten ajoi sillä kundilla ulos tu-
wllsta talmipakkaseen. Tällä äidin kirouksella oli seurauk-sena, ettei poikaa sen komemmin kuulunut eikä näkynyt ko-
tiin. Hän kuljeskeli kulista kuliin, kunnes seurakunnan uusi
kirkkoherra, kirkonkirjoista nähden sen nimisen olennon pi-
täwän hengissä löytymän, koskei häntä kuolleeksi ollut mer-
kitty, tiedustelemalla saikin kadonneen pojan ilmi. Silloin
oli hän yli 60 wuoden manha, lukua taitamatoin, ripillä
käymätöin. loskokin tämmöisiä surullisia esimerkkejä ei
niarsin paljo löydy, tawataan kuitenkin taitamattomia kyl-
lin kylliksi joka seurakunnassa. Eloa on sentähden paljo,
kun waan työmiehiä saataisiin tarpeeksi asti, jotka tahtoi-
siivat isänmaan alttarille uhrata huolenpitoansa, aikaansa
ja waiwaansa, katsomatta, jos siitä nmotaa muuta palkkaa
kuin minkä hymä omatietä antaa hynmZtä työstä. Ia
minkätähden Suomessa ei tämmöistä työmiehiä saataisi,
koska niitä on saatu muuallakin, esim. Tanskassa ja Nor-
jassa. Myöskin meillä on ollut kysymys tämmöisestä kan-
san opetuksesta ja kasmatuksesta, joka suorastaan koskisi
lvanhempia sukuja: pääasia on ettei tämä hymä harrastus
kapalossansa raukeisi tyhjäksi, niinkuin monta muuta hy-
wää yritystä on Suomessa tehnyt. Papit, laulunopetta-
jat ja yliopistolaiset woiwat tässä paljon maikuttaa suulla
ja kynällä, itsekukin piirissänsä. Myöskin muut saattamat
joutohetkillä lepopäiwinä syys- ja talwi-iltoina olla amul-
liset walon jakamisessa ympärillänsä. Ia miksikä ei tätä
jokainen tekisi, jolla siihen on kykyä, ja joka todella isän-
maatansa rakastaa. Tämmöinen opetus ja kaswatus ei to-
sin moi olla kaikin puolin niin täydellistä kuin toiwottawa
olisi. Mutta parempi jotakin kuin ei niitäkään, ja kuinka
moni eikö joko ristissä käsin ja tuppisuuna eli kemytmieli-
sillä jaarituksilla wietä aikaansa, maikka hänellä olisi tilai-
suutta walaisewilla puheilla huwittaa ja siwistää lähimäi-
siänsä seuruuselämän moninaisissa keskuuksissa.

Toinen keino suuremman ajallisen onnen saawutta-
miseksi maassamme on, niinkuin jo wiittasimme, parempi
työnwireys. Jos luomme silmämme raakojen kansojen elä-
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maan, niin heillä ei löydy työnmireyttä enempää kuin minkä
jokapäimäisekst elatuksclsmsa tarmitsemat; muun ajan he ma-
kaamat. Näin eiwät tekisi, jos heillä olisi walistusta. Nä-
mat kaksi walistus ja työnwireys owatki aiwan likei-
sesti toisiinsa sidottuina. Työn taitamaan ja hedelmälliseen
käyttämiseen ja toimittamiseen tarwitaan mutistusta. Mutta
kuta hedelmällisempi ja tuottamampi työmme on, sitä enem-
min karttuu meille waroja malistuksen saamiseksi. Virey-
dellä tuotetut waramme woimme osaksi käyttää myös kir-
jain ja sanomalehtien ostoksi ja tilaamiseksi. Myöskin ope-
tusta saatamme Vireytemme kautta hankkia itsellemme ja
lapsillemme. Mutta mireytta tämän sanan laweimmassa
merkityksessä puututaan maassamme sangen paljo. Tällä
emme tahdo syyttää Suomen kansan unettaman pitkin muotta
aikaansa laiskuudessa. Ajanjaksoja löytyy, joina kansan
täytyy olla hymin ahkeran ja mirean. Mutta tämä tay-
tymys on enemmin luonnon pakoittama tarmis kuin malis-
tunem mielen synnyttämä. Ulkonaisen luonnon mallasta
ei suinkaan ihminen milloinkaan peräti pääse. Mutta ma-
listunut ihminen ei ole mireä luonnon maatimuksesta, maan
ajatteleman mielenlaadun pakoituksesta. Ia tässä on juuri
eroitus raa'an ja simistyneen ihmisen mireyden mälillä.
Eroitus ei ole kuitenkaan tässä ainoastansa; simistynyt ih-
minen tekee kaikkia, mihin hän on harjaantunut, paremmin
ja tllitllwllmmllsti kuin raaka.

Maanmiljelys. on ja tulee luultamasti aina olemaan
pääelinkeino Suomessa. Sitä on koetettu kyllä edistyttää
maanmiljelyskoulujen ja maamiljelnskokonsten kautta. Mutta
sangen paljo on sen edelleen auttamisessa mielä tekemistä.
Valistuneemmalla ymmärryksellä ja mireämmällä huolella
hoidettuna tuottaisi maanmiljelys mannaan puolta enemmin
tuloja kuin minkä se nykyjään tekee taitamattomuuden ja
huolettomuuden tähden. Paljo soita ja muuta miljelykseen
kelpaamaa maata odottaa lapioa, kuokkaa ja auraa. Maan-
miljelyskalut omat useimmissa paikoissa aiman huonot ja
kehnot. Metsän hoito on niin surkealla kannalla, että sitä
haaskataan miespolmesta miespol»ieen, niin että tulemat



7

sumut, jos tätä haaskausta ei estetä, jäämät puuttomiksi
omaksikin tarpeeksensa. Tukki ja hirsimetsiä märännetään,
kun niitä on puuttumain kulkuneumoin tähden mahdotoin
saada esille sahoihin ja ulkomaille mietämiksi.

Tehtaiden teollisuutta on maassamme autettu pankki-
lainoilla enemmin kuin kohtuus ja miisaus olisi maatinut.
Ulkomaiden työmiehiä on niihin tuotettu sen sijaan että
hyödyllisempi ja hedelmällisempi olisi ollut lähettää oman
maan nuorukaisia ja miehiä ulkomaille oppimaan ja silla
tamoin pereyttää teollistaitoa kotomaahani Meillä on joka
paikassa someliaita Vesiputouksia, joissa tehtaita möidaan
käyttää.- Näitä puuttuessa täytyy ulkomaalaisen käyttää
höyryä, koneita ja kimihiiliä, jotka.tehtaiden liikkeesen omat
kalliita. Mellinen ei ole se maatimus, että omassa maassa
saataisiin tehdyiksi useimmat ne tarmistuotteet, joilla ulko-
maa nyt kiskoo rahaa Suomesta. Tullin tiliteoista näh-
dään maatteemme maksaman meille miljonia markkoja. Kart-
tunihuimit, Saksan riepurepäleet, maksamat satoja tuhansia
markkoja. Meillä on kalaisia jänniä ja koskia, mutta me
syömme kaikellaista ulkomaan kalaa suurien summien edestä.

Kotiteollisuus on erittäin merkittämä. Tätä on mii-
meisinä muosina rumettu enemmin tarkastamaan ja autta-
maan kuin ennen. Katomuodet ja köyhyys siihen opetti.
Mutta se seura, joka niin innokkaasti otti kotiteollisuuden
turmiinsa, näkyy pysähtyneen kotimaiseksi kauppayhtiökfi.
Tämä moi olla hymä kyllä; mutta seuran toimi saisi ylet-
tyä myöskin ahkeroimifiin saada kotiteollisuutta parannetuksi.
Monessa paikassa, esim. Wiipurin läänissä, omat kaikellai-
set puuastiat ja kalut huonot ja törkeätekoiset. Ne eimät
ulkomaille kelpaa muualle kuin itä-Suomesta Wenäjälle,
joka muun muassa ostaa esim. paljon Wiipurin lääniläisten
kookkaita ja rumia puurekiä. Mainitun seuran pitäisi toi-
mittaa teollisuuden näyttelöitä ja asettaa niihin esille hy-
miä ja siemiä mallia kotiteollisuuden esikumiksi. Erittäin
pitäisi huomioon otettaman rauta- ja maskiteokset, joissa
Suomen kansa on Vanhastaan osoittanut näppäryyttä ja
taitoa.
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Suomen maan muinoiset linnat owat näkymäisenä
muistutuksena elämän katoowaisuudesta ja muuttumaisuu-
desta. Nämät olimat ennen simistyksen pääpaikkoja maas-
samme; niistä puolustettiin kristillisyyttä ja Suomen kan-
san itseisyytta ja mapautta. Näiden edestä wuodatettu
weri on kuiwettunut, silloisten ihmisten huokaukset, waiwat
ja rasitukset omat lakanneet. Linnat owat muuttuneet nii-
den onnettomain suojeluspaikoiksi, jotka suuremmaksi osaksi
laiminlyödyn kaswatukscn ja walistuksen puutteesta owat
joutuneet pahuuden ja rikosten kauhistamille teille. Näitä
rangaistuslaitoksia muutetaan ja parannetaan nyt ajanmu-
kaisemmiksi; kurituksen ja rangaistuksen ei niissä enää pi-
täisi olla pääasiana, maan parannuksen. Erityinen seura
on tätä marten näiden uusien hankkeiden rinnalla tullut
toimeen. Tämä on epäilemättä kaikki hymä. Mutta mei-
dän aikamme ihmisystäwyys woipi helposti syrjähtya har-
hateille. Wankilaitoksei tulemat uuden laaman ja tarkoi-
tuksen mukaan olemaan sangen kalliit. Msi asia on manna:
parempi ja hedelmällisempi olisi käyttää osa mankilaitoksiin
menewiä rahoja »valistuksen ja työnmireyden edistämiseksi.
Kokemus todistaa suurten rikosten wähentywän samassa
määrässä kuin walistus nousee. Tätä wielä moni epäilee,
ja myöntää täytyy kaikissa maissa löytymän semmoisia, jotka
saatuansa hymän koti- ja koulukasmatuksen omat langenneet
törkeihin rikoksiin. Mutta nämät omat katsottamat satun-
naisiksi poikkeuksiksi yleisestä ohjeesta; ne todistamat myös
synnin ja pahuuden sisällisesti löytymän malistuneessakin
ihmisessä. Siweellinen riita ja kilmoitus hymän japahan
malilla, perijuurellisesti uskossa somittu ja moitettu, ei lopu
keliäkään ennenkun haudan partaalla. Mutta walistus ei
ainoastaan anna someliaita aseita pahan Voittamiseksi, nman
se teroittaa ja ylläpitää näitä aseita tarpeen tullessa. Ei
mikään säästämäisyys waltiowarain hoidannossa ole hul-
lumpi ja wäärempi kuin itaruus antaa rahoja koulu- ja
kaswatuslaitoksiin. Mitä maltio näiden suhteen säästää,
sen se saa monin kerroin maksaa muille haaroille, niinkuin
esim. mankilllitoksim. joiden asujamet owat niihin tulleet
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juuri laiminlyödyn kaswatuksen tähden. Tällä emme ole
kuitenkaan tahtoneet sanoa Valistuksen asiaan Suomessa ei
mitäkään tähän asti tehdyksi. Paljo on tosin tehty, mutta
enemmin olisi woitu ja woitaisiin tehdä. Talonpoikaisen
kansan Valistukseen on masta Viimeisenä Vuosikymmenenä
yleisemmästi ryyhdytty. Kansa itse ei jokapaikassa oikein
ymmärrä koko nmlistuksen juonta ja tarkoitusta. Tämä
ei juuri kumma olekaan, sillä oikeita kansakouluja ei Suo-messa ole kauan löytynyt, eikä niiden hedelmät ole miela
ennättäneet komin näkymiin tulla. Mutta kummallisempi
on tawata semmoisia oppineita herrasmiehiä, jotka omat
ihan masten ajanmukaista kansan malistusta. Semmoisen
Vastustamisen sisimmasti tuleman osittain ajattelemattomuu-
desta, osittain tyhmyydestä, on kyllä myödytettäwä. Mutta
ken mahankin on tarkastellut Suomen kansan hengellistä
tilaa ja mielen kantaa, on hawainnut juuri nykyisen ajan
pakoittawan enemmin kuin koskaan muulloin yleisempää
kouluftwistystä maahamme lewittämään. Wanhemmat su-
nmt walittawat ja moittimat nuorisoa kemytmielisyydestä
ja irstaisuudesta elämässä ja tamoissa. Seurakunnan opet-
tajat omat hamainneet nykyisen sukupolwen löysentyneeksi
Vanhasta wakaisesta kristillisyydestä. Näitä Valituksia ja
hamllnnoita ei somi sanoa tuulen tuomiksi todistuksiksi. Se
aika ei ainoastansa näy, maan on todella tullut Suomen-
maahankin, jolloin itseisyys ajatuksissa ja mielenpiteissä
elämän korkeimmissakin kysymyksissä on entistä yleisem-
mässä määrässä herännyt. Itsessään katsottuna ei tämä
herääminen ole mitäkään pahaa, maan luonnollinen histo-
riallinen kaslvanto. Lähimäisesti omat tähän kaswantoon
kansakoulut liittymät ja sowitettawat. Samaan aikaan kuin
Valtiollinen elämä Suomessa on rumennut Vaikuttamaan,
eroaa kirkko maltiosta ja eroittaa yhteydestänsä koulun.
Kirkon pitää itsessään semmoisena olla Voimallisen kristil-
lisyyttä ja sitä seuraawaa siweellistä elämää ylläpitämään,
ja epäilemättä se tekeekin sen. Mutta koulun welwollisuus
yleisesti, ja erittäinkin kansakoulun, on kehittää, kasmattaa
ja ohjata nuorison ajatusta ja sydäntä sille tielle, ettei se
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kewytmielisesti heitä elämän kalliimpia kysymyksiä sillensä,
luullen niitä ei tarmittawankaan, koska niistä ei näy ul-
konaista hyötyä lähtemän. Tämmöinen heittäminen on
ensimäinen askel epäuskon poluille, ja sen jatkaminen wiepi
siweyttömyyden hautaan. Ellaamme kieltäkö sitä — tämä
uhkaama waara on Suomen kansan edessä, olletikin kau-
punkien ympäxistöillä. Elkööt sentähden nmltiosäädyt ja
hallitus, kunnallishallitukset ja kuntalaiset säästäkö waroja
kansakoulujen perustamisessa. On sanottu Iywäskylän se-
minarin nielewan wuosittain liikoja waroja, noin 90 tu-
hatta markkaa; mutta werraten mitä muihin, wähempiar-
woisiin ja wähemmin waikuttawiin yleisiin laitoksiin Suo-messa menee, on tämä summa katsottanm liian pieneksi.
Siwumennen. olkoon myös mainittu tämän seminarin pidet-
täwän muuttaa maalle, sillä Iywäskylän kaupungissa ei se
n»oi täyttää tarkoitustansa.

Wäarin olisi kuitenkin ajatella koulua kaikkiwoipaiseksi
walistuksen ja työnivireyden suuressa ja laweassa asiassa.
Koulu kyllä antaa säännöllisen perustuksen walistukselle ja
harjoittaa lapsia ja nuorisoa järjelliseen työhön ja ahkeruu-
teen. Tämä kaikki ei ole wähäistä koulukaswatuksessa ja
sen waikutuksessll. Mutta koulut eiwät niissäkään maassa
yksinänsä kanna ja ylläpidä yleistä siwistystä ja walistusta.
Kotona ja koulussa kehitetty kyky ja niissä herätetty halu
tietoon ja taitoon edeltäwät waurastumiseksensa ja tyydyt-
tämiseksensa kirjallisuutta. Tämä on laweimmassa mer-
kityksessänsä se hengellinen laidun, josta walistunut mieli
ja sydän etsii ja myös löytää kaikissa elämän tiloissa ei-
nettä ja wirwoitusta. Mutta juuri tässä, tunnustakaammese suoraan, kohtaa meitä se heikoin ja kipein puoli Suo-
menmaan nykyisissä oloissa. Ruotsinkielisestä kirjallisuu-
desta emme puhu mitäkaän, olkoon se mimmoinen hywänsä;
sen seisoman suomenkielistä kirjallisuutta ylempänä, on tietty
ja myönnetty, ja se on saanut ja saapi oiwalliscn wahwik-
keensa Ruotsinmaasta. Sen auttaminen ja kasmattaminen
erityisillä keinoilla Suomenmaassa ci ole myöskään mikään
hengen asiassa; wanhasta tawasta se ylläpitää itsensä Poh-
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janlahden tälläkin puolella. Toinen on suomenkielisen kir-
jallisuuden laita. Sen auttaminen ja ylläpitäminen on
Suomen kansalle hengen asia. Kenen isänmaanrlltkaus
siis tämän ymmärtää ja käsittää, se auttakoon kaikin neu-
woin ja woimin täta kirjallisuutta! Tämä herätyshuuto
ei ole enfimäinen eikä myöskään wielä miimeinen, eikä se
ole ennenkään korpeen waijennut. Mentäwää ja ilahutta-
waa on ollut nähdä, miten hartaasti opin teillä käywä
nuorempi suku Suomessa on miimeksi kuluneinakin köyhinä
ja kowina wuosina kokenut suomenkielistä kirjallisuutta kar-
tuttaa. Ainoa syy muistutukseen tässä kiitettäwässä har-
rastuksessa oli yhteen aikaan se, että suuri osa nuorem-
mista kirjailijoista ei ollut tarpeeksi asti taitama suomen-
kielen käytännössä; hywä halu ja ahkera harjoitus näkymät
tässä Vaikuttaneen parannuksia, joskokin kaikki ei wielä ole
tämän suhteen niinkuin woist ja pitäisi olla. Toiwottawa
olisi myös suomenkielisen kirjallisuuden wiljelijäin käänty-
män enemmin kuin tähän asti wakawampiin ja tiedollisen»-
piin teosten toimittamiseen. Päimän kuohumat kysymykset,
Jotka niinkuin kuohu ainakin liikkumat päällimäisinä elämän
merellä, näkymät liiaksi wetawän nuorison harrastuksia puo-
leensa. Sanomakirjallisuus, jonka armoa semmoisenaan ei
moida alentaa, tahtoo komin niellä alkamia kykyjä ja woi-
mia. Etunenässä olisi maamme kirjallisuusseurain melmol-
lisuus ryyhtyä laweampiin yleisesti ymmärrettyihin teoksiin
tieteiden ja taiteiden aloilta. Novelli- ja näytelmä-kirjalli-
suus ei riity tyydyttämään sen yleisön hengellistä tannista,
joka suomenkielisistä oppi- ja kansakouluista maahamme on
kasmanut ja kasmaa. Turun talousseura ja maamme mo-
net maamiljelysseurat täyttaisimät paremmin tarkoitustansa,
jos ilmituottaisimat yleisöllensä opettawaisia ja humittamai-
fta kirjoituksia luonnontieteissä, -maanmiljelyksessä, metsän-
ja karjanhoidossa.

KirjalliZMotteet jääwät kuitenki käyttämättä homch-
tuniaan kirjakauppoihin, jos ei niitä yleisemmällä tawalla
ja yksin' neuwoin lewitetä yleisölle. Kirjakauppiaat cuuät
tässä ole miimcisinä aikoina tehneet tchtäiuäänsä, eikä heiltä
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ole sitä waatimistllkaan, sillä luonnollisesti käyttämät he
tointansa niinkuin muuta kauppaasiata ja katsomat etupäässä,
miten se kannattaa; kun suomenkielisellä kirjallisuudella kato-
muosina ei ole ollut suurta menekkiä, on moni kirjakauppias
aiman mastahakoisesti ottanut sen tuotteita kaupituksensa.
Se hymä into, jolla noin kymmenen muotia takaperin kir-
jastoja perustettiin maalle ja kaupunkiin, on sentähden
jälleen henkiin herätettäwä. Wanhat kirjastot omat yllä-
pidettämät ja uusia tilaa ja maraa myöten hankittamia.
Missä kansakoulu tulee toimeen, siihen pitäisi myös heti
kirjasto pantllman alkuun. Tässä työssä omat kirjakaup-
piaat olleet amulliset, ja se sointuukin hymin yhteen heidän
asioitsemisensa kanssa. Se entinen hymä tapa yliopistolaisten
kautta lemittää kirjoja kansalle ei ole myöskään unohduk-seen jätettämä. Kelta jos ei maamme malistuneimmalta
nuorisolta tässä apua olisi santamaa? Mitä tämä nuoriso
tekee kansan simistyksen kartuttamiseksi, sen se tekee mälil-
lisesti itsellensä, sillä tulemaisuus on nuorison. Kirjojen le-
mittämisessä tulee jokainen likempään kansan yhteyteen, ja
tämmöinen yhteys on kahdenpuolen hywää waikuttawa ja
hedelmiä tumallansa kantama.

Walistuksen ja työnmireyden hedelmät omat maralli-
suus. Kaikkea siis mitä näiden kasmamiseksi tehdään, se
kartuttaa marallisuutta. Mutta marallisuus ei riipu yksi-
nänsä malistuksesta ja työnmireydestä. Tähän tarmitaan
mielä lisäksi itsekussakin maassa ja sen cripaikkakunnissa
soweliaita kulku- ja yhdysneumoja.. Suomessa löytyy tosin
maanteitä manhastaan, ja ulkomaalaisetki kehumat niitä hy-
miksi. Niitä on myös muosi muodelta parannettu ja uusia
rakennettu. Maamme ollen todellakin ~tul)llt-jänvien maa"
on tämän kautta sulan aikana tarjonnut helppoa yhdistystä
läheisten ja kaukaistenkin asujanten mälillä. Kanamia on
kaimettu ja koskia laskettu tamaran kuljetuksen huojennuk-
seksi. Mutta kieltää ei moi paljo oleman mielä kulku- ja
yhdysneumojen edistymiseksi tehtämanä. Se höyrylaimasto,
joka yksityisten yhtiöin toimesta pitkin Suomen ja Poh-
jan lahtien rantamesiä ylläpitää yleistä yhteyttä ja liikettä
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ulkomaan ja Wenäjän kanssa, on todistainut liian wähäksisen erinomaisen woiton kautta, jonka se omistajillensa Vuo-
sittain tuottaa. Se onkin pienestä alustansa enentynyt ja
tulee luultawasti tilmoituksen kautta wielä cnentymäan, jol-
loin liikaiset matka- ja rahtihinnat luonnollisesti alentumat.
Sisällinen höyrykulku maan wesijaksoissa ei ole wanha.
Saimaan kanama oli ensimäinen, joka aulasi tämän kulun
itä-Suomeen ja Sawoon, ja on paljon hywää matkaansaat-
tanut. Näille tienoille on sitte syntynyt wilkas liike pie-
nien höyryjen kautta, jotka sukkelasti liikkumat matalam-
millakin ja kaitllisimmilla mesillä. Wiimeinen sota pani
höyryn kulkemaan Päijänteelle, mutta siitä se ei ole mielä
ulottunut Keiteleen, Puula- ja Kyymesien paikkoihin. Hel-
singin-Hämeenlinnan rautatie elähytti höyryliikkeen Wana-
jan ja Nasijärmen mesille, joka yhät on ollut lisääntymässä.
Pietarin-Helsingin rautatiellä on anvattamasti suuri tule-
maisuus, mutta tänmn odotus tulee Suomen kansalle mak-
samaan lisättyjä meroja, joita haaratiet Hankoniemelle ja
Lappeenrantaan luultamasti eimät alussa lähellekään pal-
kitse. Se on tietysti Wiipurin ja Lahden mali, joka tä-
män rautatien rahastoon tekee majauksen. Tämä mali on
mahan asuttua ja kahden puolen suurimmaksi osaksi hieta-
kangasta. Kieltämättä tulee rautatie näillekin tienoille mai-
kuttamaan miljelystä. Varallisuutta ja liikettä, mutta se ta-
pahtuu koko. Suomen kansan kustannuksella. Jos tämä
kansa olisi saanut itse päättää, niin mainittu mali olisi mar-
masti heitetty toistaseksi rakentamatta. Mikä on tehty, se
on tehty, ja tässä saapi Suomen kansa, niinkuin monessa
muussakin yleisessä asiassa, ajatella pienuuttansa ja ala-
maisuuttansa. Sähkölangan oleminen Wenäläisten käsissä
Suomessa ei juuri kohenna isänmaanrakkauden tunteita.

Tässä olisi tilaisuus jatkaa puhetta kulku- ja yhdys-
neumoin suuresta armosta ja hyödystä yleisesti kaikille maille
ja erittäin Suomenmaalle. Mutta se ei kuulu suorastaan
aineesemme. Olemme tahtoneet maan ylimalkaan miitata,
miten ajallinen onni Suomeen olisi saatama, ja siihen olemme
nähneet pääasiallisiksi keinoiksi suuremman Valistuksen ja
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suuremman työnwircydcn, paitse Jumalanpelkoa, joka seisoo
edellä kaikkia. Valistuksen ja työnwircyden edistäjiksi olemme
katsoneet kouluja, kirjallisuutta, kirjastoja sekä kulku- ja yh-
dysneuwoja.

Työnjako on aikamme paraimpia etuja. Harrastakoot
nyt muut kukin kohdallansa, mikä kouluja, ken kirjastoja,
kuka kulku- ja yhdysneuwoja. Wiipurin kirjallisuusseura
harrastaa asetustensa ja tarkoituksensa mukaan sekä waro-
jansa myöten suomenkielistä kirjallisuutta. Sentähden on
se päättynyt painosta toimituttaa tämän kirjallisen Aarre-
aitan, joka siis tällä ensimäisellä wiholla suljetaan yleisön
suosioon ja hymäntahtoisuuteen. Näissä riippim Aarreaitan
tulemaisuus, niinkuin myös Wiipurin kirjallisuusseuran päätös
edelleen tämän kirjallisen teoksen jatkamisella puolestansa
tällä tawalla edistyttää walistusta suomalaisissa kansalaisissa
ja, jos mahdollista, kohottaa ja enentää työnwireyttäkinmaassamme.

R. P.
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Rukous seurakunnassa ja Jumalanpalveluksessa.
Tätä kirjoitusta alkaessa kysymme ensiksi: kuka tahi

kutka rukoilemat? Tähän mustaamme: ken tietää ja tuntee
itseltänsä oleman Jumalan, Wapahtajan ja Pyhittäjän, se
rukoilee ja hänellä on tarmis rukoilla, tarwis kääntyä kol-
miyhteiseen Jumalaan, puhuaksensa Hänen kanssansa, pi-
tääksensä Hänen kanssansa sisällistä seuruutta. Tämä puhe,
tämä seuruus on rukous. Rukous on sisällinen ja sydä-
mellinen keskustelo Jumalan kanssa kaikesta, mitä maalli-sessa ja hengellisessä tarkoituksessa kaipaamme ja tarmit-semme. Tämmöinen seuruus Jumalan kanssa, tämmöinen
Jumalan korkeuden ja woiman tunnustaminen näytti kristi-
tyille kristillisyyden ensimäisinä Vuosisatoina niin luonnolli-
selta, niin tarpeelliselta, että luulimat ulkonaisen, järjettö-
män luonnonkin osaaman rukoilla. Niin lausuu eräs kii-
tetty kirkkoisä: ~Koko luominen, koko maailma rukoilee.
Karja ja metsänpedot tekemät rukouksensa polmillaan, ja
kun huoneestansa ja suojistansa ulos menemät, katsomat
ylös taimaalle ei aiman tunnotoinna, maan todistamat tai-
maan hengeltä saaneensa liikuntonsa. Ia linnut kohoomat
taimaalle, lemittäen käsien asemesta supiansa laajalle ilman
suuntia kohti ja wetäen ne taas ristiin ja täyttämät tai-
waan awaruuden wiserryksillänsä, jotkakuulumat rukouksilta.
Ia kukkaisista ja kasmuista nousee tuoksu, joka myöskin
näyttää rukoukselta".

Oikeastansa rukoilla osaa kuitenkin ainoasti se, joka
taitaa ajatella ja ajatuksissansa' tuta Jumalaa. Tarkoin
puhuen on siis ihminen ainoa rukoilija maan piirillä. Mutta
ihmincnkään ci kaikissa mielentiloissa rukoile. Kysymme
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siis toiseksi: kuka tahi kutka eimät rukoile? Tähän mus-
taamme: ne eimät rukoile, jotka eimät usko Jumalaa löy-
tymän, tahi joskokin sen uskomat, eimät kuitenkaan usko
Jumalan ottaman osaa maailman hallinnosta, ci kajoaman
ihmisen, kansain ja ihmiskunnan elämään, antaen näiden
olla, mennä, työskennellä ja askaroida, kuten itse maan
omin päin moimat ja jaksamat. Näitä tämmöisiä rukoile-
mattomia löytyy tänä aikana paljo kaikissa maissa, erin-
omattainkin niinkutsutuiden simistyneiden ja oppineiden jou-
kossa. Heille on annettu erityisiä nimiä, jotka yleisesti il-
moittamat heidän mielialansa uskonnollisissa asioissa. Pit-
kältä tulisi tässä rumeta tarkemmin heidän ajatuksiansa tar-
kastamaan. Mainitsemme maan heitä sanottaman deis-
teiksi, panteisteiksi, materialisteiksi, ateisteiksi j.
n. e. Heidän pääajatuksensa Jumalasta ja maailmasta
omat lyhykäisesti seuraamat:

Deisti tulee latinaisesta sanasta Deus, jokamerkit-see Jumalaa. Tästä nimestä jo huomaamme Deistien us-
koman Jumalan löytymän. Mutta he metämät niin mah-
man, ylikäymättömän rajan Jumalan ja maailman malille,
ettei kumpainenkan — ei Jumala eikä maailma — moi
toisiansa lähestyä. Luotuansa on Jumala heittänyt tämän
maailman ja kaikki mitä siinä on, omaan nojaansa, omaan
mattaansa olemaan ja elämään, miten paraite tahtoo ja
ymmärtää. Maailma on ijankaikkinen ja täyttää tarkoi-
tuksensa ikuisesti niiden lakien ja moimain kautta, jotka
Jumala sille kerrassaan luomisen hetkenä antoi. Se ei siis
Jumalaa enää tarmitse, yhtä mahan kuin Jumala siitä enää
minkäänlaista huolta pitää. , Tältä kannalta maailmaa ja
Jumalaa katsoen, on helposti ymmärrettämä Jumalan ja
ihmisen malin oleman aiman mieraan, toisiinsa koskematto-
man, toisistansa lukua pitämättä. Näin särkeentyy ja ha-
joaa myös kaikki uskonto tyhjäksi, tarpeettomaksi mielenku-
ivittimeksi; sillä kun ihmiset eimät tarmitse Jumalaa, niin
he eimät tarmitse minkäänlaista uskontoakaan. Armatta-
masti eimät siis deistit palmele, eimät rukoile Jumalaa
ollenkaan.
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Nimi panteisti on saatu kreikankielisistä sanoista
pan, joka merkitsee kaikki, ja teos, joka on Jumalan kreik-
kalainen nimi. Pantiesti on siis suomeksi Kaikkijumala.
Tämä onkin panteistien pääoppi. Jumala luodessaan maa-
ilmaa pukeutui siihen niin kokonaan, ettei hänestä jäänyt
hengen wetoakaan ulos maailmasta. Näin hän sekoittihe
peräti koko luontoon, ja mylläröityänsä siinä aikansa ko-
hosi wiimein ihmismuotoon, itsetietäwäksi olennoksi. Ju-
mala on tämän opin mukaan kaikissa, niin pienimmässä
hyönteisessä kuin kukkaisessa, niin kaloissakin, linnuissa ja
muissa eläimissä. Mutta ihmisessä elää hän itsetietäwäistä
elämää ja pyrkii maailman historiassa edistymään aina suu-
rempaan wapauteen ja sinnstykseen, milloinkaan perille pää-
semättä. Tässä alituisessa edistyksen tuskassa ja wapau-
den liekissä puhkesi Jumala wihdoin ajan joutuessaihanim-
paan ja täydellisimpään kukkaansa Kristuksen personassa,
joka muille ihmisille on olewa siweellisessä elämässä esiku-
wanll. Näin omat kaikki ihmiset pikku jumaloita, waan
Kristus on täydellisin kaikista. Muuta sielun kuolematto-
muutta ei löydy kuin yleinen itsetietämätöin maailman histo-
riallinen henki, joka, niinkuin muinaisten Kreikkalaisten Ju-
mala Saturno, innossansa ja kiiwaudessansa alinomaa
päästäksensä eteenpäin, nielee ja syö kaikki ihmiset, täyttääk-
sensä nain yleistä tarkoitustansa. Waikea ei ole käsittää,
mihin tämmöinen uskonoppi wiepi. Kun Jumala on se-
koittainut sisimmästi maailmaan, niinkuin jauhot taikinaan,
jossa Jumala itse on, maailman historiallisen hengen muo-
dossa, alustajana, käyttäen tässä koko luomista Välikappa-
leeksensa, tullaksensa wiimein ihmisessä itsetietäwäisyyteen,
niin kaikki personallinen yhteys ja waihewaikutus luojan ja
luotujen olentojen wälillä katoaa, ja siis myös kaikki us-
konto. Kun minkäänlaista uskoa ja rakkautta Jumalan ja
hänen luomisensa wälillä ei löydy, kun kaikki on Jumala,
niin ketä sitte palweltaisiin ja kuka rukoukset kuulisi? Pan-
teistit eiwät sentähben huoli jumalanpalweluksesta, eiwätkä
milloinkaan rukoile. -
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Materialistat omat panteistien alhaisempia, löyhempiä
heimolaisia. Heidän nimensä tulee latinaisesta sanasta ma-
teria, joka suomeksi on aine. Aine, aineellinen, on maa-
ilmassa semmoista, jota moidaan aistimilla huomata. Jo-
kaisen olennon ulkonainen puoli on aineellista. Materia-
listat sanomat aineen oleman pääwoiman kaikissa. Omi-
tuisella moimllllansll siirtyy aine siirtymistänsä, kasmaa kas-
mamistansa alhaisemmista kappaleista ja olennoista kor-
keampiin, kunnes wihdoin syntyy jakohenee ihmiseksi. Eipä
ole tiedetty, mihin korkeampaan olentoon ihminenkin mielii
kaswaa kalkkimaittaan aineen alinomaisen liikunnon jakasma-
wcm wäkewyyden kautta. Mutta yksityisissä olennoissa wä-
sny aine ja antaa ne mennä kuolemaan. Olennot katoo-
wat, mutta aine ei katoa. Ihminen on apinan sikiö, tä-
män opin mukaan, mutta minkälainen ihmisen sikiö on, sitä
ei ivoida wielä tuntea jos siitä tulee enkeli eli perkele. Se
maan on warma, että jotakin ihmistä suurempaa ja jalous
paa on tulossa, kun maan aine saa aikaa ihmeellisessä luo-
misen työssään. Mutta se ei ole itse aine, joka aineessa
on waikuttawaa; se on siinä asuwa woima, josta syystä
woimat owat se, mitä yksinkertaiset luulemat Jumalaksi.
Mikä tämä woima, mitkä nämät moimat omat, sitä eimät
materialistat osaa likemmm selittää, yhtä mahan kuin an-
taa tyydyttämän wastausta kysymykseen: mitenkä itsetieto,
omatunto on aineescn tahi woimaan tullut, siihen sijinnyt,
syntynyt ja kasmanut, kuin ei aineella eikä sen moimilla itse-
tietoa ole. Tämä ainoa kysymys kumoo materialistain
opin; mutta he riippumat siinä niinkuin kärpänen terwassa
lujasti kiinni. Sen moimme sanomattakin armata, etteimät
materialistat pistä jalkaansa kirkkoon, eimätka awaa suutansa
rukoukseen.

Paitse näitä nyt mainituita Deisteita, Panteisteita ja
Materialistoja, löytyy paljo ihmisiä, joiden sydämen tila
ja mielen laatu on semmoinen, etteiwät nöyryytä itseänsä

rukoilemaan puhtaasta ulkokullaisuuden mälttämisestä. Heitä
sanotaan ateistoikft. Jumalan oloa kieltämikfi, steptikeiksi,
kaikkea epäilemiksi, mitä silmillä ei nähdä, konnilla ei kuulla
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j. n. e. Mutta kun nämät eimät ole asettaneet ajatuk-
siansa ja mielipiteitänsä mihinkään tieteelliseen järjestykseen,
niin että ne koossa pysyisiwät ja woisiwat sanottawasti
muihin waikuttaa, heitämme ne armoonsa, niistä mitään
wirkkamatta, kääntyen jälleen niihin, jotka Jumalaan tur-
waawat, Häntä palwelewat ja rukoilemat. Mutta emme
tahdo olla mainitsematta, mihin syrjäteille määrä Jumalan-
pelko ja oma ottama rukouksen into on ihmisiä hairahdut-
tanut ja tekee niin wieläkin, maikkei niin julki, eikä niinsuuressa määrässä kuin ennen. Tässä tarkoitamme niitä
suuria, tekopyhyyteen majottamia opetuksia, jotka ilmestyi-
wät kristikuntaan kohta sen jälkeen kuin kristillisyys oli
kansoihin leminnyt. Jo toisella muosisadalla Kristuksen
syntymisestä, aljettiin saarnoissa teroittaa ihmisiin kiinteää
katumusta, lujaa hymien tapojen noudattamista, maailman
ylenkatsetta, maailmasta eroamisen tarpeellisuutta, yksinäisen
elämän ja naimattoman säädyn ansiollisuutta. Tämän li-
säksi kumattiin helmetin rangaistuksien kohtaaman kaikkia,
jotka tämmöisiä saarnoja eimät totelleet. Kansoissa oli
silloin usko nuori, hellä, palama ja kiimas. Mainitut saar-
nat tekimät semmoisia maikutuksia, että ne hämmästyttimät
kaikkia ihmisiä. Tämä aika oli ikäänkuin tuleen sytytet-
tynä. Ihmisiä pakeni suurissa joukoissa kaupungeista, ko-
topaikoiltansa, heimolaisista ja ystämistä metsiin ja korpiin,
heittäen kotonsa ja perheensä ja eroten kaikista maailman
miattomistakin iloista ja humituksista. Katumaisia tamat-
tiin näin kululla jokapaikassa, ja eremiitit täyttimät rukouk-
sillansa ja katumusmirsillänsä erämaat, joissa sitä ennen
maan metsänpetoja oli asuskellut. Kaikki luolat itäisillä
mailla olimat näin muuttuneet temppeleiksi. Senaikuinen
kirjoittaja Hieronymo lausuu sentähden tästä ajasta erä-
maitten olleen niinkuin taimaan pyhillä täydettyinä. Py-
hän Pakomin uudispaikassa, Niilijoen rannoilla Ekyptin
maalla, oli seitsemäntuhatta majaa, joissa asui 50 tuhatta
katumaista rukoilijaa. Mutta kohta eimät rukouksetkaan,
paastot, yksinäinen ja naimatoin elämäkään olleet hurskautta
hakemille kylliksi. Uusia ruumiin kuristuksia jakärsimyksiä
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keksittiin. Niin on erinomainen kiitos omistettu esm. Jaakko
nimiselle hnrskaalle Nisibin kaupungista, joka kalusi niinkuin
eläin hampaillansa nurmea nutulta ja eli siis paljailla hei-
nillä. luliano Sabbas ei syönyt muuia kuin akanoita. Guse-
bio sulki itsensä elinajaksensa pimeään torniin, jossa ei ol-
lut ikkunoita. Simo Stylitas eli 30 wuotta korkean pyl-
wään päässä paljaan taimaan alla.

Jos mihin katsomme, näemme saman naon. Wälime-
ren rantamailla Aasiassa ja Europassa tapaamme yleensä
wilkkaan kilwoituksen, katumuksen ja kärsimysten harjoituk-
sissa. Näytti siltä ikäänkuin jokainen koki, miten taisi,
enentää ihmiskunnan kurjuutta. Ia tämmöinen ahkeroimi-
nen weti puoleensa »viisaita ja nerollisiakin ihmistä. Hie-
ronymo ja Augustina, joille annettiin pyhän nimi, kiehtyi-
wät myöskin tähän aikansa katumuksen ja kärsimisen wim-
maan, roaikka luuliwat sen saaneensa uskosta-. He luuli-
wat sen tuleman pyhän hengen waikutuksesta, mutta se tuli
ihmisen synnistä. Myöskin oli siihen suureksi osaksi pelko
syypää. Tänä aikana hajosi ja kaatui länteinen keisari-
kunta niinkuin mädännyt puu kumoon. Ruomi lakastui ja
sen epäjumalat katosiwat. Nusia pakanallista kansakuntia
tulwasi joka haaralta Ruomin Valtakuntaan. Ne särkimät
ja häroittiwät waeltaessansa, mitä eteen tuli, ja kristittyin
täytyi heitä paeta. Jumala johdatti uusia kansoja uutta
uskontoa Vastaanottamaan, ja tässä kaswatustyössä siirtyi
kristityitä joukottain erämaihin katumuksissa ja rukouksissa
elämätänsä Viettämään. Näin syntyi kansoihin suuri joukko
pyhiä ihmisiä, jotka wiimein alkoiwat piispoilta ja papis-
tolta ottaa kaiken hengellisen wallan. Ne oliwat papisto
papistossa, köyhä papisto, joka maan paastosi japuhtaalla
elämällänsä himmenit kirkon warsinaisen papiston. Kirkko
oli itse ajanut jäseniänsä talle tielle, ja seisoi nyt hämmäs-
tyneenä kahden waiheessa, ruwetako purkamaan, mitä itse
oli rakentanut. Metsissä/ korwissa, yksinäisyydessä rukoi-
lijain joukko kaswoi päiwa paiwältä ja käwi yhä uhkaawam-
maksi. Kansa ihmetteli näitä paastooumisia, rukoilemia ih-
misiä. Kirkko alkoi kadottaa armoansa kansan silmissä. Se
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näki hännön oleman edessänsä, jos ei ottanut näitä pyhiä
efikumaksensa, siten jälleen woittaaksensa armoa ja kunnioi-
tusta kansoilta. Meinen mieliala maati kirkkoakin näky-
mäisesti puhtaaksi ja pyhäksi, ja kirkko päätti tätä maati-
nmsta noudattaa. Kaksi musasta, pyhää miestä nimeltä
Basilio ja Benedikto, nousimat katumaisten ja rukoilemais-
ten päämiehiksi, johtamaan ja hallitsemaan heitä kirkon suo-
jassa. He yhdistimät munkki- ja erikoiselämän yhteen; erä-
maita kasmoi nyt kaupunkeihinkin. Katumuksen harjoituk-
set, rukoilemiset, paastot, yksinäisyys saimat nyt laillisen
järjestyksen. Eremiitit katosimat, mutta munkkielämä ja
luostarit alkoimat kukoistua ja siirtyä siirtymistänsä kaik-
kiin kristillisiin maihin, niinkuin meillekin tänne Suomeen.
Siitä kasmoi sitte paawikunta paaminensa, pappinensa, munk-
kinensa, paastoinensa, sereminoinensa, pyhinensä ja rikkauk-
sinensa. Tosin näemme kaikessa tässä hengellisessä rien-nossa pääjuonteena olleen ihmisen kuolemattoman sielun tar-
peen kohota ja irtautua tämän näkymäisen maailman siteistä,
sen kautta anastaaksensa ijankaikkisuuden ja taimaan tämän
ajallisen elämän kurjuuden ja maimojen keskelle.se rikkoi luonnon lait ja soti emankelion oppia mastaan.
Sentahden tuli uskon puhdistus ja kaatoi paamikunnan
luonnottoman, ulkokultaisen rakennuksen kumoon.

Kristus ei käskenyt ihmisia elämään yksinäisyydessä,
ei karmissa, ei erämaissa, eikä luostareissa. Hän käski
opetuslapsensa menemään kaikkeen maailmaan, kaikkiin kan-
soihin autuaaksi telemäistä oppiansa julistamaan. Ei hän
myöskään käskenyt ketään nousemaan torneihin ja pylmäit-
ten päihin Vapahtajan neumo rukoilemaan
on yksinkertaisesti tämä: ~koskas rukoilet, mene huo-neeses, ja sulje omes, ja rukoile Zsääs, joka on
salaisuudessa; ja Isääs, salaisuudessa näkee,
maksaa sinulle Tämä on ymmärettämä
niin, että ihmisen pitää hengessä ja totuudessarukoileman,
katsomatta hetkeä ja paikkaa, missä se tapahtuu. Näin
saattaa ihminen työtä tehdessänsä, maailman myrskyisissä
melskeissä ja puuhissa, yksinäisyydessä samoin kuin suurim-
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massa wäen paljoudessakin rukoilla. Tämä salainen ja
hiljainen sydämen sisällinen rukous, jonka Jumala näkee,
tämä on parain rukous, ja silla on ohjeena japerustuksena
Kristuksen oma antama käsky. Ken ei tätä rukousta osaa
rukoilla, se ei oikeastansa osaa ollenkaan rukoilla. Ken ei
mielessänsä ja sydämessänsä tunne itseltänsä oleman Ju-
malaa tlliwllllllisena Isänänsä, jonka pyhää tahtoa ja py-
hiä käskyjä mastaan hän on lukemattomia kertoja tietensä
ja tietamättänsä rikkonut, sillä ei ole mitään erinomaista
tanvistakaan Jumalaan rukouksillansa kääntyä, yhtä mahan
kun hänellä on uskoa ja luottamusta Kristukseenkaan, jonka
tähden ihminen aina löytää armon ja laupeuden Jumalan
tykönä. Hän saattaa tosin paljonkin huulillansa rukoilla,
käyttää paljon sanoja ja kyyneleitäkin, mutta nämät eiwät
kuitenkaan ole rukousta hengessä ja totuudessa. Oikeasti
rukoilla taitaa ainoasti jumalinen ihminen, joka mähin-
täinkin on rumennut Jumalaa pelkäämään; ja kuta pitem-
mälle hän tässä pelmossa on päässyt, sitä wäkewämpi, sitä
ahkerampi, ynnä myös sitä rohkeampi ja iloisempi on hän
rujouksissansa. Rukous on tämmöisen ihmisen woima, wa-
kewyys ja siunaus. Ia kaikki hänen rukouksensa owat ru-
kouksia lesuksen nimessä, rukous lesuksen armon ja ansion
omistamiseen. Mutta tämmöinen rukous sydämen symyy-
destä moi tapahtua yhtä hynnn missä salaifimmassa maail-
man kolkassa, kuin pauhaamimmassa sodan merisessä tappe-
lussa. Se moipi myös milloin tahansa pukeutua ulkonai-
sesti kuulumiin sanoihin, millakaan taivalla muuttamatta
totisen rukouksen luontoansa. Mutta jos'se ei tule sydä-
men pohjasta, turhaan sitä lausutaan seurakunnissakin taisuuremmassa wäen kokouksessa. Nskottama aina kuitenkin
on, seurakunnassa jonkun eli joitakuita löytymän, jotka täy-
destä sydamestänsa taitamat rukoilla. Sentähden Jumala
tahtoo seurakunnassa pidettamän' myöskin korkeasti rukoil-
taman. Seurakunnan yhteinen rukous on johteena ja moi-
mana yksityisen rukoukselle. Mitä seurakunnassa kuulten
sanoilla sen jokainen yksityinen jäsen rukoilee
sydämessänsä, ja tekee niinmuodoin seurakunnan rukouksen
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omaksensa. Näin saa hän seurakunnan äänellisestä rukouk-
sesta kaiken sen siunauksen, jota hiljainen ja yksi-
tyinen rukous runsaasti jokaiselle oikealle rukoilijalle tuottaa.
Seurakunnan ja yksityisen rukous liittymät nain yhdeksiru-
koukseksi ja woiwat hywin sointuisasti olla toisiinsa yhdis-
tettyinä.

Jokainen myöntää omasta kokemuksestansa sen totuu-
den, ettei kukaan moi yksinänsä pitempää aikaa olla eikä
elää. Jokainen tarmitsee tässä elämässä miihtyaksensä ja
aikaan tullaksensa toisen seuruutta ja apua. Näin on ih-misen laita hengellisissakin asioissa. SentähVen on yhtei-
nen lumlllllNtzlllweluskin ihmisille tarpeen. Eentähden on
kristillinen kirkko näkymäiseksi muodoksi maailmaan muo-
dostunut. Sentahden on yhteinen konoin kuultama rukous-
kin meille kaikille järjestetty ja asetettu. Tarkoin katsoen
eimät kirkolliset toimitukset, olkoot mitä hymansä, ole muuta
kuin äänellistä rukousta, kiitosta ja ylistystä. lumalan-
palmeluksessa ja muissa kirkon menoissa tahdomme pitää
Jumalan kanssa mälitöintä kanssakäymistä, niinkuin ru-
kouksessakin. Mutta niinkuin ihminen saattaa monessa
mielentilassa kääntyä Jumalaan, Häntä rukoilluksensa ja
ylistaäksensä, niin moimat rukoukset kirkossakin olla monel-
laiset. Tunteissansa puuttumaisuutensa ja heikkoutensa, saapi
ihminen Jumalalle esiintuoda syntinsä ja anoa häneltä ar-
moa, laupeutta ja anteeksi saamista. Tietäessänsä jo ole-mansa armontilassa, woipi hän rukoilla sen lisäytymistä ja
kasmamista. Ajallisessa hädässä ja maallisissa puutteissa
moipi hän kääntyä Jumalalta rukoilemaan awun antoa ja
niiden haittojen poistamista, jotka estämät häntä loukkauk-
sitta käymästä Herran teillä. Katsoessa Jumalan moni-
naista, runsasta hywyyttä ja rakkautta, moipi ihminen Hä-
nelle kaikesta siitä kantaa kiitoksensa ja ylistyksensä. Aja-
tellessansa Jumalan ijankaikkista moimaa ja herrautta, joita
toimoo kerran täydellisesti näkemänsä, moipi hän julistaa
Luojalle kiitosta ja ylistystä Hänen ihmetöistansä. Teh-
köön näistä nyt mitä tahtonsa, sitä eli tätä, niin silloin
ihminen rukoilee tämän sanan lameammassa merkityksessä.
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s. 0., hän pitää Jumalan kanssa sisällistä seuruutta, ja
hänellä on silloin Jumala läsnä ajatuksissansa ja sydä-
messänsä. Ia mikäli hän tekee sitä eli tätä, sikäli pu-
keikse hänen rukouksensa erimuotoon ja erinimityksiin kir-
kossa. Näin korottaa ihminen äänensä kirkossa synnin-
tunnustukseen, warsinaisiin rukouksiin, esirukouk-
siin, kiitoksiin, ylistyksiin j. n. e. Tätä erinkaltai-
suutta mainitsee jo apostoli Paawali, sanoessansa: ~Näin
minä siis neuwon, että ennen kaikkia pidettäisiin
rukoukset, anomiset, toiwotukset ju kiitokset kaik-
kein ihmisten edestä." Kaikki tämä on hywä, on oi-
kea, on ihmiselle hyödyllistä, kun se maan tulee hurskaasta
ja Jumalaan käännetystä sydämestä. Sitä mastaan on se
kristitylle kelwotointa, jos sitä tehdään maan wanhastata-
wasta ja tottumuksesta, ulkonaisen järjestyksen nmoksi tahi
muista semmoisista syistä. Kristityllä on rukouksissansa
seurakunnassa kaksi waaraa wältettäwanä. Toinen on siinä
luulossa, että koska yksinäänkin hiljaisesti osataan rukoilla,
niin äänellinen rukous seurakunnassa on tarpeetoin ja hyö-
dytöin; tämä luulo saattaa wiedä ihmistä laiminlyömään
ja ylenkatsomaan seurakunnan yhteistä lumalanpalwelusta.
Toinen waara tulee siitä, että woidaan luulla kaiken hen-
gellisen tarpeen silloin täytetyksi, kun on huulilla rukoiltu.
Tästä tullaan siihen erhetykseen, että sanat ja muut ulko-
naiset teot on>at uskonnollisessa elämässämme kylliksi riitty-
mäiset, jolloin ei mielemme ja sydämemme tilan laatua
tarwitakaan. Kristitty woipi mälttää ja wälttääkin nämat
kumpaisetkin harhatiet. Hänellä woipi rukous olla sekä sy-
dämessä että huulilla, ja se järjestys, jota seurakunnan ru-
kouksissa noudatetaan, tarkoittaa juuri sydämessä pidättää
ja pysyttää, waan ei sydämestä luonmttaa eikä poisajaa

rukouksen totista henkeä.
Tässä woimme tehdä sen kysymyksen, kenen tykö ru-

kouksilla on kaännyttämä — Jumalaan, Kristukseen, enke-
leihin waiko hurskaihin kuolleihin ihmisiin? Tämä kysymys
on selwilleen saatawa sen wuoksi, että kaikkein kristillisten
seurakuntain ja niiden erityisten jäsenienkään rukoukset ei-
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wät ole waan Jumalaan käännetyt ja asetetut. Jotkut
kristilliset seurakunnat opettamat ja uskomat enkeleitten ja
semmoisten wainaitten, jotka hurskautensa tähden owat
eläessänsä olleet Jumalalle otolliset, moiman mälittäjinä
Jumalan tykönä jotakin maikuttaa ja toimittaa meidänkin
edestämme, jotka elämme, josta syystä saatamme heihinkin
rukouksillamme kääntyä, ollaksemme warmemmat Jumalan
meitä kuuleman. Mutta tämmöinen opetus saattaa hel-
posti synnyttää sen uskon, että joku toinenkin, eikä Ju-
mala yksinänsä, woipi olla auttajamme ja Vapahtajamme
hädässä ja puutteessa, tahi siihen luuloon, ettei meillä ole
welwollisuutta eikä oikeuttakaan rukouksillamme lähestyä
Jumalaa, jonka laupeus ja armo ja rakkaus on ainoa
turmamme. Sentähden meidän emankelisluterilainen seu-
rakunta ei hymäksy semmoista oppia, joka jakaa Jumalan
armon ja rakkauden ihmistenkin kautta saatanaksi. Myös-
kin löytyy semmoisia, jotka rukoukfillansa eimät milloinkaan
käänny Jumalaan, maan ainoasti Kristukseen, meidän Va-
pahtajaamme, joka ihmisellisessä muodossa miehuutensa ole-
misessa on meidät Jumalan kanssa somittanut ja synnin-
rangaistuksista lunastanut. Kiitetty kirkkoherra Hermans-
purissa, lähellä Hampuria, mainio saarnaaja ja pakanain
ystämä suurissa lahetystoimissansa, nimeltä Harms, jokakuoli
1865, esm. ei koskaan lähestynyt rukoukfissansa suoraan Ju-
malaa. Hän rukoili aina maan Kristusta. Tämän ru-
kouksen muodon moi hymin ymmärtää siitä uskon kamp-
pauksen ja kilmoituksen tilasta, missä me täällä maailmassa
eläessämme aina olemme. Jumalaa korkeudessansa ja sa-
laisuudessansa ei ole kukaan kasmoista kasmoihin nähnyt.
Kristus sitä mastoin syntyi ihmiskunnan keskuuteen, eli,
maikutti, kärsi ja kuoli meidän edestämme. Hänestä olemme
saaneet kristillisen uskontomme ja hän on kristillisen kir-
kon nurkkakimi, seurakunnan pää ja perustaja. Hän on
oikea ja totinen Välittäjämme, josta syystä myös häneltä
kaikki apu, kaikki suojelus ja tarwe 'on anottama ja saa-
tama. Mutta kun tarkemmin katsomme näitä perustuksia
rukouksemme asioissa, niin sulkeumme sillä tawoin pois Iv-



26

malasta hänen kokonaisuudessansa. Me ja'amme Juma-
lan näinkin. Meillä on maan toinen persona jumaluu-
desta, eikä kaikki kolme, joita kuitenkin jokaista elämäs-
sämme tarmitsemme. Me tarwitsemme Isää luojaksemme
ja ylläpitäjäksemme. Poikaa sowittajaksemme ja lunastajak-
semme. Pyhää Henkeä pyhittäjäksemme. Me opetamme ja
uskomme Jumalaa kolmiyhteiseksi, kolmipcrsonalliseksi, ja
me ymmärrämme kristillisen uskonnon seisoman tahi kaatu-
man tämän opin kanssa kolminaisesta jumaluudesta. Ju-
mala on Kristuksen personassa opettanut meitä rukoilemaan
itseänsä isänä isämeidässä. Kristus on myös antanut kai-
kille tunnustajoillensa tämän käskyn: ~Herraa lumalatas
pitää sinun kumartaman ja Häntä ainoata palweleman."
Sentähden kaikki kristilliset kansat sanomatkin yhteisiä ru-
kouskokouksiansa ja kirkonmenojansa jumalanplllweluk-
seksi. Kaikesta näistä syistä tulemme siihen lopulliseen
päätökseen, että rukoukset, kiitokset ja ylistykset olkoot Ju-
malaan käännetyt ja asetetut, joskokin eritilaisuuksia myö-
ten woimme anmksemme huutaa, kiittää ja ylistää eriperso-
noitakin erikseenkin jumaluudessa. Tässä on wapaus jo-
kaiselle suotlllva ja annettllwa; sillä rukouksen sisimäinen
luonto'on mapaus; ketäkäan ei moida rukoukseen pakoittaa.

Menkäämme nyt katsomaan niitä erityisiä rukouksia,
joita kaikissa kristillisissä seurakunnissa yhteisesti käytetään,
ja siis meilläkin Suomenmaassa. Ensiksi kohtaa meitä,

kaikkein rukousten rukous Isämcitä tahi oikcammasti suo-
menkielen luonnon mukaan Meidän Isämme. Sitä sa-
notaan myös Herranrukoukseksi scntähden että Herramme
Jesus Kristus on sen meille opettanut. Isämcitä tulee
tämän rukouksen cusimäisistä sanoista ja on kaikille kielille
tullut samaan sananjärjestykscen käännetyksi kuin niillä la-
tinassa on: noßt6r, niinkuin myös kreikan kielessä:
pÄtei' ömun. Meillä ei'ole täydellistä tietoa niistä ajoista,
jotka seurasiwat Kristuksen poislähtöä ja apostolien eroa
tästä elämästä, josta syystä emme myöskään - tarkalleen
tiedä, milloin Isämeitää rumettiin yleisemmästi seurakun-
nissa käyttämään. Sen waan tiedämme, että jo lopulla
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toistasataa wuotta tälle rukoukselle omistettiin suuri huomio
ja tarkastus. Seurakuntain opettajat alkoiwat sitä selitellä
yhteisissä kokouksissa, ja se pantiin ensimäisckst perustuk-
seksi niiden opettamisessa, jotka kristinuskoon kääntyiwät
ja seurakunnan yhteyteen otettiin. Tässä on kuitenkin se
huomaittawa, että isamcidän erirukousten merkitys ja sisäl-
lys waan tämmöisille opetettiin ja selitettiin; sitte wasta
kun oliwat tulleet seurakunnan täydelliseen yhteyteen ote-
tuiksi, saiivat oppia itse isämeidän sanat. Näitä sanoja
pidettiin semmoisina kalliina aarteina, joita ei saatu antaa
ulkona seurakunnasta olemille, ennenkun oliwat tulleet oi-
keiksi kristityiksi seurakunnan sisässä nautitsemaan sen etuja
ja hedelmiä. Niitä pidettiin sentähden niin salassa, ettei
isämeitää luettu yhteisessä jumalanpalweluksessa ennenkun
kaikki, joita kristillisyyteen opetettiin, oliwat menneet kokouk-
sesta pois, jonka perästä tämä kallis rukous luettiin nman
täydellisten seurakunnan jäsenten kuulien. Sittemmin luo-
wuttiin tästä isämeidän salassa pitämisestä, ja se otettiin,
niinkuin sen olla pitääkin, yleiseksi rukoukseksi, niin että se
nyt on kristikunnassa yleisin ja parain kaikista rukouksista.
Lukemattomia miljonia sydämiä ja huulia on tätä rukousta
rukoillut, ja sitä rukoillaan aina edespäin loppumatta niin
kauan kuin kristillistä kirkkoa maanpiirillä löytyy. Tu-
hansia hurskaita ja oppineita miehiä on käyttänyt uskoansa
ja taitoansa tämän rukouksen tutkimiseen ja sen äärettömän
rikkaan sisällyksen selittämiseen. Myöskin silloin kuin kaikki
jumalanplllwelus pidettiin latinan kielellä, opetettiin Her-
ran rukous kansoille heidän omilla kielillänsä. Näin sai
tämä rukous jo kristillisyyden ensimäisistä Vuosisadoista
paljon käännöksiä erikielille. Isämeitää opetettiin Suomen-
kin kansalle paawikunnankin aikana, ja luultawasti löytyi
siitä silloin jo käännöksiä meidänkin kielellä, maikka niistä
ei ole ainoatakaan säilynyt tallelle meidän ajoillemme. Ny-
kyisenä wuosislltana on Herran rukouksesta ahkeroitu saada
käännöksiä kaikille tunnetuille kielille, ja sillä tawoin on
siitä erikielten murteiden kanssa painon kautta ilmiannettu
kolmattasataa erilaista käännöstä. Kun lähetyssaarnaajat
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menemät pakanoille kristinoppia julistamaan, ottamat he
isämeidän ensiniäiseksi opetusaineeksi, sitä jokaiselle kristilli-
syyteen käännetylle neumoaksensa ja teroittaaksensa. Her-
ran rukous on siis alku kristilliseen uskoon ja on semmoi-sena aina ja joka paikassa todistainut siihen hymäksi pe-
rustukseksi, niinkuin se on kristillisen mielenlaadun hywä
ilmoittajakin. ~Ken oikein osaa rukoilla isämeitää, hän ei
pelkää perkelettä eikä kummituksia", sanoo kiitetty ruotsa-
lainen kirjoittaja Geijer. Paamikunta antaa isameidälle
semmoisen arwon, etta se waatii kaikilta jäseniltänsä sitä
missiä kertoja päiwässä rukoiltawaksi. Se uskoo, että kuta
useampia kertoja isämeitää rukoillaan, sitä otollisempi se
Jumalalle on. Tästä syystä on paawillisessa kirkossa tär-
keä tietää ja muistaa, kuinka monesti jokainen on pui-
massa isämeitää lukenut. Muiston amuksi käyttää sen-
tähden oikeauskoinen katolilainen niinkutsuttua, ruusunau-
haa tahi helminauhaa, jota kantaa yöt paimät kaulas-
sansa, rihmalle on pujotettu joukko helmiä ruusukimestä eli
muusta aineesta. Rukoillessa pidetään tämä helmirihma
kädessä sormien mälissä. Joka luetun isämeidän merkiksi laske-
taan helmi pujahtamaan sormien läpi rihman toiseen päähän,
ja kun helmet näin omat kaikki, tiedetään miten monta
isämeitää M luettu. Woidacm kernaasti myöntää tässä
tamllssa löytymän jotakin hempeätä ja kaunistakin kristilli-
syyden tuntoa; mutta meidän emankelisluterilaisessa kirkossa
ei sille anneta minkäänlaista yleistä armoa. Se saattaa
synnyttää sen määrän ja maarailisenkin käsityksen, että huu-
lien rukous, on jotenkin pääasiallista rukouksessa, ja että
monet rukoussanat omat Jumalalle otollisemmat kuin sydä-
men äänetöin rukous. Mutta uskonnon mapaus suopi »vas-
tustamatta jokaiselle, mitkä ulkonaiset temput tahtonsa,
ja temppu se on, eikä mikään muu, käyttää muiston amuksi
helminauhaa.

Nyt seuraa katseltawaksi usko, tahi, niinkuin sitä
myöskin kutsutaan, apostolinen usko. Tämä ei ole oi-
keastansa mikään warsinainen rukous. Mutta kun se Ju-
malan edessä kirkonmenoa pidettäessä luetaan tunnustukseksi.
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mitä kristitty Jumalasta uskoo, ja scntähden käytetään
uuiissakm kirkon toimituksissa, otamme sen tässä puheeksi
yhdessä jaksossa rukouksen kaussa. Se ei ole mikään py-
hästä raamatusta otettu kappale, eikä se siitä syystä siis
kanna nimeä apostolinen usko. Mutta se on pyhään
raamattuun perustettu, ci ainoastaan sen puolesta, että sen
sisällys pitää Jumalan sanan kanssa yhtä, ivaan muunkin
puolesta. EroteZsansa sanoi Jesus opetuslapsillensa: ~Menk-
äätte ja opettakaatte kaikkea kansaa, ja kasta-
kaatte heitä nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hen-
gen." Näistä sanoista näemme kasteen siis tapahtuneen
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, johonkastetut itse-
kukin ivastasimat: ~Mina nskon Isän, minä uskon Pojan,
minä uskon Pyhän Hengen päälle." Helposti on ymmär-
rettäwä, miten tähän yksinkertaiseen tunnustukseen wahi-
tclleu lisättiin siihen käymiä sanoja, niinkuin kaikkivaltias,
taiwaan ja maan luoja, Jesus Kristus, Jumalan ainoa
poika, meidän Herramme j. n. e. Arwattawa on myös-
kin tämän tunnustuksen eripaikoissa muuttuneen wähän crin-
kaltaiscksi, josta sen paasisällys ei kuitenkaan muuttunut.
Se oli kaikissa tapauksissa kristillisen uskon tunnustus,
oli siinä joitakuita sanoja enemmän tahi wahemmäu. Hy-
win aikaiseen tapaamme tämmöisen erilaisuuden tämän seu-
rakunnan uskon sanoissa; alussa ei huolittu, mimmoiset sen
sanat »limat, kunhan ivaan sisällys oli kristillinen. Mutta
sittemmin muodostettiin se sanoissakin yhdenlaiseksi. Itsesen nimitys usko tahi apostolinen usko on hywin wanha
ja oli luultllwasti lantcisen Europan seurakunnissa alkuan-
sakin latinankielinen. Samoin kuin isämeitä, on tämäkin
apostolinen usko käännetty kaikkien kansain kielille, joihin
kristillisyys on tullut. Niinikään pantiin se kristillisen ope-
tukscu perustukseksi; mutta sen sanoja ei opetettu cnnenkun
opctcttama otettiin seurakunnan yhteyteen ja siinä tilaisuu-
dessa näiden sanain ja kasteen kautta sitoutui kristilliseen
uskoon. Sama sitoumus on tällä apostolisella uskolla ime-
läkin, josta syystä ei ketään, joka sen kieltää, ivoida kat-soa kristillisen seurakunnan jäseneksi.
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Synnintunnustus kuuluu myöskin rukousten lu-
kuun. Kristus lupaa ja lahjoittaa mapahduksen, mutta
ainoastaan niille, jotka onmt sen tarpeessa. Kristuksen tar-
joama pelastus tulee siis ainoastaan niiden hymaksi, jotka
tunnustamat ja katumat syntinsä sekä rukoilemat Jumalalta
armahtamista ja anteeksi saamista. Sentähden on seura-
kunta itse asettanut synnin tunnustuksen julkisesti tehtä-
mäksi ja yhteisesti luettamaksi. Sanat siinä omat olleet
ja moimat olla erinkaltaiset. Aika ajoittain on sanoja yh-
teisessä synnintunnustuksessa muuteltukin. Moni nykyajan
kristitty ei esm. hymaksy sanoja »synnissä syntynyt"
ja »kaiken clinaikani syntistä elämää pitänyt",
silla kuinka syntinen elämä, mapaatahtoisesti harjoitettuna,
sopii kristitylle? Se synnin tunnustus, jossa mainitut sa-
nat löytyivät, alkaa: Minä maimainen syntinen ihmi-
nen; toinen alkaa: Laupias Jumala; ja kolmas: Ra-
kas tllnvaallinen Isä. Lukemattomia raskautettuja sie-
luja on näillä rukouksilla ilmoittanut hengellisen hätänsä,
ja lukemattomat omat niiden kautta saaneet liewityksen ja
lohdutuksen.

Entisinä aikoina oli tumallista koota kaikki, mikä ru-
kousta oli, yhteen. Tämmöisiä rukouskeräyksiä sanottiin
Litaniaksi tahi kollekteiksi, jotka sanat juuri merkitse-
mät rukouskokousta. Näissä löytyi kaikcllaisia rukouksia ja
väitä luettiin, niinkuin mielakin tehdään, jumalllnpllliveluk-
sessa Herranhuoncessa. Niinmuodoin rukoiltiin kristillisen
kirkon menestystä, kristillisen kirkon ylläpitämistä, rauhaa
ja hiljaista elämää kaikessa jumalanpelwossa ja rehellisyy-
dessä, esiwallan ja hymän hallituksen edestä, maallisen mal-
lan moimassa pysymistä, hymää järjestystä ja hymin käy-
mistä, mauhcmpain ja lasten, isäntäin ja palkollisten edestä,
kaikkien hyödyllisten ahkareiden ja yritysten onnistumista,
hmvää maan hedelmää, seka kaikkea hengellistä ja ruumiil-
lista siunausta. Näissä rukousissa ei löytynyt suurta erin-
kaltaisuutta sanoissakaan. Kuudennella muosisadalla tehtiin
kaikki rukoukset lautcisen Europan kirkossa melkein yhden-
laisiksi, kiitetyn paawin Gregorio suuren huolenpidosta.
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Tästä ajasta on se litania tahi suuri kollehti, jota joissa-
kuissa seurakunnissa wielakin silloin tällöin luetaan. Alussa
käytettiin näitä rukouksia sillä tamoin, että pappi ne luki
eli meisasi, ja seurakunta joka rukouksen lopussa myöskin
yhtyi papin ääneen sanoilla: Herra armahda meitä,
Warjele meitä laupias Herra Jumala, Auta meitä
Herra Jumala j. n. e. Tämä tapa teki rukouksen seura-
kunnan yhteiseksi. Nyt sitä enää ei noudateta.

Wanhoissa kirkkokäsikirjoissa tamataan kreikkalainensana d orologia, joka merkitsee kaikkea Jumalalle omistet-
tua kiitos- ja ylistyspuhetta. Meidänkin aikoinamme
käytetään jumlllllnplllweluksessa tämmöisiä lauseita kiitokseksi
Jumalan armosta ja hywyydestä sekä Hänen korkeutensa
ja herruutensa ylistykseksi. Semmoinen dorolo gia löytyy
jo isämeidässä, tämän rukouksen Viimeisissä sanoissa: sillä
sinun on waltakunta, woima ja kunnia ijankaikki-
sesti. Myöskin muita ylistyslauseita käytetään kirkossa,
niinkuin esm. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala, kaik-
kiwaltias, jotka sanatomat osaksi otetut Esaiaan profe-
tasta; niinmyos lause: Kunnia olkoon Jumalalle kor-
keudessa sekä maassa rauha, ihmisille hylvä tahto,
jotka ornat enkelien sanat lesuksen syntyessä. Doxologioita
ornat myöskin lauseet: Kiitetty olkoon Jumala ja siu-
nattu ijankaikkisesti; kiittäkäämme ja ylistäkäämme
Herraa j. n. e., jotka owat osittain otetut pyhästä raa-
matusta tahi olleet seurakunnassa hywin kauan käytettyinä.

Kirkossa yhteisissä rukouksissa ollessa luetaan ja wei-
sataan myös siunaus. Tästä on muistettavia ainoasti
Jumalan woiwan siunata, s. t. s., antaa hengellisiä ja
ruumiillisia lahjoja. Mutta jo wanhassa testamentissa oli
Jumala asettanut ihmisiä puolestansa julistamaan hänen
hynmyttänsä ja armoansa. Sentähden lukinmt papit Jeru-
salemin temppelissä siunauksen kansalle korotetuilla käsillä
kaksi kertaa päinmssä, nimittäin illoin ja aamuin, sitte kun
uhrit oliwat toimitetut. Tämä siunaus oli sanasta sanaansama, jota kaikissa kristillisissä kirkoiDsa nytkin käytetään.
Herran siunauksen lukee osittain pappi, osittain myös sev-
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rakunta. Teki sen kumpi tahansa, se maan muistakaamme
sitä lukiessa, että siunaus tulee Herralta, eikä kettäkään toi-
selta, ja että Herra siunaa maan niitä, jotka häntä oikein
rukoilemat ja palwelewat. Mutta niinkuin ainoasti Herra
woi siunauksen antaa, niin on taas toiselta puolen ihminense ainoa maanpiirillä, joka siunauksen woi Vastaanottaa.
Ihminen käyttää tätä siunausta ulkonaisiinkin walikappa-
leihin.' Kun näitä kappaleita otetaan käytettäwiksi, sano-
taan sitä toimitusta silloin siunaukseksi, niinkuin myös
Vihkimiseksi. Tämä siunaus ei okeastansa ole mitään
muuta kuin rukous, toimotus, että sen asian, sen kappaleen
käytäntö, jotasiunataan, tuottaisi meille paljon hymää. Mutta
itse asia, itse kappale, olkoon mikä hymansä, ei ole siu-
nauksen kautta tullut entistä pyhemmäksi eikä paremmaksi.

Seurakunnan rukouksiin kuuluu myös lyhyitä rukous-
lauseita, niinkuin: Herra olkoon teidän kanssanne,
jonka pappi lukee eli messuaa, ja johon seurakunta mas-
tan: niin myös sinun henkesi kanssa. Myös sanoo
pappi: rauha olkoon teidän kanssanne. Minät pa-
pin toimotukset seurakunnalle owat tawallisia terwehdyssa-
noja itämckssa tänäkin päiwänä. Wastaus on tullut seu-
rakunnan omasta päätöksestä, ja on seurakunnan tekemä
noin 6:lta nmosisadalta. Ne tarkoittamat sen siunauksen
saamista, jota kumpainenkin niin pappi kuin seurakunta tar-
witsee, ja. ilmoittamat siis kahdenpuolista kristillisen mie-
lenlaadun toimotusta. Itäisissä kirkoissa käytetään maan
rauha olkoon teidän kanssanne; mutta lanteisissä kir-
koissa kumpaistakin. — Lauseet: Rukoilkaamme ja ylen-
täkäämme sydämemme Jumalan tykö, omat 4:sta
Vuosisadasta kuuluneet seurakunnan yhteisiin rukouksiin. —
Kun Jesus eli ja maelft maan päällä, lahestyimät ihmiset
häntä useasti näillä sanoilla: Herra armahda meitä,
tahi niinkuin ne kreikankielellä owat: Kyrieeleeson. Sama
huuto on wielä nytkin kaikille kristityille tarpeellinen, josta
syystä näitä sanoja käytetään jumalanpalmeluksessakin. Ne
sisältämät lyhyen synnintunnustuksen ja rukouksen armah-
tamisesta. lumalanpalmeluksessa kerrotaan ne kolmasti
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jokaiselle jumaluuden personalle. Noin 4:stä Vuosisadasta
on Kyrieeleesonia seurakunnassa käytetty kirkonmenossa.— Hosianna on hepreankieltä ja merkitsee: mapahda
meitä. Näin huusimat Juutalaiset weisatessansa temppe-
lissä. Niin Jerusalemin asujamet huusiwat lesukselle, kun
hän suuren wäkijoukon kanssa tuli heidän kaupunkiinsa.
Hosiannaa huutamat kaikki kristityt lesukselle Kristukselle,
hengelliselle kuninkaallemme. Melkein kristillisyyden alusta
on tätä heprealaista sanaa jumalanpalveluksessa käytetty.
Adwenttisunnuntaina on Hostannaa rumettu Suomessakin
juhlallisemmasti weisaamaan kaupungeissa, joissa koulunuo-

rison annetaan Hostannaa meisata. — Halleluja on
myöskin hepreankieltä, ja merkitsee: Kiittäkäämme Her-
raa! Temppclinpalweluksessa sitä Juutalaiset käyttiwät,
ja kristityt Jerusalemissa alkoiwat sitä ensin jumalanpalme-
luksessa weisata. Heiltä siirtyi se sitte muihinkin seurakun-
tiin. Moni ehkä luulee Hallelujan ilmoittaman maan kris-
tillisen ilon, riemun ja kiitoksen tunteita, niinkuin sitä ylei-
sesti lanteisessä Europassa, niinkuin Suomessakin käytetään.
Mutta kaikissa itäisissä seurakunnissa merkitsee se päin mas-
toin sydämen symää surua ja murhetta.

Puhuttuamme yleisesti niistä pääasiallisista rukouk-
sista, joita kristillisissä seurakunnissa yhteisesti käytetään, kat-
sokaamme miclä, mitä ulkonaisia ruumiin käytöksiä rukouksia
pidettäessä maarinotetaan. Itäisissä maissa»rukoillaan ta-
mallisesti seisomin jaloin. Näin tckimät Juutalaiset, josta
syystä Kristus sanoi opetuslapsillensa: ja koska seisotte
ja rukoilette, niin anteeksi antataatte, jos teillä on jotakin
jotakuta mastaan, että myös Isänne, joka on taimaissa,
antaisi teille rikoksenne anteeksi (Mark. 11: 25). Myö-
hempinä aikoina pitimät Juutalaiset seisomista niin tar-
peellisena, että sitä piti niidenkin noudattaa, jotka matkoilla
ollessansa tahtoimat rukoilla laiiualla tahi rattailla. Kris-
tityt noudattimat myöskin tätä tapaa jumalllnpalmelutscssa,
crinomattllinkin semmoisissa rukouksissa, jotta sisaltuvät kii-
tosta ja ylistystä. Seisomin jaloin rukoiltiin warsinkin
koko sen riemuajan, joka kesti Pääsiäisestä Helluntakiin.
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Myöskin ewankelisluterilaisissll seurakunnissa noustaan mis-
sissä tilaisuuksissa seisomin jaloin rukoilemaan. Mitkä ne
kappaleet omat, joita seisoaltaan Suomen kirkonmenossa lue-
taan eli meisatlllln, emme tarmitse tässä erittäin luetella.
Muutamissa maissa, niinkuin esim. Tanskassa, seisoo seu-
rakunta papin lukiessa Herran siunausta.

Kumarrus ja polmilleen lankeaminen on itämainen
tapa. Sen kautta ilmoittaa ihminen Jumalan edessä nöy-
ryyttänsä ja alamaisuuttansa. Kristillisissä seurakunnissa
löytyi entisinä aikoina kolmenlaisia polmi- ja kumarrusru-
koukfia. Symintä nöyryyttä osoittama tapa oli se, kun
langettiin koko ruumiilla pitkällensä maahan; sen jälkeen seu-
rasi nöyryydessä polmilleen lankeaminen; kolmas oli se, kun
päätä nykäytettiin eli kumarrettiin muuten seisoalla ollessa.
Niinkuin tiedämme noudatetaan Suomen seurakunnissa maan
näitä kahta miimeksi mainittua rukouksen tapaa. Entisten
kirkkosaäntöjen mukaan piti kaikkien kirkossa olemain lan-
geta polmillensa synnintunnustusta. Herran ehtoollissanoja
ja isämeitää lukiessa ja rukoillessa; mutta sitä ei joka pai-

kassa maarinoteta. lesuksen nimeä mainitessa nykäyttää
kansa päätänsä, joka on kieltämättä kaunis tapa. Sillä on
perijuurenansa apostoli paamalin sanat: lesuksen nimeen
pitää kaikki polmet itsiänsä kumartaman, jotka
taimaassa ja maan päällä ja maan alla omat
<Tit. 2: 10)..

Itämaiset kansat maarinottamat muitakin ulkonaisia
ohjeita rukouksia pitaessänsa. Auringon nousu ja ilman
suunnat omat tässä jostakin merkityksesta. Juutalaiset ru-
koilimat aina uskontonsa kukoistuksen paiminä sinne päin
käännettyinä, missä Jumalan asunto, Jerusalemin kuuluisa
temppeli, rukoushetkenä sattui olemaan. Kristityillä ei tä-
män, enemmin kuin muunkaan suhteen, löydy mitään sito-
maa ohjetta tahi lakia noudatettamana. Jumala on mei-
dän uskonnon mukaan joka paikassa läsnä. Mutta kirk-
kojen rakentamisessa noudattamat kristityt tamallisesti ilman
suuntia. Useimmissa, jos ei kaikissa, kirkoissa on alttari
rakennettu itäpuolelle. Rukoukset pidetään alttarilta, ja alt-
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tariin päin seurakunta istuu tahi seisoo. Siis omat kristi-
tyt rukouksissansa kirkonmenossa itäänpäin käännettyinä.

Käsiänsä Juutalaiset pitimät rukoillessa joko taiwasta
kohti korotettuina eli ristissä. Edellistä tapaa noudatettiin
seisoellaan rukoillessa, jälkimäistä polwilla ollessa. Koro-
tetut kädet merkitsiwät iloa ja ylistystä, ristissä olemat su-
rua ja alamaisuutta. Kristityt eimät käsiänsä korota ylös,
maan pitämät ne tamallisesti aina ristissä rukoillessansa.

Apostoli Paaivalin käskyn mukaan olimat miehet amo-
päin, maimot peitetyillä päillä jumalanpalmelukscssa kristil-
lisyyden ensiaikoina. Tätä tapaa waarinotetaan mieläkin,
maikka ci niin kiinteästi, etenkin mitä nmimoihin tulee.

Jotakin personaa eli kappalta siunatessa, pani pappi
sille kätensä, jota mieläkin tehdään. Tällä merkitään sitä
likeistä yhteyttä Jumalan ja siunattawan wälillä, jota siu-
naus ja Jumalan sana maikuttaa.

Kun Kristus uhrasi itsensä meidän edestämme ristin-
puulla, niin on ristiä siitä syystä pidetty pyhänä merkkinä.
Sillä merkittiin ihmisiä ja muita esineitä, joita katsottiin
pyhiksi. Ristin tekeminen oli siis myös siunaamista. Gman-
kelisluterilaisissa seurakunnissa ei ristiä enää käytetä niin
monessa pyhässä toimituksessa kuin ennen. Mutta risti
asetetaan kuolleiden haudoille merkiksi ruumiin ylösnousemi-
sesta Kristuksen kautta tuomiopäimänä. Kirkkojen huippu
päättyy myös ristillä, osoittaen taimasta kohti tulewaista
ijankaitkista elämää.

Juutalaisten seurakunnissa pidettiin rukouksia määrä-
tyillä hetkillä. Tätä tapaa noudatettiin alussa kristillises-
säkin kirkossa. Rukoushetket olimat ensin kolme; sitte ne
enennettiin miideksi, kuudeksi ja seitsemäksikin. Tämä nni-
meksi mainittu lukumäärä on paawillisessa kirkossa tähän
asti pidetty kirkkolaissa asetettuina kanonillisina rukoushet-
kinä. Emankelisluterilaisissa seurakunnissa eimät rukous-
hetket ole laissa määrätyt, josta syystä kirkkojakaan ei pi-
detä auki muulloin kuin jumalanpalmeluksen aikana ja jo-
takin yhteistä rukousta pidettäessä. Me emme lue rukouk-
siamme helminauhoilla, emmekä hetkittäin. Me tiedämme
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Jumalan oleman hengen, ja ymmärrämme niiden oleman
oikeita ja totisia rukoilijoita, jotka Jumalaa rukoilemat
hengessä ja totuudessa. Tämmöiset rukoilijat tietämät
myös Jumalan sanasta ja omasta sisällisesti! kokemukses-
tansa Jumalan tahtoman itseänsä rukoilla ja Hänen myös
kuuleman rukouksiamme. Mutta joskokin niin sattuisi,
ettei Jumala aina kuulisi rukoustamme, niin meidän on
muistaminen isämeidän rukouksen sanoja: tapahtukoon
sinun tahto s, s. 0., tapahtukoon Jumalan tahto, maan
ei meidän, koska Jumala tietää ja ymmärtää paremmin
kuin me, mikä ajallista ja ijankaikkista onneamme, totiseksi
hyödyksemme, auttaa ja edistää. Ken siis hengessä ja to-
tuudessa rukoilee, se rukoilee myös nöyryydessä, joka on
oikean rukouksen tunnusmerkki. Sentähden kristityt nöyrällä
luottamuksella päättämät aina rukouksensa sanalla ~Amen",
joka on heprealainen sana ja merkitsee: totisesti, toti-
sesti, nämat pitää näin tapahtuman. Tämän sa-
nan omat kristityt oppineet Juutalaisilta, ja omat sitä käyt-
täneet noin kolmannesta muosisadasta kaikissa rukouksissansa
ja yhteisessä jumalimpalweluksessansa. Amen on siis merk-
kinä rukouksen tapahtuneen uskossa ja luottamuksessa ru-
kouksen kuulemiseen. Wälistä wastaa seurakunta rukoile-
man papin sanoihin sanalla: amen. Mutta oikeaan ru-
koukseen mastaa ei ainoastansa ihmisellinen usko, maan
myöskin Jumalan rakkaus ja laupeus: amen.

R. P.
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Mitä luonnontiede ilmoittaa maailman synnystä?
Maailman alku ja synty olimat jo muinaisaikana simis-

tyncemmillä kansoilla tutkinnon ja tiedon esineenä. Niin ar-
weliwat esm. manhat Kreikkalaiset maata, mettä, tulta ja
ilmaa maailman alkuaineiksi. Suomen kansa laski kaiken
olon perustukseksi munan, josta maa, taimas, aurinko, täh-
det, kuu j. n. e. syntyiwät, niinkuin wanhat runomme sitä
kertoivat. Nykyisen ajan luonnontiede ei ole myöskään jät-
tänyt tätä symää ainetta tutkimatta. Tämä kysymys on-
kin sitä laatua, etta se wichättää ja pakoittaa ihmistä siitä
hakemaan tietoa. Me tahdomme tässä uudemman ajan
luonnon tutkijain mukaan antaa lukijalle ne pääasialliset tie-
dot, mitä maailman synnystä arwellaan ja tiedetään.

Aluksi muistutamme, mitä pyhä raamattu tästä ky-
symyksestä sanoo. Siinä tämä kysymys wastataan ly-
hyesti näillä sanoilla: »Alussa loi Jumala taiwaan
ja maan." Tästä opimme siis maailman oleman kaikki-
maltiaan Jumalan luoman. Mutta pyhä raamattu opet-
taa myöskin ettei kaikki yhtaikaa luotu, maan sen tapahtu-
neen mahitellen. Kaikki mitä mieläkin silmäimme edessä
tapahtuu, käy jumalallisia, määrätyttä, säännöllisiä ja muut-
tumattomia lakeja myöten. Näiden lakien tutkiminen ja
tunteminen on uudempana aikana ollut ajattelemaisille ih-
misille yhtä maikeata kuin humittamaistakin. Aiman iloista
on tietää tärkeimpien näistä lakiloista jo oleman tutkitut,
niin että niiden perille on päästy. Jumala on näin an-
tanut ihmisen ikäänkuin pilkistää salaiseen
Näiden ilmisaatujen lakien kautta käy meille sekin selmaksi
ja ymmärtämäisekst, jota emme silmillämme emmekä muilla
aistimillamme huomaa.
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Msi näitä lakeja, joka Voimallisesti käy koko luomi-
sen läpi, kaukllifimmllssllkm amaruudessa, on wetomoima,
latinankielellä attraktio.

Jokaisen olennon osat wetäytywät toisiinsa, ne omat
yhdessä. Mutta niin pian kun joku wetowoimaa mäke-
wämpi woima waikuttaa olentoihin, liestywät ne osistansa
ja hajoowat kappaleiksi.

Olentojen osat wetäwat siis toinen toistansa yhteen;
mutta ne eimät kuitenkaan sekoitu eikä sula toisiinsa. Ne
omat Vierekkäin, mutta eimät toistensa sisässä. Kuta likem-
pinä ne omat toisiansa, sitä lujempi on metowoima, japäin
mastoin sitä heikompi.

Osien likeisyys on silloin suurin kun ne koskemat toi-
siinsa. Jos osat mielä saatetaan painaa eli likistää likem-
min toisiinsa, niin ne eimät ole suurimmassa likeisyydessä.

Nseimmat olennot moidaan painamalla ja likistämällä
saada pienemmiksi kuin ne luonnollisessa tilassansa omat;s. t. s., niiden eriosat moidaan saada liiemmiksi toisiansa
kuin luonto ne on asettanut. Niin on esm. metallien laita,
ja jopa lasi ja kristallitki litistymät. Mutta tällä on missi
raja; jos esm. lasia liian likistää, menee se rikki. Siis ei
löydy osien täydellistä sulamista, maan olentojen eriosat
omat enemmin eli mähemmin toistensa likellä.

Missä nyt ihmisen woima kädellä, koneilla, höyryllä
ja muilla likistysneumoilla loppuu, siinä luonnonmoimat
maikuttamat olentojen osien koossa pitämistä.

Kappale karaistua terästä ei likisty enää; ennen se
kone, jolla sitä koetetaan likistää, menee rikki. Mutta pak-
kasella ja kylmällä metäikse kominkin teräs pienemmäksi,
jota moidaan ei ainoastaan mitata, maan silmillä nähdäkin.

Ollessa maan O astetta murtuu jää helposti. Mitä
tällä ymmärretään? Jos sinulla on, lukijani, lämpömit-
tari, niin mennään sitä katsomaan. Se on mähäiseen lau-
taan eli maskilemyyn kiinnitetty umpinainen keräpäinen lasi-
pilli, jonka sisässä on elohopeata. Lämmin suurentaa, mutta
kylmä pienentää kaikkia olentoja, kaikkia kappaleita.

Kun lämpömittarin lasipilli ei suurennu, täytyy sen
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sisässä oleman elohopean lämpimästä nousta. Kun kylmä
waikuttllll supistamaisesti elohopeaan, täytyy tämän pienen-
tyä ja siis lasipillissä laskeutua.

Keräpäinen lasipilli on laudassa tahi waskilewyssä
kiinni. Siihen kohtaan laudassa, mihin elohopea meden jää-
tyessä pysähtyy, pannaan merkiksi muma ja se merkitään
numerolla l). Tästä woidaan nyt mieltä myöten tehdä
miimoja ylös ja alaspäin, ja ne merkitä numeroilla. Näi-
den numeroilla merkittyjen miimojcn mali sanotaan asteeksi.
Wälit woiwat olla pitemmät eli lyhemmät, joten on saatu
erinimellisiä lämpömittaria, niiden miesten nimiä myöten,
jotka lämpömittarin omat tehneet; tamallisimmat lämpömit-
tarit omat Celsion, Reaumurin ja Fahrenheitin. 0 on se
miima, jossa ilma ei ole oikeastansa lämmintä eikä kylmää;
sikäli kuin elohopea siitä nousee eli laskeikse, tulee lämmin
eli kylmä.

Kun jäällä on aste 0, on se hymin heikkoa, niin ettäse menee helposti rikki. Jään kylmetessä 10 asteiseksi, onse komaa ja kestämän, niin että kannattaa suurimpia pai-
noja. Miukätähden? Sentähden että 10 asteisessa jäässä
omat sen osat likistyncet niin yhteen, että ne omat lujasti
toisissansa, ja kannattamat metää raskaan kuormankin sem-
moisella jäällä marustctun mirran yli. Eitä mastaan on
O asteinen jää niin heikkoa, ettei se kannata lastakaan
luistimilla.

Tämä wetowoima on nyt koko maailmassa luonnon
alkumoimia; se maikuttaa joka paikassa, niin pienimmissä
kuin suuremmissa olennoissa ja kappaleissa, maan päällä
yhtä hymin kuin äärettömässä amaruudessa. Sen kautta
on koko maailma, tähdet, auringot, kuut, maa ja myöskin
pyrstötähdet syntyneet, joista miime mainitut luultamasti
eimät mielä ole kasmaneet täydelliseen muotoonsa.

Myöskin meidän maapallomme on tallH lamoin meto-
moiman kautta syntynyt.

Mutta mikä on se aine, josta kaikki on sijinnyt ja
syntynyt. Pyhä raamattu sanoo maan ja taimaan synty-
neen tyhjästä. Tyhjästä ei kuitcukaan tule mitään. Tämä
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on sentähdcn ymmärrettäwä sillä tawoin, ettei mitään ai-
netta löytynyt ennenkuin Jumala sen loi. Kysymys on
siis, mikä oli tämä aine, jonka Jumala ensiksi loi. Tä-
hän mastan luonnon tutkinto: aine oli arwattawasti jota-
tin hienoa utua, höyryä, kaasua, joka semmoisena ensin
täytti koko amaruuden. Wetowoiman kautta erosi se eroa-
mistaan osistansa ja'muodostui jähmettymisen ja kristallis-
tumisen kautta erityisiksi maailman kappaleiksi.

Tässä lukija marmasti puistaa päätänsä, merkiksi että
epäilys on saawuttanut hänen mieltänsä sm totuudesta, mitä
wiimeksi sanottiin. No, se ci tee mitäkään: epäileminen on
tieteen äiti. Ken todella epäilee, hän pyrkii päästä cpai-
lemiscstänsä totuuden perille. Mahdottomalta se tosin näyt-
tää, miten metallit, kiwet, wuoret ja muut monilukuiset ko-
ivat kappaleet olisimat saaneet alkunsa ja syntynsä niin tyh-
jästä ontumasta aineesta kuin utu, höyry, kaasu on. Sem-
moista moi korkcintakin ajatella wedcstä, joka nytkin imelä
moi muuttua höyryksi, samoin kuin höyrystä tulee wettä.

Tämmöistä epäilemistä ei saa sanoa ymmärtämättö-
myydeksi. Mutta sillä on kuitenkin määrä perustus, ja se
mic Väärille teille. Sillä kaikki olennot ja kappaleet moi-
daan kuumuuden kautta muuttaa höyryksi, kaasuksi. Ei
mitäkään aineellista olentoa löydy, joka olisi tulen kestä-
mää. Itse tiamanttikin katoaa ja muuttuu samuksi, s. t. s.,
muuttuu kuumentamisen kautta kaasuksi. Myöskin kulta ja
platina sulamat ja haihtumat. Sen todistaa seuraama koetus:

Kultaseppä sulattaa kultaa. Kun se on täydellisesti
sulanut ja kiehuu, ja sen päällä pidetään hopearahaa, niin
tämä kullittuu kullan huurusta eli myöskin tu-
len leimu, joka ympäröi sitä astiaa, missä kultaa sulate-
taan, saa kullasta nousemasta huurusta wiheriäisen karman.

Se ci siis ole mikään mahdotoin ajatus että kaikki,
mitä maailmassa aistimellista löytyy, syntyi ja kasmoi kaa-
sunmuotoisesta alkuaineesta.

Mutta tässä kohtaa kuitenkin jotakuta epailtämää.
Ajatellessa taimaan kappalten, kunto- ja kicrtotähticn, ynnä
myös kuiden ihmetcltllwäa suuruutta, näyttää se melkein
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mahdottomalta, miten ne olisimat woineet syntyä ja sukeu-
tua niin hennosta ja hienosta aineesta kuin kaasu on, ja
siitä mullistua ja tiheentyä semmoisiksi suuriksi olennoiksi.
Mutta tämäkin käy selwäksi, sitä likemmin tarkastellessa.

Katselkaamme maailman äärettömyyttä. Meidän an-
rinkomme, miten likellä se on lähintä kiintotähteä? Ote-
taan ensin mun suuri luku.

Osaatko sanoa tätä lukua: 4000000000000 (neljä
biljonaa). Waikka meidän täytyy myöntää tämmöisten lu-
kujen oleman ymmärtämättömiä, niinkuin myös semmoiset
matkan pituudet omat käsittämättömät, niin ne omat kui-
tenkin todet, ne löytywät, ne owat luetut, ne omat
mitatut, ja sentähden pidämme me tieteellisellä lujuudella
kiinni lauseessamme ja sanomme:

Aurinkomme maikutuspiiri eli waltakunta on joka haa-
ralle kuusi tuhatta biljonaa peninkulmaa; s. t. s., näin pit-
kän matkan päähän aurinko paistaa, näin ulottumainen onsen maikutus, silloin sen wetomoima masta loppuu, siinä
on sen raja kuudentuhannen biljonan matkan päässä joka
suunnalle. Siellä masta alkaa toisen kiintotähden, toisen
auringon waltcckunta.

Kun aurinkomme on pallon muotoinen, niin sen nml-
takuntakin on saman muotoinen. Tällä auringon malta-
kunnan pallolla, on siis 12 tuhannen biljonan pituinen
läpimitta, s. t. s.> sen laidasta laitaan läpi on tämä matka.
Kun sen sisällys luetaan kuutiopeninkulmittain, niin saa-
daan seuraama luku:

904"""780000'""000000""000000'"000000"0000<)0'000000.

Ken ei ole lukujen sanomisessa oikein tarkka, harjoit-
takoon päätänsä tällä lunmlla. Se on pitempi kuin monta
nälkänmotta.

Tähtien tutkijat omat kiertotähtien keskinäisestä meto-
woimasta ja auringon wetowoimasta kierkotähtiin ottaneet
lukeaksensa niiden painon ja lausumat:

Auringon ja kaikkien kiertotähtien yhteinen Mino on
~54,186 qivadriljonia sentncriä."
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Jos nyt summa niistä kuutiopeninkulmista, jotka te-
kemät auringon Valtakunnan sisällön, jaetaan Viimemaini-
tulla summalla, niin saadaan tietää että

5,218,000 kuutiopeninkulman osalle tulee yksi luoti
ainetta.

Tästä ei suinkaan olla entistä miisaampia. Ei olla-
kaan, mutta tullaan. Elähän lukijani hätäile, maikka nuo
numerot omat pitkiä ja ikäwiä kuin entisen kommisariuksen
puheet. Käyttäkäämme mainittu esimerkki meille likemmin
olemiin ja paremmin ymmärrettämiin kohtiin. Tuolla sei-soo kotiseurakuntasi kirkko. Menemme sinne jonakuna arki-
päiwänä pieni palamen merikimeä muassamme; olkoon se
noin herneen suuruinen. Tämä pieni palanen on kirkon
sisällykseen merraten paljon suurempi kuin esm. auringon
ja kaikkien kiertotähtien sekä niiden kuiden suuruus aurin-
gon koko waltakunnan rinnalla.

Nyt sytytämme merikimen kirkon sisässä; ei kirkko siitä
pala. Mutta merikin» palaa ja haihtuu kaasullisiksi alku-
aineiksi. Missä ne nyt omat? Emme näe kirkossa mitä-
kään, maikka ikkunat ja omet omat kiinni. Kirkon sisällys
oli liian suuri, josta syystä merikimen kaasu pääsi haihtu-
maan näkymättömiin.

Aurinko ja kaikki tunnetut kiertotähdet meidän aurinko-
kunnassamme, merraten sen amaruuteen, eimät ole läheskään
niin suuret kuin mainittu mcrikimi ja kirkko toistensa suh-
teen. Mutta jos kaikki mähitellen haihtuisi kaasullisiksi alku-
aineiksi, niin amaruus, eteri, yliilma, ei siitä tummentuisi
ollenkaan; maailman amaruudessa ei hamaittaisi hi-
tuakaan näistä näin haihtuneista taimaan kappa-
leista. Tätä on julmaa ajatella, mutta niin kämisi, jos
kaikki taimaan kappaleet palaisimat, ja niin se Jumalansanan mukaan käy, sillä taimaat ja maa hukkumat.

Mitä olemme nyt oppineet? Paljon olemme oppi-
neet, jos ajattelemaisesti olemme edellistä lukeneet. Mitä
mastaat. lukijani? Sinun ja minun täytyy mastata:

Sen mahdollisuus, että kaikki omat alussansa
olleet kaasullista näkymätöintä ainetta, hajallaan
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maailman awaruudessa, on siis kieltämätöin to-
tuus. Jos niinmuodoin kaikki heikkoutuisi ja hajoisi awa-
ruuteen, niin siitä woi Jumalan sanan mukaan uudet tai-
waat ja maat jälleen yhtä hywästi syntyä kuin ne siitä
alustansllkin omat sukeuneet.

Mutta missä ainetta on, siinä on myös wetowoi-
maa, ja matkan pituudet eiwat tälle paljon merkitse.

Niin pian kuin kaksi osaa lähestyi toisiansa, pääsiwät
ne toisten osien woitolle ja wetiwät niistä likimäiset ensiksi
puolellensa: näin syntyi wähitellen kokonainen, itsekseen ole-
nm, olento eli kappale. Kaswamisen joutuminen paisui pai-
sumistansa arwattawasti kuta suuremmaksi kappale tuli;
sillä kappaleen suuruuttaa myöten isonee wetowoima. Tätä
keskinäistä kaswamista kesti niin kauan kuin se liiallisen
matkan pituuden tähden loppui, ehkä siinä, missä toisen
maailman kappaleen wetowoima alkoi.

Wetowoimaa tässä merkityksessä sanotaan painowoi-
maksi eli, latinan kielestä, yleinen gravitatio.

Näin omat aurinkomme, kiertotähdet ja kuut woineet
syntyä ja muodostua. Näin on tämän korkean asian laita
woinut olla koko maailman awaruudessa.

Mutta painomoima koneellisella maikutukscllansa mat-
kaansaattaa myös liikunnon; sillä olentojen synty ei saat-
tanut muuten käydä laatuun kuin osien lähestymisellä toi-
siinsa, s. t. s., liikunnolla. Wähitellen tapahtunut tihecn-
tyminen synnytti painon, josta sitte olletikin kun se no-
peasti tapahtui, tuli lämpö. Kaikkea mitä painetaan, ol-
koon se kuin kylmää tahtonsa, tulee sen kautta lämpimäksi.
Lyö rautllplllaistll päähän, niin että se likistyy, saat nähdä,
miten se tulee niinkin kuumaksi että sytyttää puuta. Myös-
kin ilma tulee painon kautta kuumaksi. Jos otat yhden
kuutiojalan ilmaa ja supistat sitä niin, että se pienentyy

kuutiojalaksi, käy se niin kuumaksi kuin tulinen hiili.
Toisiansa liketessä pyrkiwät osat kaikissa kappaleissa

keskukseen, keskipisteescn. Tämä on yleinen luonnon laki.
Silloin alkoi kaswawa olento eli kappale pyörimään keski-
pisteensä ympäri. Mutta painoon, tihcentymisecn, liikun-
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toon yhdistyi nyt taas uusi woima, nimittäin hitaus, wit-
kallisuus, kankeus, ikäänkuin liikunnon wastustajaksi. Tämä
hitauden ivoima ilmestyy aina niin pian kuin kappale
rupee liikkumaan. Sekin on siis luonnon laki.

Katsokaamme nyt, miten tämä sopii aurinkokuntaamme.
Aurinko itse oli todenmukaisesti muodostuksen alku.

Kun se alkoi syntyä ja kaswaa, rupesiwat aineet äärettö-
mästä awaruudesta sitä likemmäksi ja likemmäksi lähesty-
mään, ja niinmuodoin tuli siitä kaasupallo, joka tiheentyi
keskuksessansa. Se rupesi nyt pyörimään ympäri. Mutta
tihein puoli eli paksuin paikka kääntyi nopeammasti ympäri
kuin harmempi, ja katso, aineet eiwät olleet kadottaneet hi-
tauttansa, ne pyrkimät lepoon! Ne osat, jotka nyt oliwat
loitompina wetowoiman pääwaikutuksesta, eiwät jaksaneet
seurata ympäripyörintöä; ne lohkesiwat emästänsä, kun side
wetowoiman heikkouden kautta katkesi heidän ja emän wä-
lillä. Ero oli tehty ja mitäkään aineellista yhdistystä ei
woinut enää tulla kysymykseenkään.

Näin irtautuneet osat muodostuiwat nyt omin päin
kokonaisuudeksi, toisiksi olennoiksi, toisiksi kappaleiksi. Alussa
oliwat närnät osat kehänmuotoista, niinkuin sormus, sisästä
tyhjät. Mutta kehän osat wetäytyiwät yhteen ja muodos-
tuimat puolestansa itseiseksi kaasupalloksi, joka sitte käwi
tiheämmäkfi. Keskipiste weti sitä kuitenkin yhä puoleensa,
niin ettei se päässyt oman waltaisia ratoja anmruudessa
kulkemaan. Se alkoi kiertää aurinkoa ympäri, ja siitä syn-
tyi kiertotähti.

Kiertotähtien tiheentymisessä ja muodostumisessa saat-
toi sama tapahtua. Näissä syutyi taas keskipiste, ja sen
ympärille emä, josta sitte osia hitautensa, kautta irtautui.
Irralleen päästyänsä, ei sekään woinut karkuun päästä
awaruutta kulkemaan omin päinsä. Se oli alkuliikuutonsa
saanut emältänsä, kiertotähdcltä, ja sen täytyi nyt nou-
dattaen wctowoimaa ruweta entistä emäänsä kiertämään
ja sen kerällä pyörimään auringon ympäri. Näin syntyi-
wät kuut.

Tämä kuuluu kyllä kauniilta, mutta lieneekö tuo totta.
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arwcllee lukija. No, no, maitahan mieltäsi wielä wähän,
ei olla määrillä teillä tutkinnoissamme. Katselkaamme, eikö
aurinkokunnassamme löydy mitäkään, joka mahmistaisi seli-
tystämme totuudeksi. Löytyy kyllä, maikka sitä ei paljailla
silmillä näe. Kiertotähtien joukossa löytyy yksi, jonka nimi
on Saturno.

Tämä tähti oli kauan tunnettu, mutta sen ympärillä
ei tiedetty oleman kehää eli sormusta. Wasta sitte kun
kiikarit, loitolle kantamat silmäputkct, keksittiin, tuli Eatur-
non kehä näkymiin.

Jos Saturno on muodostunut samalla tamalla kuin
muut kiertotähdet. Niin Jumala on sen kehän heittänyt ih-
miselle osmiitaksi näkemään, mitenkä Hän luomistansa on
käyttänyt ja kehittänyt eteenpäin. Tästä lausuu luonnon-
tutkija Gruson: ~Saturno on se kiertotähti, jossa me häm-
mästykseksemme saamme nähdä maailman suuren Luojan it-
sessä taimaankappalten teossa, jossa silmämme saamat kat-soa Hänen työpajaansa, ja josta saamme täydellisen makuu-
tuksen siitä, miten Hän luomisessansa on ollut toimessa.
Me näemme Saturnon ympärillä mahan matkan päähän
jääneestä kehästä, miten kiertotähdet ja hymin todenmukai-
sesti kaikki muut maailman kappaleet omat muodostuneet.
Siitä näemme myös Luojan tarkoituksen ei olleen meille
salata miten luomisen työt omat sujuneet ja käyneet."

Mitäs Saturnossa näemme?
Saturno on kumpaisissakin päissänsä hymin supistu-

nut pallo, jolla on yhdeksän kuuta. Mutta paitse näitä
kuita, joiden muodostus on meille edellisistä perustuksista
selma, on Sarurnolla myöskin sitä ympäröimä soikea kehä
eli rengas. Tämä kehä ei ole kuitenkaan yksinkertainen,
maan siinä on monta sisäkkäin kulkemaa, toifistansa erillään
olewaa rengasta.

Kuinka nämät soikeat renkaat omat syntyneet?
Saturno pyörii erinomaisella nopeudella akselinsa ym-

päri. Tämän nopeuden tähden se ensin sinkahutti maini-
tut yhdeksän kuuta kaasukappaleina luotansa, jotka sitte kicr-
tyimat sen ympärille kulkemaan. Mutta kun wiimciset
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kaasulohkareet siitä irtautuiwat, oliwat ne jo kangistuneet
niin komiksi, etteimät enää jaksaneetkaanmuodostua palloiksi,
waan wääntyiwät ja sujuituimat renkaiksi ja täydellisesti
kowettuneina luonnon lakia myöten erosiwat toisistansa ja
pyöriwat nyt yhteisen emänsä ympärillä, joka ehtimiseen
supistuu ja wapaana pyörii yhteisellä namalla luittensa ja
rengastensa sisässä, sekä näiden kanssa auringon ympäri.

loskokin paljo löytyy selittämättä tämän ihmeteltä-
n»än kiertotähden muodostumisessa, niin siitä saamme kui-
tenkin wannasti nähdä ja käsittää, miten kiertotähdet ylei-
sesti omat syntyneet ja kasmaneet maailman awaruudessa
kiertämään auringon ympäri. Se amaa osaltansa owea
luomisen salaiseen woimaan. Se on osaltansa meille todis-
tuksena Jumalan suuruudesta ja kaikkiwaltaisuudesta, ja an-
taa meille syytä ylistämään Luojan wiisautta.

Käytyämme muita äärettömän awaruuden olentoja kat-
somassa, kääntykäämme omaan maanpalloomme, silmailemään
Vähän sitäkin. Myöskin tämä on arwattawasti auringosta
sinkoutunut kappale. Kuu, joka ystämällisesti antaa meille
maloa öillä, on sitä mastaan maasta eronnut kappale, jonka
maanpallo nmodostuessansa kadotti likemmästä yhteydestänsä.

Kun maa alkoi muodostua, kun sen kaasut metäytyi-
wät yhteen ja kowettuiwat suuriksi muoriksi ja lujiksi ki-
wiksi, silloin mahtoi kauhean painon ja osien yhteen hiero-
misen kautta semmoinen kuumuus olla, ettei sitä woi aja-
tellakaan. Epäilemättä olimat silloin kaikki alkuaineet pa-
laman ja liekkiwän sulamisen tilassa. Silloin ei mitäkään
eläintä moinut maanpallolla olla. Se oli kokonaan sula
maailman amaruudessa niinkuin sulatettu tina kauhassa.

Mutta amaruus, eteri, ilma — ne eiwät olleet kuu-
mat. Se yli-ilma, se eteri, jonka osista aurinko ja tähdet
tiheytymisen kautta saimat alkunsa, ei ollut lämmin, waan
kylmä, nom 60 astetta. Kun maanpallo nyt oli tassa kyl-
mässä eterissä, täytyi sen Vähitellen kylmettyä, niin ettäsen pinta komettui. Luonnontutkijat omat kokeneet laskea
lukua siitä ajasta, mikä maan kylmettymiseen on mennyt.
Waikka nämät numerot eiwät ole warsin warmoja, niin
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tahdomme tässä kertoa saksalaisen Ph. Körberin mukaan,
mihinkä päätöksiin promessori Bichoff Bonnissa on tässä
luwunlaskussll tullut.. Mainittu promessori oli tuliseksi kuu-
mentanut missiä komia aineita, missistä painosta ja jääh-
dyttänyt ne sitte. Werraten niiden painoa ja komuutta
maanpalloon, tuli hän siihen päätökseen, että maanpallo
on tarmmnut kuumuudestansa jäähtyaksensä 353 miljonaa
wuotta. Sitte kun tämä tapahtui, saattoi maalle masta
tulla ruohoja, puita, eläimiä j. n. e. Olkoon nyt tämän
lunmnlaskun laita mimmoinen hymänsä, se on manna, että
maanpallon sisus on mielä tänäkin päimänä kuumassa, pa-
lamassa liekissä, johon tuliwuoret, maanjäristykset ja lämpi-
mät lähteet omat selminä todistajina. Me ihmiset elämme,
asumme ja mäellämme siis tulen päällä, samoin kuin me
yöt ja päimät olemme ympäri ja eteenpäin pyörimässä liik-
keessä maailman äärettömässä amaruudessa. Mutta miten-
kin asumme ja olemme, tulen päällä ja amaruudessa, sen
tiedämme, että kaikkimaltias rakas Luoja hallitsee, suoje-
lee, hoitaa ja kaitsee meidän kuolemattomia sielujamme tästä
ajallisesta elämästä lesuksen Kristuksen kautta iankaikki-
suuden ilomajoihin, joissa kaikki, mitä nyt on salaista ja
tummaa, ymmärtämätöintä käsittämätöintä, selkenee au-
ringon maloa kirkkaammaksi.

R. P.
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Tiamantin elämäkerta.
Tänä aikana saa kaikki, jolla mahankin on armoa,

historiansa. Tiamantillatin on historiansa esm. saksan ja
ruotsin kielillä. Niin miksikä se ei siis ansaitsisi elämäker-
tomuksensa myöskin suomenkielellä. Siinä toimossa että
lukijamme mieluisesti seuraa meitä tätä kallista kimeä kat-
sellessa, tahdomme tässä mukailemalla *) antaa siitä lyhykäi-sen historian. Ensiksi on merkittäwä mitäkään luonnon-
tuotetta ei löytymän niin kallista, mutta todellakin niin
mähäarmoista kappaletta kuin kalliit kiwet owat. Pienin
kukkainen Suomen saloilla woi herättää Meissä symempiä
ajatuksia ja suloisempia tunteita kuin tuo kiiltäwä ja lois-
tama tiamantti. Mutta maikka niin on, eimät kalliit kimet
sentähden kadota armoansa. Ne omat kiwiwaltakunnan aate-
lissääty, ja heillä on armonsa yhtäkaikki, maikka eimät
juuri ketäkään hyödytä. Heidän harminaisuutensa, loistonsa
ja komuutmsa omat tuottaneet heille sen mielihymän ja lem-
men, jolla heitä yleisesti etsitään ja pidellään. Tiamantti
pidetään muita kalliita kimiä armollisempana; se on muiden
joukossa kuningas, joka ympäröi itsensä semmoisella korkeu-
della ja prameudella, etteimat muut sille läheskään mertaa
medä. Hamasta muosituhannista saakka sädehtii se yhtä
kirkkaalla loisteella, ja suurimmilla tiamanteilla on tamalli-
sesti historiansa, joka silloin tällöin on täynnä yhtä kum-
mallisia ja meristä tapauksia kuin muinoisten kuningasten
elämäkerrat. Sotia on syttynyt niiden omistamisen tähden.
Milloin ne mälkkyimat ihanimpana koristuksena jonkunruhti-
naan kruunussa, milloin ne joutuimat unohdukseen mullan
tomun sekaan, sieltä jälleen löydettämikst ja tunnettamiksi,

'1 Katso Läsning för folket wuosikerta 28, 4 wihko.
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sckil hämmästyttämään maailmaa loisteellansa. Ne olkoot
ylenkatsotut; sille hulluudelle naurettakoon, joka hempii näitä
epäjumalia; niiden nmikutus ihmismielten hymittämiseen ei
lakastu, ja ne omat aina olemat turhuuden, koreuden ja.
komeuden paraimmat seurakumppanit.

Tiamantti jääpi ikuisiksi puimiksi maailman kalliiksi
kimeksi ja loistamimmaksi koristukseksi. Ei kukaan maalari
kykene sen mälkkymiä säteitä kuwaamaan; sitä runoilijaa ei
löydy, joka sanoihin möisi pukea sen kummallista hohdetta.
Walo on taimaan enfimäinen ja kauniin lahja; tämän ma-
lon heijastuttua ja jakaa tiamantti ihanoihin säteihin.

Tiamllntteja ei tawata joka paikassa maan piirillä.
Ne seudut, joissa niitä on löydetty, omat Intia, Sumatra,
Borneo, Uraalintunturit, Australia, jotkut paikat Pohjois-
amerikllssa ja Brasiliassa. Ensi- ja miimemainitut omat
rikkaimmat näistä kalliista kimistä. Muinoin oli manha
Intia tiamanttien ainoa kotopaikka, ja marsinki oli Golkonda
tämän suhteen tunnettu. Tulot Intian tiamanttiaarteista
olimat mainiot, etenkin tiamanttien suuruuden ja paljouden
wuoksi. Gräs Turkin keisari, joka pitkällisen sotaisen ja
ryöstöisen hallituksen perästä kuoli kahdentoista nmosisa-
dan lopulla, oli koonnut miiden leimiskän painamaisen tia-
manttiaarteen.

Viimeisinä aikoina on kuitenkin Brasilia woittanut
Intian rikkailla tiamanttiaarteillansa. Nämät keksittiin sa-
tunnaisesti w:na 1727.

Portukalilainen Bernardin» Tonseka Lobo oli matkalla
Brasiliassa. Täällä hän sattui näkemään kultafaimannossa
muutamien työmiesten pelaaman korttia ja siinä käyttämän
pelimerkeiksi pieniä kimiä, jotka olimat kullan seasta löytäneet.
Tämmöisiä kimiä oli Lobo nähnyt Itäintiassa ja anneli
niitä heti puhdistamattomiksi tiamanteikst. Palatessansa
kotimaallensa otti hän näitä kimiä mukaansa Lissaboniin,
jossa hänen armelunsa toteutui ja Brasilian rikas tiamantti-
aarre oli näin keksitty sekä meti heti yleisen tarkastuksen puo-
leensa. Europalaiset tiamantinkauppiaat olimat tähän asti
tuoneet tiamanttinsa Intiasta. Peljäten tiamanttien hm
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nan alcnwmista ja ivoittansa wähentymistä, keksimät kei-
non panna sen waleen liikkeelle, että Brasilian tiamantit
oliwat sinne wiekkaalla tawalla wiedyt Intiasta. Mutta
Portukalilaiset todistimat asiansa oikeuden, ja lähettiwät
Brasilian tiainantteja Intiaankin, siellä myötäwiksi sen maan
omina tiamanttina. Tehty keksintö laajentui ja tuli hymin
woittoa tuomaksi. Brasilian parain tiamanttipaikka, jossa
kaupunki Diamantina löytyy, on korkeaselänneinen, nmorikas,
hedelmätöinmaanpalsto lähellä San Franziskon suurta jokea.

Tulot Brasilian tiamanttikaimannoista niiden keksimi-
sestä wuoteen 1850 noustwat 10 miljonaan karatia, jotka
suomen rahassa luettuina tekemät nom 350 miljonaa mark-
kaa. Maanpallo ci ole köyhä kullasta ja tästä kalliista
kimestä, mutta ne ornat maikeat löytää ja kaimaa; se tekee
ne hunninaiseksi ja kalliiksi. Sateen perästä on lapsilla ta-
pana etsiä kultaa lätäköistä ja mesijuoksuista, ja ornat monesti
myös onnistuneet työssänsä. Pieniä tiamantteja on löy-
detty kasmujen juurista ja kiivistä, joita teille on sikseensä
miskattu katoomaan. Myöskin kanat noukkimat mälistä
tiamllntteja kupuunsa tumallisten hiekkamurujen asemesta.

Brasilian tiamanttikaimannot olimat alussa maltion
haltussa ja hoidossa. Mutta maltio ei ole missäkaän eikä
milloinkaan rikastunut asiamiehenä. Brasiliassakin oli tia-
manttikaimllntojen hoito huono ja markauksia tapahtui kil-
paan milloin työmiesten, milloin päällikköjen puolelta. Hal-
litus antoi sentähden nämät kaimannot arennille ja on siten
saanut kohtuullisen moiton.

Tiamanttien ctsintö- ja huuhontatyöhön käytetään or-
jia, joita marlillisesti martioidaan ctteimät saa marastaa.
Warkauksill rangaistaan komasti, jota mastaan hymiä pal-
kintoja jaetaanrehellisyydestä ja työn menestymisestä. Sem-
moinen orja, joka on löytänyt karatin painoisen tia-
mantin, koristetaan kukkaseppeleellä ja micdään joukolla pääl-
lysmiehen luo. Tämä antaa nyt juhlallisesti orjalle wa-
paudcn ja uuden pukimen, jonka perästä orja saa niinkuin
muutkin mapaat tehdä työtä omaksi hymäksensä. Näin työ-
miehiä kohdeltiin alussa, mutta onnellisiksi eimät scntähdcn
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aina tulleet. Maine käy salaisen heimolaisuuden löytymän
näiden kallisten kinncn ja niiden omistajain matilla, niin
että tiamantti tartuttaa komuuttansa niihin ihmisiin, jotka
sille owat tykkänään lahjoittaneet sydämensä.

Raaat, puhdistamattomat tiamantit wiedaän kaiman-
noista tamallisesti Rio Janeiron kaupunkiin ja sieltä Gu-
ropan kauppamiehille; suurin osa menee Lontoosen. Osta-
jat myömät ne toisille kauppamiehelle, joiden asiana ja toi-
mena on niiden hiottaminen. Tästä ne saamat sen kalliin
loiston, joka sitte antaa niille kauneuden ja annon.

Taito osata tiamanttia hioa eli tahkota säännöllisiin
muotoihin, on uudemman ajan keksintö; muinoin niitä pi-
dettiin ja kannettiin luonnollisessa tilassansa, sitte kun ne
ensin kuitenkin pestiin ja hangattiin kiiltäwiksi. Nasta
w:na 1456 keksi eräs mies nimeltä Lutowig von Berg-sen, Bryggen kaupungista, ne ohjeet, joiden mukaan särmätKasetit) omat tiamanttiin, hiottawat, joista sitte sen waloa
jakama moima tulee, ja joka sille loisteen antaa. Kardinaali
Mazariin oli aikoinansa, niinkuin tunnettu on, suuri kullan
ja tiamanttien rakastaja. Hän haali itsellensä noin 200
miljonan markan suuruisen omaisuuden, ja keksi tiamantille
täydellisimmän muodon, paraimmat särmät, miten tiamantti
enimmästi mälähtelisi. Keksintönsä mukaan hiotti hän Rans-
kan kruunulle 12 suurta tiamanttia, jotka loistamat kirk-
kaammasti kuin tähdet taimaalla.

Nykyaikana Juutalaiset Amsterdamissa hiomat useim-
mat tiamantit. Siellä löytyy tätä marten suuria koneita.
Amsterdamin 28,000 Juutalaisesta elättää noin 10,000 it-
sensä paljaalla tiamantticn hiomisella ja tahkoamisella. Hio-
makoneet käymät höyryllä, joita hoitaa noin 300 työmiestä.

Niinkuin sanottu, tiamautin kauneus ja loisto tulee
tykkänään siitä, minkä muotoiseksi se on hiottu. Tamalli-
sinunat muodot omat nytyänsä namat kaksi: mälähtelemä
ja ruusun muoto. Wiime mainittu on manhempi ja anne-
taan tawalliscsti hnokcampihintaisillc tiamanteille. Wäläh-
telema on kaikkein kallim muoto, ja semmoisella tiainantilla
on yhteisenä nimenä briljantti.
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Tiamantin etemin omaisuus on sen erinomainen ko-
ivuus. Tämä omaisuus tuotti tälle kiwelle ensimäisen huo-
mion. Mutta maikka tiamantti on koma, halkiaa se aiman
helposti tumallisella weitsenterällä. Sitä ei kuitenkaan tai-
tamatoin osaa tehdä; siihen tarwitaan harjaantumista, tai-
don saamiseksi, ja warowaisuutta tiamantin halkiamisen on-
nistumiseksi. Tämä kallis kiwi on niinkuin kasinkulta hie-
nonhienoista, näkymättömistä lemyistä kudottu. Tieteelli-
sellä kielellä sanotaan tätä nimellä kristalli. Tiamantin
rakennus on kristallinen. Moni kiwilaji, niinkuin esm.
liuskakiwi, Haitilla helposti lewyihin, mutta ei joka suun-
taan. Jos tämmöisiä kimiä halaistaan muihin kuin nii-
den omiin suuntiin, niin ne murtumat. Tiamantilla on
myös tämä omaisuus; sitä moidaan halaista neljään suun-
taan, mutta kun se on niin erinomaisen hienoa ja haa-
rasta, niin sitä hutaistessa luonnollisiinkin suuntiinsa on
suuri warowaisuus waarinotettawa, muuten se rikkoutuu pie-
niksi muruiksi.

Tätä tiamantin omaisuutta käytetään kahdella tawalla
sitä tahkotessa, hiottaessa ja silittäessä: osittain halkomi-
seksi, jos tiamantti sattuu olemaan mallinen, osittain tia-
manttijauhon nmlmistamiseksi; tämä jauho eli pulmeri on
ainoa, jolla tiamanttia saatetaan hioa ja silittää. Siinä on
ja tarwitaan kowaa kowaa wastaan. Niin pian kuin tia-
mantissa hamaitaan joku naarmu, pilkku tahi halennainen,
joka sen armoa alentaisi, haluistaan se luonnollisesta pai-
kasta, joten yhdestä suuremmasta saadaan kaksi pienempää
ehjää tiamanttill. Tämä työ on itsessään aiwan helppoa
ja yksinkertaista, mutta se maatii suurinta taitoa. Monen
wuoden harjoituksesta ja kokemuksesta työmies heti tietää,
mistä kohdasta tiamantti on halaistawa. Hän leikkaa tia-
mantin kulmaan, missiin pisteesen, nmman toisella tiaman-
tilla, asettaa sitte wiiwaan warullisesti pienen meitsen ja
näpsäyttäen sitä kemeästi masaralla, halkaisee tiamantin wii-
wasta. Tämä on niitä kauniimpia toimituksia, joita ki-
mennäistiede käytännössä on opettanut.

Kristallikimet järjesti tohtori Wollaston tieteelliseen
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muotoon. Hän oli niitä ensimäistä, jotka käyttiwät tätä
tiedettä tiamantin halkasemisessa. Hän osti suuria mialli-
sia tiamantteja haimalla hinnalla, halkasi ne pienemmiksi ja
moitti sillä tllwlllla suuria summia. Toiseksi, niinkuin jo
mainitsimme, walmistetaan tiamanteista jauhoa tahi pulmc-
ria. Pieniä halpaarmoisia timantteja pannaan teräsmort-
teliin (huhmariin), jossa ne hakataan rikki ja hierotaan hie-
noksi terässurmimella. Ne särkymät tässä pieniksi palaisiksi
ja jauhetaan tomuksi, jota sitte käytetään tiamanttien silit-
tämisessä.

Mistä syystä tiamantti on niin ihmeellisen loistoinen,
ei ole tunnettu. Sillä ei ole omaa malomoimaa, niin että
siitä itsestänsä läksisi loisto. Se on läpikuultama niinkuin
lasi; mutta jos lasia hiotaan maikka kuinka ja tehdään bril-
jantin muotoiseksi, ei siitä kuitenkaan tiamanttia tule? Lasi
moi tulla sasirin ja smaragdin kaltaiseksi ja moni wälkkywä
kiwi sormuksissa ja muissa etenkin maimomäen sormuksissa
ei ole muuta kuin hiottua, kaunistettua lasia. Tiamantin
loiston salaisuus on haettawa jostakusta muusta sen omai-
suuksista, mutta ei sen kirkkaudesta ja läpikuultamuudesta.
Tiamantin loiste tuleekin, se tiedetään, sen omaisuudesta
jakaa eli, kuten sitä sanotaan, katkaista maloa semmoiseksi
wärinprameudeksi, joka huikaisee ja lumoaa silmät. Ia mitä
tiamantti oikeastansa kuitenkin on aineensa puolesta? Ei
mitäkäan muuta kuin paljasta, puhdasta, kristalliseerattua
hiiltä. Tiamantti on samaa ainetta luonnon waltakunnassa
kuin hiili, jolla myöskin on tosin suuri armonsa ja hyö-
tynsä, mutta e.i se milloinkaan pääse koristamaan neitojen
hiwuksia eikä kuningasten kruunuja. Mitä noki on tiaman-
tin rinnalla? Tiamantti on komaa, ettei mointa löydy-
kään. Uudempana aikana, joka kaikkia koettaa, on kuiten-
kin onnistunut tillmanttill pehmentää sähköllä, elektrisitetillä,
ja kiehuttaa sitä niin, että muuttuu grafitiksi tahi lyijy-
kimeksi; miitta päin mastoin ei ole tähän asti ivoitu lyijy-
kiweä eli muuta hiiltä muuttaa tiamantiksi, tahi taiteellisen
keinon kautta tehdä tiamanttia. Se suuri taidemestari, itse
luonto, se maan osaa tätä kallista kimeä tehdä, joka ihmi-
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sia huikasee ja miclyttää. Se mestari käyttää tiamauttia
tehdessä omaa salaisuuttansa, jota ihmiset tähän asti owat
turhaan koettaneet keksiä ja ilmituoda.

Tiamantin armo tulee sen marista, puhtaudesta, läpi-
kuultawuudesta ja ehjeydestä. Se tiamantti, joka on kir-
kas kuin kirkkaimman, lahteen mesi, puhdas kuin niasta sa-
tanut lumi, läpikuultama kuin lapsen wiatoin sielu ja eheä
ilman niitäkään naarmutta, pilkutta ja muuta Viallisuutta,se on armoltansa kaikkein kalliimpi. Kellä on kaikki nämät
omaisuudet, se sanotaan oleman »puhtainta mettä", jota
nimitystä useasti käytetään tästä kalliista limestä. Onko
tiamantilla maan wahiä wikoja, sanotaan se oleman «toista
mettä"; ja kun se on pilkkuinen, sekainen, tahi muuten
miallisempi, silloin se on »kolmatta mettä."

Kaikilla tunnetuilla tiamanteilla on oma niinensä. Suu-
rimmaksi kaikista luullaan tiamanttia «Bragantsa", joka
löydettiin Brasiliasta w:na 1741; se säilytetään raakana,
pnhdistamatonna kuninkaallisessa rahastossa Lissabonissa,
ja on kanan munan kokoinen sekä painaa 1,680 karatia.
Mutta sitä epäillään oikeaksi tiamantiksi. Tuntijat arwe-
lemat sitä maan talvalliseksi topaskimeksi, joka armelu on
saanut wahwikkeensa siitä, ettei Portukalin hallitus anna
sitä hiottaa, eikä liiemmin tutkia, onko se oikea mai ei.
Tämä hallitus arwelee tiamanttinsa, yhtä mahan kuin mo-
nen muun olennon ja kappaleen maailmassa, ei moiman tar-
kempaa koetusta kestää; epäluulon alainen tiamantti on ar-
wllttllwasti parempi kuin tietty Topas.

Jos nyt tämä suurimmaksi luultu tiqmantti siirtyy
sijaltansa, niin sen jälkeen ottaa »Radshah" matossa Bor-
neon saarella epailtUnättömän ensimäisen istuimen tiamant-
tien maltakunnllssa. Se on puhtainta mettä, kirfimarjan
suuruinen ja muotoinen ja painaa 367 karatta. Tämän
tiamantin omistamisesta on käyty merisiä sotia. Muutama
kuivernyöri Batamiassa halusi ostaa sitä ja tarjosi siitä
Suomen rahassa luettuna 840 tuhatta markkaa sekä kahta
sotalaiwaa tykkinensä ja ampumaroinenfa, niinkuin myös koko
joukon muita tyOiä, luoteja ja ruutia. Mutta Radshah,
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tiamantin omistaja, selitti ei woiwansa mistäkaän hinnasta
siitä luopua, sillä hän piti sitä erinomaisen hywänä taika-
kaluna, josta hänen omansa, pereensä ja sukunsa onni ja
menestys riippui.

Tiamantti ~Orlosf" painaa karatta. Se on
kotoisin Itäintian kaimannoista ja on ollut epäjumalan
Sherigan toisena silmänä Brahman temppelissä. Tätä epä-
jumalaa on miljonia ihmisiä palwellut. Sen ihmeellisesti
kiiltäwät ja wälkkywät silmät lumosiwat muutaman ranska-
laisen sotamiehen mielm Pondikerissa, niin että hän karkasi
armeijastansa, heitti oman katolisen uskonsa ja meni Brah-
minain uskontoon. Näin hänelle onnistui warastaa mai-
nitun intialaisen epäjumalan silmän. Hän möi sen sitte
50,000 markasta eräälle merikapteenille, joka taas nmoros-
tansa sai siitä muutamalta Juutalaiselta 300,000 markkaa.
Sitte maksoi siitä armenialainen Juutalainen wielä enem-
min. Wihdoin osti wenäläinen Orloff sen 450 tuhannella
ruplalla keisarinna Katarina II:lle, joka saatuansa tiamantin
korotti Orloffin kreiwiksi.

Kiitetty tiamantti ~Pitt" eli »Hallitsija" seuraa
nyt katseltawaksi. Sen löysi orja Portukalin kaiwannoista
1702, mutta piti sitä ensimältä salassa. Sitte hän tarjosi
sitä eräälle merimiehelle sillä ehdolla, että sen kautta saisi
wapautensa. Merimies houkutteli wiekkaudella orjan lai-
wlllle, jossa hän palweli, ja saatuansa tiamantin sysäsi or-
jan salaisesti mereen. Pyhän Irjänän linnassa oli silloin

kuwernyörinä herra nimeltä Pitt, jolle merimies möi tiamantin
1000 Englannin pundasta, jotka 25: 20 kursin jälkeen te-
kemät 25,200 Suomen markkaa. DMmies tuhlasi pian
nämät rahat ja hinttiin omantunnon Vaimoista. Tämän
tiamantin möi Pitt sitte Ranskanmaan hallitsijalle 2 mil-
jonasta 250 tuhannesta nzarkasta. Se painoi raakana
410 karatia; mutta hiottuna kadotti se painoansa kaksikol-
matta osaa, uiin että se nyt painaa waan 13?karatia. Josko
tämä tiamantti ei ole suurinkaan, niin se on kuitenkin puh-
tainta wetta ja kauniin maailmassa. Kun kuninkaallinen
linna Parisissa hirmuhallituksen aikana ryöwättiin, häwisi
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tämä tiamantti muiden kruunun kallisten kiivien ja koris-
tusten muassa; mutta se löydettiin taas ja kun tasamaita
tarwitsi rahaa, pantiin se pantiksi eräälle kauppamiehelle
Berlinissä. Se lunastettiin ja wälkkyi sitte Napoleon I:n
tiamanttikahmaisessa miekassa-; se oli tämän mainion san-
karin miekan kllhwaan pantu koristukseksi. Waterloo» tap-
pelun perästä se joutui taas Preussiin. Rauhan tultua
sai Ranskanmaa tämän tiamanttinsa jälleen. W:na 1855
oli se teollisuuden näyttelössä pantu esille katseltamaksi.

Tiamantilla «Nancy" on myös oma historiansa. Se
tuotiin 15:lla nmosisadalla Itäintiasta ja tuli prameutta
rakastaman Burgunnin herttuan Kaarlo uskaliaan omaisuu-
deksi. Hän näkyy pitäneen sitä jonakin taikakaluna, sillä
hän kantoi sitä polvessansa Nancyn onnettomassa tappe-
lussa. Tiamanteilla ci näy kuitenkaan oleman minkään-
laista onnen tuomaa ja suojelemaa moimaa, sillä mainitussa
tappelussa kaatui, niinkuin tunnettu on, tämä miehuullinen
Burgunnin herttua. Smeitsiläinen sotamies sattui korjaa-
maan hänen ruumiinsa tappelukedolla haudasta ja löysi tia-
mantin hänen maatteistansa. Möi sen sitte mahasta hin-
nasta, tietämättä ja tuntematta kimen kallista armoa. Pappi,
joka sen sotamieheltä osti, antoi sen Smeitsin liittokunnalle.
Sitte joutui se hugenottilaisen aatelismiehen käsiin 16:lla
Vuosisadalla. Tämä, ollen uskollinen alamainen, halusi tia-
mantin antaa kuninkaalle Henrik III:lle, jolla silloin oli suuri
rahan tarmis; mutta tiamantin miejä murhattiin tiellä; sitä
ennen oli hänellä kuitenkin niin paljon malttia ja aikaa,
että melasi tiamantin. joka sitte löydettiin hänen mahas-tansa. Sitte tuliHMEnglannin kuninkaan Jaakko II:n
omistukseen, joka paelessansa Ranskanmaahan w:na 1688
wei tiamantin myötänsä ja rahaa tarmitessansa möi sen
Lutomig XIV:lle 25 tuhannesta Englannin puudasta, s.
t. s., 605,(X)tt Suomen markasta. Ranskan kumouksen
aikana hukkaantui tämä tiamantti w:na 1792, mutta saa-
tiin jälleen ilmi Napoleonin hallituksen aikana ja muotiin
sitte Wenäjän keisarille 500 tuhannesta ruplasta/ Se on
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mieläkm tallella Wenäjän keisarillisen huoneen kallisten ki-
mien joukossa.

Merisin historia on tiamantilla ..Kotinoor", joka
tulkittuna on walon muori. Vuosituhansia on tämä tia-
mantti kulkenut kädestä käteen toisesta paikasta toisem, kun-
nes mihdoin on joutunut sekin Europaan. Onnea se ei ole
tuottanut kellekään edellisille omistajoiilensa, mitenkähän sitte
tehnee nykyiselle. Joku moimallisempi ruhtinas malloittisen ennen aina toiselta, milloin kamaluudella, milloin mäki-
wallalla. Entinen omistaja sai malista alentua tämän kal-
liin kimen tähden tomuun ja tuhkaan.

Tämä tiamantti oli kauan itäintiMisen Mogul-nimi-
sen hallitsijasumun hallussa, kunnes saaliinhimoinen raate-
lema tatarilllinen kansa teki Amganistan muorilta paälle-
karkauksen ja tulmasi joukoUansa koko Intiaan. Tiaman-
tin silloinen omistaja oli Mahomet Schah, jonka Tatari-
laiset ensialussa kukistimat, mutta heidän päällikkönsä Nadir
Schah asetti hänen jälleen hallitusistuimelle. Tällä päälli-
köllä ei ollut muuta tarkoitusta kuin mainitun kalliin ki-
men saaminen, joka myös miimein monen turhan yrityk-sen perästä onnistui seuraaman miekkauden kautta: Nadir
oli jollakin tamalla huomainnut Mahometin säilyttämän
tillmanttia turbanissllnsll (hatussansa), jota ei milloinkaan
ottanut päästänsä. Delhissä, Mahometin pääkaupungissa,
pidettiin jotkut suuret juhlat, joihin kokoontui paljo kansaa
joka haaralta. Nadirikin meni sinne, kantaen päässänsä
persialaista lammasnahkaturbania, jonka ympärille oli kää-
ritty kuninkaallinen wyö, ja joka oli koristettu kiiltämilla
helmillä, mutta joista ei ainoakaan ollut mikään tiamantti.
Tatarilainen ruhtinas makuutti entiselle mihollisellensa ikuista
ystämyyttä ja meljeyttä ja pani tämän liiton mahmistuk-
seksi sen ehdon, että maihtaisimat turbaneja. Kukistettu,
armossa jälleen istuimellensa asetettu Mahomet ei uskalta-
nut suuren kansajoukon läsnäollessa rumeta millakaan ta-
malla mastustamaan tarjottua somintoa. Lemollisen näköi-
senä, suurella itsekieltämisella otti hän turbanin päästänsä
ja antoi sen Nadirille. Kun Mahometin kasmoissa ja sil-



58

missä ei huomaittu mähintäkaan muutosta eikä liikutusta
turbanill antaessa, epäili Nadir, onnistuiko mai ei Viekkau-
dessansa. Turbiinin saatuansa kiiruhti hän sentähden telt-
taansa, sen sisusta tutkimaan, olisiko siinä tiamanttia mai ei.
Suureksi iloksensa löysi sen, termehti sitä riemullisilla tun-
teilla ja antoi sille nimen Kohinoör, malon muori.

Sen jälkeen tuli tämä tiamautti toisen malloittajan
käsistä toiseen. Ruhtinas Schah Schujah kantoi sitä kauan
rinnoillansa, ja kun hän maltakunnastansa ajettiin pois, mci
hän tillmantin mukaansa. Hänellä tosin ei ollut enää nii-
täkään silmän humitusta tämän kalliin kimen katselemisesta,
sillä hänen olimat häneltä puhkaisseet hänen
kumpaisetkin silmänsä. Mutta sokeanakin oli tiamantti tä-
män onnettoman ruhtinaan ainoa ilo ja lohdutus, maikka
ei moinut sen mälkkymää loistoa katsella. Wiimein hänen
täytyi luopua tästä sydämensä kalliista limestä ja antaa
fe muille. Sen hän teki sillä sielun moimalla ja erinomai-
sella alamaisuuden tunteella, josta Intian asujamet omat
tunnetut.

Kotinoor joutui wiimein muutamassa Intialaisten ka-
pinassa englantilaisten sotajoukkojen käsiin. Nämät lah-
joittiwat sen kuninkaatar Viktorialle. Nyt se säilytetään
Englannin maltiomaraston kalleuksien joukossa.

Tiamantteja on hamasta wanhimmista ajoista asti pi-
detty paraimpana wallan ja rikkauden koristuksena. Ei-ai-
noastaan muinaisille kauneuden tunteestansa kiitetyille Kreik-
kalaisille tämä kallis kiwi ollut ilona ja humikkeena; myöskin
wakaiset ja sotaiset Ruomalaiset ymmärsiwät antaa armoa
sen loistolle. Ruomissa, jonka muurien sisään oli kerätty
aarteita kolmesta maan osasta, löytyi niin suuri paljous
kalleuksia, että keisari Heliogabalo ripututti juhlapidoissansa
tarjottawille eri ruokalajille harminaisia kalliita kiiviä ja hel-
miä, jotka wieraat saiwat malita ja pitää omanansa.

Myöskin keisari Kaarlo suuren kruunu oli tiamanteilla
kaunistettu; ja hänen jälkeensä omat kaikki ruhtinaat har-
rastaneet saada otsapähyemsä, tiatccmaansa, kalliita kiwia.
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Mutta eiwät ainoastaan keisarit, kuninkaat ja muut
ruhtinaalliset henget ole koristaneet pukimiansa tiamanttien
loisteella; myöskin maimomäki on rakastanut tätä kallista
kimeä. Ennen muinoin saattoiwat he kuitenkin maan käyt-
tää tiamantteja kalmoisrenkaiksi. Kaulanauhojen käytäntö
tuli tamaksi Guropan homeissa ensiksi Ranskanmaalla, Kaarlo
Vlltn hallitusaikana. Kaulaketjut olimat Gallilaisilla kun-
nian merNnä, joita maan miehet kantoimat. Kaarlo VII:s
lahjoitti kauniille lemmityllensä, Agnes Sorel, tiamanttiket-
jut. Kiwet oliwat luultawasti hiomattomat sekä muuten
taitamattomasti sisään sowitewt, sillä Agnes malitti ketjunsa
repimän hänen kaulaansa, josta syystä hän kutsui niitä
kaularaudoikfi. Kuninkaan mielestä oliivat ketjut kuitenkin
hynM soreat; hänen armaansa kantoi sentähden kuninkaan
mieliksi waiwaawaa koristusta kaulassansa niin tärsimälli-
festi kuin taitoi. Tämä tapa lemift sitte lewiamistänsa
muihinkin howinaisiin ja muihin hallitsijahuoneihin. Tästä
ajasta omat naiset kaikissa maissa pitäneet kaulassansa ket-
juja milloin kullasta, milloin kalliista kinnstä, aina maroja
ja mieltä myöten. Medifin Marian ja Maria. Stuartin
ajasta asti tuliwat helmet tamaksi kaulassa kannettamikfi.

Kormarenkaiden käytäntö on roielä manhempi. Juu-
talaisten kirjanoppineet wakuuttawat Emalla olleen, enkelin
häntä poisajacssa paratiisista, läpipistctyt konnat merkiksi
maimon tulemaiscstll orjuudesta ja kuuliaisuudesta miehen
Tvallan alla. Kultawasikka, Israelilaisten maeltaessa lu-
wattuun maahan, oli tehty waimowäen korwarenkaista.
Kolmetuhatta miestä sai kärsiä tästä poikkeuksesta epäju-
malan palmelukscen. Arapialaifilla käytetään sananpartta:
»sinnlla on rengas kormussasi", samassa merkityksessä kuin:
~sina olet orja." Kun joku rupce toisen tahdon alamai-
seksi, sanoo Arapialllincn: ~hän on pistänyt kuuliaisuuden
renkaan konnaansa." — Meillä on se ammoin aikaa sitte
lakannut olemasta kuuliaisuuden merkkinä. Päin mastoin
tahtoo olla niin, että kellä roaimolla eli neidolla paljo on
korwarenkaita ja muita koristuksia päässä, kaulassa ja rin-
noilla, se on turhamielincn, kallis ja ylpeä olento talossa pidet-
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täwänä. Näin on moni mies joutunut täydelliseen kurjuu-
teen turhamaisen maimon tähden. - Mutta, niinkuin sanottu,
helmet ja kalliit kiwet owat aina olleet niaimowäen hem-
puna ja mielihywikkeenä. Ekyptin kuninkaatar Kleopatra,
tämä kaunis ja miehiä sokaisema waimo, jauhatti kerran
kalliin helmen hienoksi, pani murut miinaan ja joi ne ra-
kastajansa termetuliaisiksi. Englantilainen ylhäisyys Tuo-
mas Gresham teki samoin kuin Kleopatra ja joi hienoksi
jauhetulla 420 tuhannen markan maksaneella helmellä sekoi-
tetun miinilasin pohjaan, maansa kuninkaattarelle terwey-
deksi. Ranskan howissa löytyi niitä, jotka huwiksensa jau-
hoimat tiamllnttejansa rikki. Eräs honnneito ilmoitti ha-
luamansa saada kanarilintunsa kumatuksi sormukseen. Kon-
tin nmmeinen prinssi tarjousi heti hankkimaan neidolle sem-
moisen sormuksen. Neito suostui siihen sillä ehdolla, ettei
siihen pantaisi kallista kiweä. Kun sormus hänelle annet-
tiin, oli kanarilinnun alle tiamantti kuitenkin painettu nä-
kymättömäksi. Neito otatti tiamantin pois ja lähetti sen
prinssille takaisin. Mutta prinssi ei tyytynyt tähän; hänen
jyrkkä tahtonsa oli että neidon piti tiamantin saaman. Hän
jauhatti sentähden saman kalliin kimen.kirjoitushiekaksi ja
riputteli sen kaikki sille kirjeelle, jonka howincidolle lähetti
mustaukseksi.

Miten paljon kalliita kimiä Europaan on tuotu mai-
nituista maista, nähdään muun muassa seuraamasta jutusta.
Keisari Maksimilian I:n howipalwelija, jolle hän oli usko-
nut kallisten sormustmsa pesemisen ja puhdistamisen, oli
ikäänkuin huomaamattomuudesta kerran pitänyt itselleen yh-
den sormuksen; keisari kaipasi muutamana päimänä sen pe-
rästä sormustansa ja muistutti sitä palwelijallensa. Kun tämä
hämmästyksissänsä ei osannut wirkkaa mitäkään, lausui kei-
sari anteeksi antamaisella laupeudella: ~elä ole milläsikään,
tänä muonna saamme halmalla hinnalla paljon kalliita kimiä
ja helmiä Intiasta, silloin malitset niistä, mikä haluttaa."

Lopuksi tahdomme tässä muistuttaa muutamasta hy-
win tärkeästä ja armollisesta asiasta. Ee on se, että jo
muinaisina aikoina annettiin eräälle olennolle, jota paitse



61

ihmiskuntaa ci woisi loytyäkäan, paljo suurempi ja kor-
keampi armo kuin tiamantille ja helmille. Tämä olento on
kaunis, siweä ja hywa awiowaimo. Kirjoittaja menneistä
ajoista manitsce tästä näin: Kun yksi patriarkoista mat-
kusti Ekyptin maalle, sulki hän mukaansa kirstuun awio-
waimonsa, niin ettei kukaan saisi nähdä hänen kauneuttansa.
Tultuansa tullipaikkaan, jossa tanmroista piti tullirahaa mak-
settaman, waadittiin häneltä tätä maksua. Patriarkki oli
siihen suostuwainen. Tullinpalwelija sanoi nyt: »sinulla
on waatteita", johon patriarkki wastasi: »minä maksan
waatteista." »Sinulla on sorcimpia silkkikankaita." »Minä
tahdon maksaa niistä", wastasi patriarkki. — »Sinulla on
kultaa", arweli tullinpalwelija. , »Siitäkin minä maksan",
myönti patriarkki. »Kalliita Heliniäkin sinulla on." ~Maks-an niistäkin", sanoi patriarkki. Katsottuansa kaikki tawa-
rat, waatiwat he lukittua kirstua auki katsottawaksensa. Se
aukaistiin, ja koko Ekyptin maa ihmetteli waimon kauneutta,
joka loisti ihanammasti kuin tiamantit ja helmet. Niin-
muodoin on kaunis ja siweä waimo sorein tiamantti, iha-
nin helmi luomisen kruunussa; ja jokainen pitäköön itsensä
onnellisena saatuansa semmoisen tiamantin. — Suomella ei
ole kultaa, eikä hopeata, wiela wähcmmin Intian kalliita ki-
wiä ja helmiä. Mutta kauniita, simeitä ja hywäawuisia nei-
toisia ja Maunoja, niitä lisääntyköön ja kasnmkoon isaimme
maahan joka kylään ja joka taloon! Niissä on maamme
onni ja rikkaus.

R. P.
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Marjatta, hänen Poikansa ja Wäinämöinen.
(Uskonnollishlstoriallinen tatsauKKaleMalasta).

Kalemala on aatteellinen kuivaus Suomen kansan
elämästä muinaisuuden hämärinä aikoina, ja jumi se antaa
tälle kirjalle suurimman a.rwon ja merkillisyyden. Todelli-
sia tapauksia taiuallisessa merkityksessä siitä turhaan etsitään.
Se on kansallishengen sisällinen moima ja eloisuus, jotka
Klllenian runot owat synnyttäneet ja säilyttäneet katoomasta.
Ilcensä kohtaa meitä näissä runoissa aatteellinen maailma,
joka taiteen ja tieteen kannalta katsoen antaa tutkijan nähdä
ja arwostella esiisäimme kykyä ja ajatuksia ihmisellisen elä-
män smvinnnistä ja korkeimmista oloista ja suhteista.

Mutta aatteellista maailmaa ei saa luulla tyhjästä
syntyneeksi eikä tyhjässä riippumaksi. Kaiken runouden poh-
jana ja perustuksena on todellinen elämä, ja tämä on eten-
kin cpillisen, kertomarunon laita. Kertomukset Kalewalassa
nojautumat niin perijuurellisesti totisiin historiallisiin oloi-
hin ja tekoihin, että jos näitä ei olisi löytynyt, ei Kale-

milloinkaan olisi ilmitullut. Tuntematoin wuosiluku
on tosin tämmöisten runollisten teosten alkuna, ja tunte-
matoin muosiluku on myös niiden loppuna. Mutta niiden
aine ja sisällys on ajasta, on historiasta kudottu. Tämä
aika on kyllä wuosisatojen ja tuhansienkin kuluessa jäänyt
numeroilla merkitsemättä, sillä runous ei rakasta numeroita,
yhtämllhän kuin se pitää waaria ajasta, joka siinä aina jä-
tetään mitättömiin menemään, joskokin sitä siinä käytetään.
Kunouden aika on sisimmästi ijankaikkisuus.

Myöskin maantieteellinen totuus onrunoudelle nmhästä
anvosta. Kertomarunous pitää kansan henkeä maantietee-
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nänsä ja waeltaa sen kanssa paikasw paikkaan, wähän huo-
lien, missä sen elinsiemen milloinkin on seissut. Etsiä siis
paikkaa, maantieteellistä manteretta Kalewalan runoille, on
hywin hedelmätöinta tutkimista, ja joskokin olisi mahdol-
lista finnepäinkään määrätä, missä ja milloin nämät w-
not owat saaneet historiallisen alkunsa, niin se ei wahintä-
kään lisäisi niiden arwoa ja merkillisyyttä, sillä nämät omat
niillä kyllin määrin itsissään semmoifinaan kuin ajan kuo-
hujen läpi owat meille tallelle säilyneet.

Mutta jos Klllewlllan runojen alun ja synnyn hei-
tämme muinaisuuden hämäriin painuin fiksensä, ja katsas-
tamme omaa aikaamme, niin silloin tulemme historian sel-
malle pohjalle. Me tiedämme näiden runojen kootuiksi
enimmäksi osaksi nykyisen miespolmen eläessä, ja tunnemme
ei ainoastaan paikat, mistä ne omat kerätyt, maan myös-
kin sen osan Suomen kansaa, jopa ihmisiäkin, kenen muis-
tosta ne omat paperille kirjoitetut. Tällä tiedolla emme
kuitenkaan woi wähintäkään nostaa muinaisuuden salaista
esirippua ylös. Päin mastoin on Kalemalan runojen myö-

häinen ilmisaanti tehnyt ne sekamiksi ja maileiksi kaikin puo-
lin ymmärtää.

Pakanuuden ja kristillisyyden sotiessa toisiansa mas-
taan niin ulkonaisesti kuin sisällisestikin koko katolisen ajan
ja kauan sen jälkeenkin esimanhempiemme mielissä ja sydä-
missä, jota tilaa moidaan sanoa Karjalaisissa mieläkin kes-
tämän, ja tässä kampplluksessa toisiinsa ollessa niin sekoi-
tettuina, että useasti on melkein mahdoton: selmällcen eroit-
taa, mikä on pakanuutta, mikä kristillisyyttä, sisältää Ka-
lemalan runot siis arwattamasti Suomen kansan mielipiteitä
kristillisyydenkin aikakaudesta. Tämmöinen eroittaminen ja
seilominen sietäisi lamean erinäisen tutkinnon, josta tässä
nyt ei moi olla kysymystä. Tässä ei myöskään oteta kat-
sottamiksi niitä jaloja ja uljaita sankaritöitä, joitaKalemala
kumaa esiisäimme tehneiksi. Simulle jää myös se symä mii-
saus ja ylemä ihannetunne, jotka Suomen kansassa hamai-
taan eläneen jo pakanuudenkin aikana, ja joista tutkijat
omat ilmituoneet joitakuita kohtia, niinkuin esm. onnettoman
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Kullerwon surulliset elämän waiheet. Se simeydellinen aate,
joka hengellisesti elähytti, sitoi ja koossapiti esimanhem-
piamme pereellisen elämän hiljaisuudessa jakansallisissa yh-
teisissä riennoissa, ja joka sisimmasti pelasti heidät mui-
hin kansoihin sekautumllsta ja sulamasta, antaisi tutkijalle
runsasta ainetta kauneihin ja opettamiin kunmuksiin. Tut-
kinto on tosin jo tähänkin mehulliseen puoleen koskenut,
mutta se on tapahtunut nmillinaisesti ja nneraalla kielellä.
Kansallishengen yleisempi herätys ja elossa pysyttäminen
waatii etenkin nykyisenä aikana tämmöisten, niinkuin ylei-
sesti muidenkin aineiden esittämiset suoritettawiksi omalla
kielellämme.

Edellisistä yleisistä lauseista ja wiittaelemisista me-
nemme nyt katselemaan sitä merkillistä yhteyttä luonnon
ja hengen synnystä, joka Kalewalan alussa ja lopussa tu-
lee näkymiin ja tekee tämän runoiston historiallisessa kat-
sannossa täydelliseksi kokonaisuudeksi. Ansio tästä, niin-
kuin yleisesti Kaleiualan runojen järjestämisestä, tulee Lönn-
rotille, joka tässä on noudattanut Suomen kansan histo-
riallista edistystä.

Heränneenä luonnon mälittömästä yhteydestä pakanuu-
den aikana, kysyy Suomen kansa, mistä maailma on saa-
nut alkunsa ja miten se on tullut luoduksi. Tähän kysy-
mykseen haki ja sommitteli se wastauksia, ja ne omat luet-
tawina Klllewalan I:ssa runossa. Uhdessä jaksossa syntyy
myös ensimäinen ihminen maan piirille, ja se oli itse waka
wanha Wäinämöinen, tietäjä ijänikuinen. Kun kristillisyys
sttte tänne Pohjan perille tultuansa mähitellen kulutti ja
wiimein katkasi Suomen kansalta kaiken hengellisen moiman,
tämän itserakkaassa pakanallisessa muodossa, ja lenntti sa-
noman Kristuksesta ja hänen tuottamasta lunastuksestansa,
kysyy se, miten Vapahtaja syntyi maailmaan, ja mikä hänen
maitansa täällä oli oltama, miten ijankaikkisen hengen synty
maailmassa on tapahtunut, ja mitä uudistusta tämä henki
lvaiknttllll. Näihin kysymyksiin wastaa Kalewalan 50:s
runo, jossa Suomen kansan omituinen käsitys Jumalan
lihaantulemisesta yksinkertaisesti ja ujostelematta selwitetaän.
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Tässäkään ei kansan miettimä ajatus ja lcntaroä mielijohde
ole unohtanut käyttää luonnollisia apukeinoja ja aatteellisia
kuwauksia osittain siitä maailmasta, jossa sen henki oli tot-
tunut elämään, osittain sen uuden maailman historiasta,
jonka kristillisyys sille aroasi.

Mainitun runon sisällys, joka Kantelettaressa löytyy
lcnveammin kerrottuna,'on lyhykäisesti seuraama:

Sekama käsitys Kristuksen äitistä kansassa muuttaa
neitsyt Marian neiti Marjataksi, siweäksi immeksi, joka pai-
mentaa manhempiensa karjaa. Täällä ulkona luonnon iha-nassa kaswintarhassa, kirkkaan taiwaan alla, tyynten me-
sien ympäristöllä, metsän tuulelmien huokuessa, lintujen wi-
sertäessä, kuun, tähtien, ja auringon walossa, hän tapaa
marjasen mäeltä, puolukkaisen kankahalta. Sitä oli sata
neittä, tuhat naista, lapsia epälukuisin käynyt katsomassa,
waan kukaan ei ollut sitä poiminut. Puola oli erinomai-
sen kaunis muihin werraten; se ei ollut tanmllinen marja;se oli marja näkemiänsä, puola ilmoin luomiansa. Se ei
ollut myöskään poimittama muiden marjain taivalla, silläse oli ylähähkö maasta syödä, alahahko puuhun nousta.
Kansan kaunotaiteellinen mielijohde eroittaa tämän marjan
muita ehommaksi, toista ylemämmaksi, asia kun muka oli
symä ja korkea, johon tanmlliset marjat eiwät kelwanneet.
Tama walittu puola pyytää Marjattaa itseänsä «oppimaan,
ennenkun etana söisi, mato musta muikkoaist. Marjatta
noudattaa tätä pyyntöä, noppii ja syö tämän ihmeellisen
marjan, aamistamatta mitä seurauksia siitä tulisi. Hän on
tässä tykkänään melkein marjasen wallassa, sillä se nousi
mllpaatahtoisesti maasta kaunoisille kautoloille, puhtahille
polwiloille ja niiltä helewille helmasille, kunnes wyörimoja
ja rintoja myöten pääsi leuoille ja huulille, josta suuhun
suikahutti ja wihdoin watsahan walahti. Marjatan puh-
taus ja Viattomuus on tässä yhdeltä puolen soreasti ker-
rottu, toiselta taas tahtoo kansa jotakuta luonnollista syytä
hanen kuormilliseksi tulemiseensa. Kansa tiesi syntiin lan-
keemuksen tulleen omenan syömisestä, joka johdatti sen aja-
tusta hankkimaan puolan syömisen kautta wapahousta siitä
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pahasta, minkä edellinen syönti oli ihmiskunnalle matkaan-
saattanut. Waimon kautta oli pahuus maailmaan tullut,
mainion kautta piti se nyt poistettaman. Marjatta syö kun
syökin tämän eriskummallisen marjan, ja se nmikutti pojan
syntymisen, joka hänelle tuotti mihoja hänen manhemmil-
tansa, mihoja kaikelta sumulta, wihoja wanhalta Wäinämöi-
seltäkin. Marjatta oli wiaton, ja tassa miattomuuden tun-
nossansa hän, ennustaen pojan merkillistä tulewaisuutta ja
suurta waikutusta, puolustaa itseänsä ja lastansa. Hän
taiten wastaeli pojasta kaswawan jalon miehen, jolla on
malta Mallallekin, wäki Wäinämöisellekin. Tässä on kan-san aamistus ja myödytys kristillisyyden kumoamasta, kaik-
kea woittllwasta luonnosta ilmoitettu. Marjatan puolus-
tus ei tosin mitäkään auttanut. Wastustus ja häwäistys
kohtaamat häntä kodista alkaen joka haaralla, hänen pyy-
täessä ja etsiessä synnytysfijaa lapsellensa. Ruotus, hänen
emäntänsä ja kaikki ylenkatsomat Marjattaa ja hänen
mielä syntymätöintä esikoistansa. Wihdoin hän löytää tur-
man ja suojeluksen tallissa, jonka hymä hemoinen hengähti
lämpimäksi, ja johon pyhä piika synnytti ja latoi heinille
seimen päähän pienen poikuensa. Kaswatteli sitte kaunois-
tansa, kullaista omenuttansa, syötellen sylissänsä ja kään-
nellen käsissänsä. Mutta yhtäkkiä lapsi katoo äitin pol-
milta tietämättömiin. Eläimet, tähdet, kuu ja aurinko omat
nyt apuna ihmeellistä lasta etsiessä, lausuen häntä luojak-
sensa; muut eimät kuitenkaan ilmoita lapsen piilopaikkaa,
paitse aurinkoa, joka sanoo: kyllä tiedän poikuesi, hänpä
on minunkin luonut, näille päimille hymille, kullassa kuli-
semaan, hopeassa helkkämään. Poika löydettiin suosta.
Mutta nyt ei saada ketäkään isätöintä lasta ristimään.
Emonsa häntä kutsui kukkaiseksi, mieras mennon joutioksi.
Wäinämöinen on olletikin julma tätä nimetöintä lasta ivas-
taan ja tuomitsee hänen suolle mietämäkst, puulla päähän
lyötämäksi. Puolikuinen poika nuhtelee tästä lomasta tuo-
miosta Wäinämöistä ja luettelee laulajan ijanikuisen pahoja
puolia ja tekoja, joista häntä ei kuitenkaan ollut tuomittu
eikä rangaistu. Kristillisyyden anteeksi antama rakkauden
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henki käy tässä näkymiin kansan käsityksessä. Wiimein
saadaan Ukko ristimään pojan, ja hän tekee sen oimallisesti,
sillä hän kasti Marjatan pojan nyt Karjalan kunin-
kaaksi, kaiken wallan wartijaksi. Tästäpä suuttui
waka wanha Wäinämöinen niin tuiki, että jätti Suomelle
ikuiset jäähymaiset, ennustuksella häntä wielä kerran kai-
wattawan ja tarmittaman uuden Sammon laadintaan. Kan-
teleen ja suuret laulunsa hän heitti kuitenkin jälkeensä Suo-
men kansalle iloksi ja perinnöksi.

Sanomattakin huomataan Kristuksen ihmeellisen syn-
nyn ja ilmestymisen maailmaan sekä hänen lähetyksensä suu-
reen lunastustyöhönsä oleman tämän runon pääaineena, joka
semmoisena oli symästi liikuttanut kansan sydäntä ja pai-
nunut sen mieleen ajateltawaksi ja mietittamäkfi. Kansa on
sen omin päin aprikoinut ja sommitellut niin hymasti kuin
on taitanut ja runoilijainsa kautta kutonut sen tumalliseen
runopukuun. Runo on armattamasti syntynyt katolisena aika-
kautena siitä tiedosta, mikä kansan osalle silloin oli tullut.

Tämän runon sisällinen puoli, itse kansaan katsoen,
on se tunnustus että Kristus on kaiken maailman luoja ja
kaiken mallan martija. Miten itsetietamäincn ja selma, nä-
kemään ja ymmärtämään tästä kristinopista muotamia seu-
rauksia, tämä tunnustus katolisena aikakautena kansassa
saattoi olla, ei moi tulla tässä kysymykseen. Mutta kat-
soessa yleisesti siihen pahuuden tuntoon, mikä pakanallisissa
kansoissa aina on löytynyt ja löytyy tänäkin päimanä, ja
josta tunnosta uhrit ja muut itseottamat somintokeinot,
niinkuin paastoamiset, ruumiin räakkäämiset j. m. s. omat
saaneet alkunsa, moidaan Suomen kansan sanoa tässä ru-
nossa ikäänkuin tunnustaneen yhteisen syntisyytensä sekä
osallisuutcnsakin Kristuksen miattomaan kuolemaan, kun se
muka antaa Wäinamöisen tuomita Marjatan pojan tapet-
tllwaksi. Pojan nuhteet Väinämöiselle osoittamat kansan
hienoa tunnetta siitä, ettei parainkaan ihminen saata omilla
ansioillansa seisoa Jumalan tuomion edessä. Oman moi-mansa mahdottomuutta kohota uudesta-syntymisen salaisun-
teen, ynnä myös tämmöisen kohoamisen tarpeellisuutta, on
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kansa siis ikäänkuin aamistanut, kun ei tahdo heittää lasta
kastattamatta, waan antaa runon juoksun tämän suhteen olla
niin kiinteässä puuhassa, että kaste nnimein tulee toimite-
tuksi. Kansassa itsessään ei kuitenkaan löydy sen tekijää.
Kastaja eli ristijä on muualta hankittama. Runo on sii-
hen nähnyt Nkko Wirokankaan someliaaksi.

Sitä ukkoa, joka Kalewalassa monessa paikassa ja mo-nessa muodossa ilmestyn tarnnttaessa apua antamaan, eisaa sekoittaa ukko ylijumalaan, pilmien pitäjään. Luonnon
henkisistä olennoista oli tämä ukko, niinkuin tunnettu on.
Suomen kansan ylimäinen Jumala. Kansa ja maa, jonka
hedelmällisyys ja antaumus tykkänään riippui wuoden n>ai-
heista ja soveliaasta ilmasta, tarwitsiwat tämänkaltaista
Jumalaa. Mutta nimi Nkko on ihmiselämänkin waiheissa
ja suhteissa wanhoissa runoissamme jotakin suurta ansiol-
lista ja kunnioitettanma. Missä ukko ilmestyy jaryyhtyy
ihmistoimiin, siinä on hän yli Väinämöistäkin. Niin on
ukon laita tässä kysymyksessa olemassa kasteen jutussakin.
Hän on jalo, ylewämielinen wanhus, joka ei katso Wäinä-
möisen tuomioon, waan ristii lapsen.

Kun tätä lapsen kastaja-ukkoa sanotaan runossa Wi-
rokankllllksi, niin sillä ilmoitetaan hänen ei suorastaan kuu-
luneen Suomen kansaan. Hän oli muualta, hän oli Wi-
rosta kotoisin. Jos tässä joku paawinaikuisista etewim-
mista piispoista eli papeista kuwasti kansan mielessä, se ei
ole, juuri mitäkään tärkeätä tietää. Pääasia on tässä kat-soa ja huomata kansan myöntäneen kirkon armowälikappa-
leet tarpeellisiksi, ja siinä omatkin tässä Ukko Wirokankaan
ilmestys ja toimitus täytetyt. Lapsen ristittyänsä hän ka-
too runosta entiseen hämäryyteensä ja tuntemattomuuteensa.

Näin on kansa kasteen tunnustamisella antanut toti-sen hengellisyyden siirtyä mieleensä, poisajaen entiset luu-
lonsa maailman oloista ja ihmiselämän menoista. Ulko-
nainen luonto, kaikkine siihen kuulumme henkisine olentoi-
nensa, oli ennen ollut kansan uskonnollisen elämän elähyt-
täjänä ja kannattajana. Nyt on sen ajatuksesta semmoinen
uskonnollisuus heikonnut; sen silmäin eteen awataan uusi.
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ennen tuntematoin maailma. Kristuksen woima ja malta
selkenee kansan mielessä, josta on seurauksena se, että Kris-
tus korotetaan maailman luojaksi, kuninkaaksi, kaiken mal-
lan maltijaksi. Näin on Kalemalan loppu noussut kris-
tillisyyden symimpiä ja korkeampia aatteita miettimään ja
selmittämään, sitä nastoin kuin sen alku liikkuu ulkonaisen
luonnon synnyssä ja sen selittämisessä.

Tätä runoa Marjatasta ja hänen pojastansa moidaansanoa Suomen kansan papinkirjaksi katolisesta ajasta. Se
tosin on kansan oma antama papinkirja, mutta sen luotet-
tawuus ei siitä mähene. Myöntää myös täytyy ei kai-
killa kansoilla löytymän näin hymää todistusta kristillisestä
uskonnosta saaduista tiedoista. Tämä papinkirja ilmoit-
taa kirkon antaman kristillisen, monin taivoin kyllä mailli-
naisen kaswatuksen paawillisena aikana ei menneen aiwan
hukkaan. Kansaan oli juurtunut siweydellifiä waatimuksia,
jotka eiwät suinkaan kaikin paikoin ole maassamme niin-
kään kiinteät nyt kuin ennen. Esiwanhempamme ticsimät,
miten ihmisen on tähän maailmaan syntyminen järjestetyn
simeellisen awioliiton keskuudesta. Sentähden kaste ensin
kielletään Marjatan pojalta. Mutta kansa ymmärsi myös
lapsen miattomuuden,, tulkoon se miten hywänsä näille il-
moille ijille, katoamille kannikoille. Pääasia oli saada lapsi
kirkon suojaan, josta syystä se ristitään, niinkuin muutkin,
kasteen kautta istutettamaksi kristillisen seurakunnan yhtey-
teen. Väinämöinen siitä tosin suuttui ja pakeni. Mutta
niin oli tapahtuminenkin. Wainamöisen pako on Suomen
kansassa pakanuuden jäähymäismirsi. Kristillisyyden moima
on kukistamatoin, se siirtää edestänsä mälemmin eli myö-
hemmin kaikki esteet, ja antaa taimaallisen walonsa loistaa
siinä, missä ennen oli maan synkkä pimeys. Niin piti pa-
kanuuden Suomessakin paeta ja antaa kristillisyydelle ei se-
koitettua, ei puolta waltaa, maan täydellisen ja mapaatah-
toisen sijan, jossa se saisi rakkauden ja mapauden pyhittä-
mällä moimalla kääntää, puhdistaa ja hallita Suomen kan-saa sumusta sukuun, miespolmesta miespolmeen.

Kun kokonainen kansa ottaa miettiäkscnsä uudemman
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ajan aatteita, niin se todistaa näiden aatteiden juurtumista
sen sydämessä ja mielessä. Tämä juurtuminen tapahtuu
mähitcllen, sillä hengenkään maailmassa ei tawata järjettö-
män huppua, irtonaista eroa entisyydestä. Sentähden omat
Kalemalan runot niin paljon sekoitetut, milloin pakanalli-
silla, milloin kristillisillä aatteilla. Enemmin kuin muut
kohdat Kalewalllssa käy tämä sekoitus näkymiin tässä Mar-
jatan ja hänen poikansa runossa. Siitä nähdään, missä
sekamassa tilassa kristillisyys ja pakanuus oli esimanhem-
missannne koko sen ajan kun paawin walta kesti maas-samme. Uskonpuhdistuksenkaan ei woineen niin pian alussa
selwentaä ja poistaa tätä sekoitusta, on Suomen kansan
historiasta tietty. Päin mastoin todistaa se nopea tapo-
jen turmeltuminen, joka kansassa käwi mallaile uskonpuh-
distuksen jälkeen, kristillisyydellä olleen silloin mielii sangen
heikon juuren, olletikin niissä osissa maatamme, joissaKa-
lemalan runot kauemmin omat säilyneet. Edellisistä lau-
seista pakanuuden pakenemisesta Suomesta, ei myöskään
otettako syytä siihen luuloon, että tutkitussa runossamme
lamattaisiin mitäkään symempää tietoa kristinopin kappa-
leista. Mutta semmoisena kuin se Kantelettaressa löytyy
painettuna, nähdään siitä kansalla olleen sitä tehdessä jo-
tensakin täydellinen ulkonainen tieto niistä osista Nutta tes-
tamenttia, jotka kertomat mapahtajan syntymisestä, kuole-
masta, hautaamisesta, ylösnousemisesta ja taimaasen astu-
misesta. Kristuksen olleen itse Jumalan mainitsee runo
myöskin aiman selmasti.

Moni kristitty katsoo ja kohtelee karsain silmin ja
ylenkatseella kaikkia, mikä kuuluu katolisiin ja etenkin paka-
nallisiin aikoihin, ja mitä niistä on jälelle säilynyt. Tämä
miha ja maino muuten hellissäkin kristityissä tulee paraasta
päästä niistä saarnoista ja hengellisistä kirjoista, joissa
yksinkertaiset papit ja muut typerät ihmiset kumaamat enti-
siä menneitä aikoja. Niitä löytyy Suomessakin, jotka ei-
mät anna mitäkään armoa muinaiselle kirjallisuudellemme.
Mutta ei mikään ole määrempi kuin semmoinen mielenlaatu,
joka tylyydellä ja ylenkatseella kohtelee esiisäin ajatuksia ja
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tekoja, joiden pohjana on ollut täysi totuus ja sywä har-
rastus. Marjatan ja hänen poikansa runoakin pitää luul-
tanmsti moni tyhjänä loruna, joka ei tänä aikana ansait-
sisi muuta kuin tuleen heittää. Näin ollessa olisi meillä
siis tässä ollut mitätöin loru tutkittamana. Syytös on
kowa, tulkoon se mistä mielenlaadusta hywänsä. Mutta
näiltä tämmöisiltä syyttäjöiltä woidaan pyytää wastausta
siihen kysymykseen, josko meidän, jotka elämme kristillisyy-
den kirkkaammassa walossa, pitäisi unohdukseen jättää, mitä
efiwanhempamme owat kristinopin sywistä kappaleista miet-
tineet, tahi rumeta heitä moittimaan siitä, että jotakin ajat-
telimat näistä kappaleista? Tämmöistä oikeutta ja wa-
pautta ei saateta kansoilta milloinkaan kieltää, maikka kan-
sat, edistyneempaan tilaan tulleina, eiwät kokonaisuudes-sansa enää sywempiin tieteellisiin kysymyksiin ryyhdy, sillä
he antamat nämät kysymykset oppineille tutkittamiksi ja rat-
kaistamiksi. Kansat omat maan näille miitanneet korkeim-
pienkaan elämän kysymysten ei oleman heille millakaan ta-
walla wieraat eiwätkä wastahakoiset. Ia niin todella on-
kin. Sen myöntää jokainen, että niinkauan kuin ihmiset
ja kansat eimät peräti majoa tämän maailman ulkonaisiin
puuhiin ja rientoihin, tykkänään ajallisten asiain menoihin,
niin symälle, ettei heillä enää ole halua, tannista ja kykyä
ajatuksillensa selmiksi saamaan, niin paljon kuin mahdollista
on, kysymyksiä Jumalasta, hänen olostansa Vaikutukses-
tansa ihmiselämässä, ijankaikkisuudesta, uskosta, armosta,
mapaudesta, synnistä, parannuksesta, uudesta-syntymisestä,
tuomiosta — niinkauan kuin näkywäinen maailma ei tyy-
bytä ihmisen kuolemattoman sielun tarpeita ja pyrkimisiä,
niinkauan omat myös kristillisyyden symät ja salaiset aineet
ihmisajatuksen ja ihmiscllisen tieteen lakastumattomina esi-
neinä. Eroitus on maan se, niinkuin jo sanottiin, että
kansat nykyaikana antamat tiedemiehillensä nämät aineet sel-
witettäwiksi, niinkuin ennen antoimat tämän toimen heidän
likeisessä yhteydessä ja keskuudessa eläneille tietäjille ja ru-
noilijoille. Kansat elämät nyt paraasta päästä mälittö-
mässä uskossa ja owat siinä uskossa onnelliset. Kristityt
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tänä aikana ymmärtämät Jumalan lihaantulemisen sisältä-
män ja ilmoittaman sitä suurta ja ihmeellistä rakkautta,
jolla hän luomistansa suosii, hoitaa ja hallitsee. Tämän

rakkauden maikutukfia on jokainen käsittänyt omassa itses-
sänsä, joka sisällisesti on kokenut, miten armo muuttuu Va-
paudeksi, rikokset anteeksi antamukseksi, paha sydän hywäksi,
kadotus autuudeksi. Tämä maikutus on kaikkina aikoma
ollut kristillisyyden suurin ihmetyö. Sen osittain aawisti-
wat, osittain lienemät ymmärtäneetkin paaminaikuisetkin esi-
manhempamme, ja sentähdm Kristuksen synty ja tulo tä-
hän maailmaan korotti heidän mieltänsä ja innostutti heitä
tekemään siitä runon itsillensä ja jälkeentulewille sumuille.
Meillä ei ole siis syytä ylenkatseella kohtelemaan tätä enem-
min kuin muitakaan esimanhempaimme runoteoksia.

Uskonnollisessa katsannossa siis tämä Marjatan 'ja
hänen poikansa runo antaa oswiittoja kristinopin tiedosta
Suomen kansassa katolisena aikakautena. Mutta tällä ru-
nolla on myöskin toinen puoli, joka ansaitsee merkitä. Siinä
ilmestyy Wäinämöinen wiimeisen kerran pakanallisessa mah-tanmudessansa, joka ei ole katsottawa airoan mitättömäksi
Suomen kansan siweyshistorian juoksussa. Se puoli on
puhtaasta kansallisesta luonnosta ja otettakoon tässä mii-
meiseksi esillä pidettämäksi.

Paawillisen kirkon ei milloinkaan suosineen yleisempää
kansan opetusta ja sinnstnstä kristinopinkaan kappaleissa,
sitä n>ähemmin muussa tiedossa ja taidossa, eikä sen soi-
tumankaan tämän kirkon perustuksiin, on tunnettu asia.
Sen julkinenkieli on pääasiallisesti aina ollut latina. Mutta
kun nyt Suomen kansaan oli kuitenkin niinkin paljo tietoa
leminnyt kristinopista, että siitä syntyi pitkä, 862 rimmen
runo, niinkuin se Kantelettaressa on, niin siitä woidaan
saada jonkimmoinen selko suomenkielen suhteesta kirkon sen-
aikuisissa oloissa. Kieli, ollen sisimmästi ajatusten ilmoit-
taja, on myöskin sen ohessa se suuri ja moimallinen wä-
littäjä, jota paitse ei walistus ja simistys lameammassa
määrässä pääse mihinkään kansaan lennämään. Eikös siissuomen kielellä katolisena aikana ollut minkäänlaista mälitys-
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tointa Suomenmaassa? Sitä ei millakaan todenmukaisella
perustuksella saateta kieltää. Historiallisesti onkin tietty
Suomen papiston suurimmaksi osaksi aina osanneen maamme
kieltä. Tämä papisto on paraasta päästä kaswanut ja
noussut kausan keskuudesta. Esimerkkejä löytyy kuitenkin
pappia siellä täällä jolloinkulloin löytyneen, jotka kirkolli-
sissa toimituksissansa omat tulkkia tanvinneet. Mutta kun
jumalanpalwclus ja muut kirkonmenot käwiwät latinaksi,
niin sille kysymykselle jääpi tilaa, missä ja milloin »kansa
kristinopista tietoa sai? Tämän ei woinecn muualla ja
muuten tapahtua kuin yksityisissä ripityksissä ja autuuden
asioista keskustelemisissa sekä seuraelämässä, on melkein sel-
keätä. Se oli ainoa tie, jonka kautta kansa sai papeilta
likempiä tietoja kristillisyydessä, ja siinä käytettiin arwatta-
wasti suomenkieltä.

Kun nyt kuitenkin julkinen muukalaisuus wallitsi kir-
kon alalla, ja samallainen muukalaisuus kohtasi Suomen
kansaa wielä enemmin waltiossa, niin kaiken tämän ei suin-
kaan olleen miellyttäwää eikä huwittawaa katolisillekin esi-
wanhemmillemme, on nmstaansanomatointa. Kutka kan-sassa owat muita ylcmpinä ymmärryksessä ja nmsaudessa,
ne tunsiwat tämän muukalaisuuden seuraukset ja waikutuk-
set Hellimmäsi!. Tätä juuri nmttaa Wäinämöisen suuttu-
minen ja ennustus Marjatan ja hänen poikansa runossa,
jos tämä Wäinämöisen mielentila ei ole siihen jollakin ta-
ivalla tullut uudempana aikana lisätyksi, jokawoi olla mah-
dollista. Olkoon kuten tahtonsa, se ei pääasiassa teekään
niitäkään, milloin tämä tunne on runoon pistäynyt. Se
pitää siinä paikkansa ja ansaitsee juuri nykyaikana erityi-sen huomion.

Heittäen kanteleensa ja laulunsa Suomen kansan ikui-
seksi iloksi, ennustaa Väinämöinen lähtiessänsä häntä it-
seänsäkin wielä tarwittawan. Kysymys on nyt, miten tämä
Wäinämöisen lause on ymmärrettäwä ja selitettäwä? Se
on sisällisesti puhuttu Suomen kansan yhteisestä mielestä
ja sydämestä. Tässä esiinkäy se epäkohta Suomen kansan
oloissa ja menoissa, josta on, etenkin maamme eroittua Ruot-
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sista, hymin kuumasti aika ajoittain muistuteltu kirjoituksissa
ja kansan omain nmoilijain teoksissa.

Sitä yleistä totuutta, että sillä kansalla, jolla ei ole
muinaisuutta, ei ole tulemaisuuttalaan, ei kieltäne kukaan,
joka kansain aikakirjoja on mahankin tarkemmin lukenut.
Väinämöisen ennustus koskee juuri tätä totuutta. Suomen
kansa on tarminnut ilmituottaa koko muinaisuutensa ajatus-
piirin manhoissa runoissa, sananlaskuissa, armoituksissa ja
tarinoissa, sanoaksensa uudemman ajan malistuksen ja simis-
tyksen juoksua enemmin kuin ennen kääntymään ja pysy-
mään kansallisella radalla, josta se oli poisluikllhtamaifil-
lansa. Sillä lamalla on Väinämöistä tarmittu ja tarmi-
tlllln edespäin mieläkin kirkon, maltion, tieteen, taiteen, kou-
lun ja kirjallisuuden aloilla. Sillä niinkuin kristillisyys,
katsottuna maan autuuden oppina, on jokaiselle ihmiselle
mitätöin, jos se ei pääse itsekunkin mieleen ja sydämeen
juurtumaan ja ikäänkuin niihin yhteen sulamaan, niin on
sen lemittämä ja kasmattama yleinen malistus ja simistys
kansoille melkein hedelmättömät, jos niitä suositaan ja yllä-
pidetään muulla kuin kansain omilla kielillä. Väinämöistä,
ja jopa monta Väinämöistä tarmittaisiin sentähden juuri
nykyisenä aikana Suomessa joka elämän kohdissa. Minta-
tähden? Sentähden että laki jo maatii suomenkielen tun-
temista monissa miroissa ja tilaisuuksissa, ja sentähden että,
jos meillä olisi joka paikassa Väinämöistä tahi edes sinne-
päinkään hänen kaltaisiansa, niin ikämät ja mihoittamat rii-
dat suomenkielen käytäntöön siirtymisestä ja pääsemisestä
loppuisimat Suomen kansan ikuiseksi iloksi ja onneksi.

Ken siis saattaa sanoa Suomen kansan ei, ennenkin
ajatelleen kristillisyyden asioissa, sekä katsoneen ja nähneen
kansallisessa elämässänsä symältä ja kauaksi? Jospa tänä
aikana nähtäisiin yhtä pitkälle tulemaisuuteen.

R. P.
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Suomen ja ruotsin kielet koulussa.
(Lisiä tämän kielikysymyksen ratkaisuksi.)

Aika on se suuri ja hedelmällinen emo, foka kansain
elämässä aukaisee uusia näköaloja ja tuottaa niiden kanssa
uusia rientoja ja muutoksia. Suomen ja ruotsin kielien
waiheet maassamme antamat tähän osaltansa todistuksia.
Naiden kielien keskinäinen wäli, on ylipäätänsä ollut enim-
miten sowinnollinen, joskokin aikoja on löytynyt, joina
niistä on riidelty. Tänä aikana ei sominnollisuus heidän
malillansa näytä oleman marsin kiitettämä, katsoessa niihin
kynäsotiin, joita näistä kielistä on kestänyt ja kestää edel-
leen. Sopu olisi tässä kuitenkin toiwottawa ja saatawa,
sillä asia ei ole hetkellinen, maan ulottuu kaukaiseen tule-
maisuuteen.

Ennen riidcltiin suomenkielen oikeuksista, mutta sitte
kun nämät omat perusteillensa asetuksissa tunnustetut, on
se riita loppunut. Riita on nyt siirtynyt kouliln. alalle, ja
osoitaikse siellä tawanncensa ehkä tulisimmat sytykkecnsä.
Syy siihen on se, että aika lähestyy lähestymistänsä suo-
menkielen pantllwaksi paperilta käytäntöön niin kouluissa
kuin wirastoissa laweammassa määrässä kuin tähän asti.
Mutta sitä ei näy joka haaralla mieluiscsti kärsittämän.
Hallituksen antamat asetnkset pakoittamat kuitenkin siihen, ja
yleisöllä on oikeus maalia näiden asetusten noudattamista.

Koulu yksin tuumin yliopiston kanssa on se paja, jonka
ahjossa suomenkielen on saaminen korkeamman cdistyksensä
tärkeään waikutuksecnsa. Kieltämättä on tämä se oikea
suunta, joka perille wiepi, ja juuri sentähdcn pelkaäwät
wähanäköisct ruotsinkielen sen kautta tulleen pahaan maa-
raan. Tässä harrastuksessa riitelee uudempi ja manhcmpi
aika toistensa kanssa. Riidan loppu ei ole cpäiltäwä, mille
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kannalle se tasautuu japäättyy, maikka jonkimmoinen ei mar-
sin mähäpätöinen peräytyminen on silminnähtämästi kohotta-
nut huikentelewaa kättänsä sotimaan uudemman ajan pyrin-
nöltä ivastaan. Woimaa on se saanut Viimeisiltä kauheilta
katowuosilta ja niiden lamauttamilta seurauksilta, jotka omat
sortaneet Suomen kansan niin taloudellisia kuin hengellisiä
ahkeroimista. Mutta kansa ei ole kuollut, maikka se on
nuutunut. Puolentoista miljonasena seisoo se mielä jaloil-
lansa, pahoittaen elämätä eteenpäin rientämään. Maamme
siwistynein osa nuorisosta nousemasta ei ole kadottanut
yhteistä tonvoa, eikä myöskään syrjääntynyt entisistä pää-
asiallisista perusteista suomenkielen asiassa. Sen työmiirit
omat koholla ja käymät kehoittaen kansan edellä.

Asia kulkee siis eteenpäin, ja niin ollessa saisi tämän
kysymyksen jättää kokonansa taytölliseen puuhaansa ja toi-
meensa, sillä niin se kummiukin tulee paraitse lopullisesti
ratkaistuksi. Mutta määrä olisi ajatella ettei sen selmittä-.
minen kirjoituksillakin jotakin maikuttaisi. Äänettömien kuu-
lisäin lamitsoita löytyy maassamme paljo kaikissa yleisissä
kysymyksissä, josta syystä ei ole hymä niiden joukkoa li-
sätä. Aikomuksemme on sentähden, niin tyynesti kuin mah-
dollista on, ottaa tämä kielikysymys liiempaan tarkastuk-
seen, maikka meillä ei ole toimoa moimammc sitä saada
kaikkien mieliksi esitellyksi. Ia kukapa kaikkien mieliä tai-
taisi noutaa? Paras on yleisissä kysymyksissä, niinkuin
pappi kerran sanoi, syödä kaikkien kanssa, mutta ci pitää
kenenkään puolta. Suomen ja ruotsin kielien laita koskee
koko maata ja kansaa, ja puolustaa siis itse itseänsä. Se
maan on hamllittu, ettei yleinen mieliala ole tässä kysymyk-
sessä mielä tarpeeksi asti kypsynyt.

Ruotsinkielen 010 ja maikutus Suomen kansassa on
simistyshistoriallinen, ja juuri se antaa tälle kielelle maas-samme yleisemmän armon. Semmoisena on silla Suomen
kansassa symät ja mahmat juuret, joita on mahdotoin irral-
leen saada. Turhaa on sitä sentähden koettaa siirryttää
oikeaan kotomaahansa, toiselle puolelle Pohjan lahta, niin-
kuin eräässä sadunsekaisessa kertomuksessa on sommiteltu
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tehdä. Ia totta puhuen, semmoinen Boston taikawoima,
joka sen saattaisi tehdä, ei olisi toiwottawa eikä sumaitta-
nmkaan. Mutta yhtäwähan olisi semmoincnkaan rautakahlc
kärsittäwä, joka lakkaamatta jaksaisi suomenkieltä pidättää
nykyisessä sinmpuolcisessa tilassa. Oikeus jakohtuus maa-
timat suomenkielen astumaksi ruotsinkielen ei ainoastaan rin-
nalle, maan sen sijaankin Suomen kansan keskuudessa.
Mutta tällä ei ole sanottu miimeksi mainittua kieltä tar-
nnttaman Suomen kansasta wieroittaa, eikä sitä kansa itse
luultamasti halajakaan.

Mutta suomenkielellä on tässä maassa etuoikeus, silläsen historia on yhtä manha kuin Suonien kansan elämäkerta
kestää tuntemattomista ajoista nykyisiin päimiin asti, Al-
tain tuntureilta Suomen ja Pohjan lahtien rannoille ja
Lapin rajoille saakka. Sillä on siis Suomen kansassa sy-
wemmät ja wahwemmat juuret kuin millakaan muulla kie-
lellä, joka Suomen kansan siwistystä on palwellut. Niin-
kuin kansa itse, samoin on sen kielikin jaksanut kestää pa-
hojakin päiwiä, ja tekee sen edeskin päin, jos pilmiä sat-
tuisi sen taiwaalle kohoomaan.

Etuoikeuksiansll ci ole suomenkieli kuitenkaan aina käyt-
tänyt. Niiden käyttäminen kaikessa laweudessansa loppui
Ruotsin wallan ja kristillisyyden tänne tultua ja wakinai-sen suojan täällä saatua. Sitä ennen oli suomenkieli yksi-
nään kansan siwistystä kannattamassa, josta armollisesta
toimesta kaswoi Suomen kansan merkillinen muinaiskirjalli-
suus. Kukaan nykyisen ajan walistuksen kukkuloilta katsot-
tawa elköön muka luulko, kansoilla pakanoinakin ollessansa
ei löytyneen siwistystä. Monella aikamme hienotakkisella
herralla ja siewähameisella naisella olisi sangen paljon op-
pimista mainitusta kirjallisuudesta.

Wallitsewasta tilastansa laskeusi suomenkieli kuuntele-
maan uusia kewätkäköisiä, jotka Suomen kansalle kukkuiwat
uuden simistyksen etuja ja riemuja. Näiden kallisten lah-
jain saaminen on sille kyllä maksanut suruja ja rasituksia;
mutta kansain siirto ja kaswatus maailmanhistoriaan on
yleisesti ollut kowa ja wertä umodattawa. Mainituilta ke-
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wätkäköisiltä, joiksi äsken kuwaten mainittiin latinan ja
ruotsin kieliä, on suomi paljon oppinut, pysyen kuitenkin
alkuperäisyydessänsä puhtaampana kuin moni muu nykyajan
siwistynyt kieli. Nyt on se nousemaisillansa taas paälli-
mäiseksi natistusta ja mapautta maassamme edistämään ja
ylläpitämään. Ken tätä epäilee, se menköön korniin kuule-
maan suomenkielen oloa ja waikutusta keski-Suomen kau-
punkiin, wähäiseen Iywäskylään. Tässä pienessä kylässä,
jonka kedolla ennen tapeltiin ja röyhkeätä elämätä pidettiin
markkinaaikoina, sykkii nyt tänä aikana Suomen kansan sy-
dän, siwistyksen ja «»alistuksen työssä, yhtä waikuttawasti,
ylimalkaan katsottuna, kuin se korkeamman opin ja tieteen
aloilla jo sitä on lämpimästi lyönyt Suomen yliopistossa,
sillä eroituksella kuitenkin että suomi on Iywäskylässä pääl-
limäisenä. Siellä se on koronnut siihen tilaan, johon sen
on noustawa useimmissa kouluissa maassamme. Tämän
suhteen eiwät koulut Tampereella ja Joensuussakaan ole
unohdettawat, niinkuin eiwät monet muutkaan alaalkeiskoulut,
joissa suomi jo on osittain yksinään, osittain ruotsin rin-
nalla opetuskielenä. Miopistossa on suomi päässyt ainoas-
taan muutamiin tieteihin luentokieleksi.

Millä tawalla ruotsinkieltä ensin siirrettiin kouluihin
ja niiden kautta sitte wirastoihin sekä yleisemmäksi puhe- ja
siwistyskieleksi Suomessa, on historiasta tunnettu. Sitä
suomenkielelle suosiollista ja hedelmällistä aikaa, jota noin
sata muotta kesti uskonpuhdistuksesta, ja jota on sanottu
suomenkielen kultaaikllkaudeksi, ei Suomen kansa saanut naut-
tia, sitte kun yliopisto ja marsinaiset oppikoulut perustet-
tiin. Tunnettu on myöskin tämän kouluissa ja koulujen
kautta aljetun ruotsinnuttamisen tapahtuneen aiman rauhal-
lisesti; eiwät ainakaan aikakirjat mainitse sitä nmstaan mi-
täkään muistutusta, sitä wähemmin jotakin wastarintaa teh-
dyksi. Rumeta siihen syytä tässä liiemmin selwittämään,
syrjäyttäisi liiaksi aineestamme; lisäämme maan suomenkie-
len näistä ajoista, s. t. s., noin keskipaikoilta seitsentä wuosi-
sataa, pysähtyneen hywästä alustansa korkeamman sinnstyk-sen kieleksi nousemasta. Mahdotoin oli kuitenkin tämän
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pysähtymisen alinomainen jatkuminen, niinkauan kuin itse
kansa ei kieltänsä hyljännyt, joka hywin luonnollisista syistä
ei ole woinut eikä woi tapahtua semmoisessa kansassa, jolla
on oma historiansa hämärästä muinaisuudesta asti. Tätä
ei kiellä kukaan, jolla on mahankin historiallista silmää, jos
kohtakin Suomen kansan elämä ja siis sen historiakin liittyi
Ruotsalaisten kanssa yhteen kulkemaan samassa maltiossa.

Jos nyt ruotfinnuttaminen alkoi ja jatkui mastarin-
natta, niin semmoista rauhallisuutta ei tutkija kohtaa kat-
soessa, miten suomenkieltä on harrastettu simistyksen tielle
jälleen koroittaa joutuneestaalhaisesta tilastansa. Niinkuin
suksimiestä Suomessa tapaa talmipakkasella wäli wäliin ylä-
mäkiä, niin on suomenkielikin saanut Vastarintoja kokea ylös-
päin kiwutessansa. Omituista on se, että Vastarinnat useim-
miten aina omat olleet omien maamiesten luomia, niin ettei
niistä käy Aatamin tawoin Eemaa eikä muita syyttäminen.
Warsin eriskummallisiakin wastustustemppuja on tämän suh-
teen muistoon säilynyt. Niin kertoi kerran esm. prowessori
v. Becker-wainllja, miten häntä oli muutamassa seurassa
Turun kaupungissa ahdisteltu suomenkielen tähden. Hän
toimitti silloin Turun Viikkosanomia ja joutui sentähden,
niinkuin useasti sanomalehtien toimittajoille sattuu, pahaan
huutoon. Saipa siis muun muassa kerran miltei kokea sen
kosteen lahjaa, jota tamallisesti aina löytyy terweiden ih-
misten ikenissä. Kohteliaasti osasi kuitenkin semmoisen lah-
jan omistamista poistaa siten että läksi pois tämän omi-
tuisella tamalla ihmisten naamoja puhdistaman seuran kes-
kuudesta, luultamasti ei miksikään kaipaukseksi Valistuneelle
sydämellensä. Jos silloin eli nyt kuka tahtoisi tätä seuraa
annella fimistymättömaksi, niin siinä paljon pettyisi; siihen
oli päin mastoin kuulunut silloisia etemämpiä nnrka- ja aa-
telismiehiä Auran muistollisessa kaupungissa. Tämmöistenseura ei suinkaan woinut ylipäätänsä olla raakaa, sillä tot-
tahan tälläkin puolen Pohjan lahta silloin mielii joku tot-
tumus Kustaa Nn hienosta kohteliaisuudesta tamoissa oli
jälellä. Sitä kummallisempi on sentähden mainittu poik-

keus siisteyden waatimuksista. Prowessori Beckerin tun-
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nettu hiljainen ja tieteMnen mielenlaatu, yhdessä hänen
lämpimän rakkautensa kanssa suomenkieltä kohtaan, on taas
takauksena hänen ei käytöksellänsä millakaan tawalla kiihoit-
taneen kenenkään suusuonia metiseen priiskutusliikkeesen. To-
denmukaisinta siis lienee laskea mainittu mielialan osoitus
silloisen wirkawallan ivaikuttamaksi. Siihen luuloon antaisi
muun muassa syytä esm. Anvidssonin pakkolähtö rakkaasta
isänmaasta niinä aikoina. Mutta sekin olisi pintapuolisesti
katsella asiaa. Se wiha ja närkästys, jota suomenkielen
harrastajat omat nykyisiin päiunin asti enemmin eli wähem-
min saaneet kärsiä, tulee nähtäwästi monista syistä, mutta
erinomattain siitä, että yleisen siwistyksen on peljätty Suo-menmaassa peräytymän, jos suomenkielelle awattaisiin ama-
rampaa maikutusalaa kouluissa, ja niistä sitte ylöspäin ot-
tamaan siwistyksen toimia ja hallinnon ohjia Suomen kan-
sassa. Sen ohessa on ariveltu jonkun toisen. Suomessa ei
juuri yleisemmästi rakastetun kielen woiwan siirtyä ruotsin
kielen asemalle, jos tätä wiimeksi mainittua rumettaisiin lii-
kuttamaan Vanhalta kunniaistuimeltansa. Nämät omat ne
keppihemoiset, joilla suomenkielen wastustajat kauan aikaa
omat ratsastaneet, kun suomenkielen oikeuksista on ollut ky-
mys. He owat siis, se on myödytettamä, hywää puolus-
taminansa, maikka semmoinen puolustus on tähän asti osoit-
tainut turhaksi ja mitättömäksi. Mitä kuitenkin jälkimäi-
seen keppihewoiseen tulee, niin sillä ei aiwan ilmassa rat-
sasteta. Ajateltaivaa on, mitä kieltä Suomen pääkumer-
nyörin kansliassa käytetään, ja mimmoinen sija samalla kie-
lellä on Suomen Asetuskokouksessa. Mutta nmrma on se,
ettei sen laajentumista estetä ruotsinkielen pysyttämisellä en-
tisessä Mallassansa, yhtä wähän kuin siwistysta sen kautta
moidaan yleisemmästi kannattaa ja lemittää koko Suomen
kansan keskuudessa. Ainoa wahwa ja wakinainen keino edel-
lisen poistamiseksi ja jälkimäisen maurastumiseksi on suomen-
kielen sominnollinen ja yksimielinen kohottaminen, aluksi ruot-
sinkielen rinnalle, useimmissa kouluissamme, mirastoissamme
ja ylimäiseen hallituskuntaamme, niinkuin sillä jo on luon-
nollinen paikkansa kirkossa, kunnissa sekä osaksi Virastoissa
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ja oikeuksissa, Marsinkin niissä osissa maatamme, joissa
meitä Suomalaisia enimmästi asuu.

Tässä ei mitäkään uutta ilmituoteta, jos muistutetaan
Porthanin jo aikoinaan huomanneen Suomen kansan ja suo-
menkielen historiallisesti oleman jotakin muuta kuin pal-
jaan, silloiseen yhteiseen Ruotsin maltioon sekoitetun osan.
Historiamme tutkijat owat sitte täydellisemmillä ja selkeäm-
millä historiallisilla tapahtumilla, (taktg. — ei tekoasiat),
todistaneet asian totuuden ja oikeuden, maikka sitä niintään
eräästä leiristä wielä hymin epäiltämän. Leirin jäsenet
muistuttamat niitä Ruotsin ruotsalaisia kirjailijoita, jotka
noin 1811 muoden paikoilla antoimat Suomen ruotsalai-
sille kirjoittajille kunnianimen suomikiihko,
sentähden, että nämät alkoimat katsoa Suomea omaksi isän-
maaksensa ja Suomalaisia omaksi omituiseksi kansaksensa.
Sekö kunnianimi mai joku muu Antero Wipusen watsassa
keitetty sydamenmoide lienee waikuttanut sen, että näitä suomi-
kiihkoisia on niistä ajoista muosimuodelta lisääntynyt lisään-
tymistänsa. Nyt niitä on jommoinenki joukko, josta siis
pitäisi nähtämän, minne päin tulemaifuus osoittaa.

Aikaisimmin kaikista, Ruotsista eroittuamme, kirjoitti
I. I. Tengström suomenkielestä koulussa ja hänen jälkeensä
julkaisi Ehrström selwan esityksen siitä Turun Morgon-
bladissa. Myöskin muita kirjoittajoita on tämä asia mie-
littänyt silloin ja jälkeenkin päin, mutta ylhaisemmät päät-
tämät henget Suomessa omat sitä näihin aikoihin asti mas-
tustancet. Tässä muistutettakoon edellisistä ajoista erittäin
prowessori Beckerin kirjoitusta Turun Wiikkosanomain 51
n:ssa w:lta 1822, nimeltä:.,,Wilpitöin tutkinto kysy-
myksestä, jos maakunnallemme olisi etua Suomen-
kielen lukemisesta yhteisissä kouluissamme." Sa-
massa n:ssa kirjoituksen lopulla seisomat sanat: ~latkanto
toiste"; mutta tätä luwattun jatkantoa ei tullut milloin-
kaan ilmi. Se oli Beckerin oman suullisen kertomuksen mu-
kaan kielletty ja katsottu määrälliseksi kirjoitukseksi. Waikka
siis Suomenmaan ensimäiset sensuriasetukset annettiin masta
n>:na 1829, niin näkymät kuitenkin jo sitäkin ennen scnsu-
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rin muste ja saksit maassamme olleen walmiina. Päät-
täen mainitun kirjoituksen alusta, se arwattawasti ci olisi
tullut sisältämään mitäkään kapinallista tahi mahingollista.
Mutta silloiset waltanickat eiwät scnimoisia kirjoituksia su-
mainneet, muka raa'an kielen eduksi.

Mahdollisuutta myöten niille lohdutukseksi, jotka suo-
malaisuuden harrastuksistaan owat saaneet tahi saamat ko-
kea miclikarmautta nykyisen ajan tomppeleilta, olemme kat-
soneet sopimaksi mahan muistutella entisiä aikoja. Noin
puolen »vuosisadan työ ja mireus, huoli ja toimi, harrastus
ja rakkaus katselemat mainituista ajoista nykyisiin rientoi-
hin ja pyrinnöihin Suomenmaassa. Useimmat edellisen
ajan suomalaisuuden ystäroistä owat päässeet rauhaan elä-
män katkerista, jos suloisistakin, ahkeroimifista. Arwo ja
kunnioitus suojelemat heidän muistoansa, ja omat makuu-
tuksena roihan, mainon, raakuuden ja mielimallan ci kos-
kaan woiwan tuntuwaisemmasti hätyytellä eikä mahingoit-
taa suomenkielen harrastajoita ja Viljelijöitä, joskokin se
aika ci mielä näy nmahamme koittaneen, jolloin tämän kie-
len mähitellenkin toimeen pantu ja pantama käytäntö kou-
luissa ja mirastoissa saisi häriöitta ja wastarinnatta niihin
nousta ja niissä tutustua. Aiman mahdottomalta näyttää
tämän moiman, niinkuin suotawa olisi, tapahtua sominnolla
ja yksimielisyydellä. Siihen antaisi kuitenkin maamme omi-
tuinen maltiollinen tila hymin suuria, tukemia, painamia ja
pakoittamia syitä. Mutta niihin ci itserakkauden ja omien
mielipiteiden mimmassa aina katsota. Se on selmästi nähty
miimeksi kuluneinakin aikoina.

Suomalainen kansallishenki, itsessään heikko ja sekama,
ei ole puoleensa malloittanut kaikkia suomensukuisiataan per-
heitä ja henkiä maassamme. Niinkuin iltarusko kauan ku-
wastaa taiwaan rannalla auringon laskeutua, niin sattuu
kansain elämässä merkillisten muutosten lähestyessä eli ta-
pahtuessa, että edellisten aikain tunteet, ajatukset ja mieli-
alat pitämät ihmisiä orjallisissa kahleissansa. Näistä käysanoa ettcimät näe, maikka heillä on silmät ja aamu koit-
taa. Heittäen tässä edellä mainitut kcppihemoisct sikseensä.
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maikka niilläkin olisi tässä sopimaisuutensa, lausumme suo-
menkielessä näkemättömiä tänä aikana löytymän ei juuri
wähäinen joukko. Niitä tamataan Suomen ylimäisessä
hllllituskunnllssa, mirastoissa, ruotsinkielisten sanomalehtien
toimituksissa sekä kouluhallituksissa ja kouluttajissa. Mitä
heitä muilla elämän aloilla saattaa löytyä, ei ole mistäkään
suuremmasta annosta eikä «laikutuksesta. Mainitut piirit
ja niissä toimimat henget omat siinä tilassa, että niissä ja
niiden kautta moidaan suomenkieltä mastustaa ja sen käy-
täntöön panemista miimytellä.

Meillä ei ole halua rumeta soutamiin riitoihin eikä
moittimisiin, jotka eimät mitataan maikuta. Mutta totuus
on ennen kaikkia sanottama ja esillä pidettämä. Tämän
muoksi on muistutettllma kenenkään ei moineen olla huo-
maamatt», kuinka Suomen hallitusjascnien joukossa löytyy
mitä, jotka tietensä tahi tietämättänsä omat ummistaneet
silmänsä suomenkielen erinomaista tärkeyttä juuri tänä ai-
kana näkemästä. Se on hämmästyttänyt ja suututtanut
kaikkia kouluimme parannusta rakastamia Suomalaisia, että
Senaatissa on ponnisteltu normaalikoulun suomenkielisiä
luokkia mastaan. Tämä koulu ei ole tumallinen alkeis-
oppilaitos nuorison opetukseksi ja kasmatukseksi. Sen 010
ja maikutus koskee koko koulunmenoa Suomessa. Jokai-
nen tietää normaalikoulun pääasiallisen tarkoituksen oleman
taitamain opettajain kaswattamisen; se on oppikouluille,
mitä Iymäskylän seminari on kansakouluille. Jos siinä siis
ei löydy suomenkielisiä luokkia, min miten tämä koulu saat-
taa tarkoitustansa täyttää, kun opettajiksi aikomilla ei ole
tilaisuutta suomeksi harjaantua opettamaan. Pari, kolme
luokkaa siihen ei ole kylliksi, joskokaan ei mitäkään asian
luonnossa olemaa pakkoa liene lisätä niitä rinnakkain juok-
semaan yhtä moneksi ruotsinkielisten luokkain kanssa. Suo-
malaisuutta ja ruotsalaisuutta ei pidä kouluissa asetetta-
maan kulkemaan Vieraina toistensa simulla, maan toistensa
'sisään; sillä edellinen sotii mastoin Suomen kansan simis-
tnshistoriallistll edistystä. Mutta koulun opettajiksi aiko-
mille on tilaisuus Vlllmistettllma harjaantua suomeksikin
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opettamaan niin ylhäifimmillä kuin alhaisimmillaan luokilla.
Tämmöisten opettajain tanvis lisääntyy lisääntymistänsä
samassa määrässä kuin koulut suomistuwat. Jos siis hal-
lituksella on täyttä totta tällä wiimemainitulla, jota ei pi-
täisi epäiltämän, niin siitä seuraa wälttamättömästi se täy-
tymys, että suomenkielelle on normaalikoulussa awattawa
aineitten opettamisessa laajempi sija kuin tähän asti. Tässä
täytymyksessä on myös se waatimus sisällettynä, etteikysymys
riipu hallituksen satunnaisessa mielinmllassa, eikä ole siihen
jätettawä, waan tässä on katsottawa isänmaan walistuksen
ja simistyksen tarpeihin. Näihin silmäillen on tänä aikana
piirretty erinomaisen musta pilkku ja katkera muisto Suo-
men koululaitoksen historiaan sen kautta, että suomalaisuu-
den ystäwät omat tulleet pakoitetuiksi yksityisten nmroilla
ja rahalahjoilla jatkamaan suomenkielisiä luokkia normaali-
kouluun. Lähellä on se ajatus, ettei Suomen ivaltion suo-
malaisilla jäsenillä ole mitäkään osaa waltiowarain rahas-
tossa, johon he kuitenkin omat maksaneet weronsa runsaam-massa mitassa kuin muut tässä maassa. Sitä paitse ei
ole kaukana sekään luonnollinen seuraus, että kuin hallitus-
jäsenissä tanmtaan uppiniskaisuutta japenseämielisyyttä suo-
menkieltä kohtaan, niin mitä sitte on alhaisimmissa wiras-
toissa tämän kielen eduksi ja edistyttämiseksi odotettawaa.

Maamme ruotsinkielisissä sanomalehdissä on warsin
kummallinen luikerteleminen tässä kielikysymyksessä ollut
«ahtamana. Niissä ollaan wälistä, kun päähän niin pis-
tää, oleminansa suomenkielen suosittelijoita, mutta samassa
hengen wedossa on tämän kielen harrastajoita koetettu tehdä
epäluulon alaisiksi, jopa poikettu siweyden tieltä niinkin loi-
tolle, että on esiin wedetty kewytmielisiä kysymyksiä niiden
aiwoituksista, jotkaomat suomenkielen hywäksi uhranneet par-
haimmat ja päälle päätteeksi semmoisiin alhaisiin
kysymyksiin sisälletty monisolmuisia Viittauksia suomenkielen
harrastajain rehellisyydestä, jonka ohessa heitä on waa-
dittu, ikäänkuin pahantekijöitä, olemattomiin tunnustuksiin.
Jos yleinen mieliala tuomitsisi tämmöistä käytöstä ei ai-
noastaan ylpeäksi röyhkeydeksi, waan tärkeimmäksi häwittö-
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myydcksi, niin se ei taitaisi liioin koskea asianomaisten paa-
tuneihin sydämiin. Se aika, jona suomenkieltä lämpimästi
puolustettiin ruotsinkielisessäkin kirjallisuudessa Suomessa,
näkyy ohitse mcunecn, sitte kun ruotsiksi kirjailu on muuttu-
nut rahaasiaksi. Itseä tätä muutosta semmoisenaan ei sowi
moittia, eikä sitä kukaan ole tehnytkään; mutta sen waikut-
tllum mielenkäännös ei ole millakaan tawalla kiitettawä.

Nykyiset kouluhallitukset taas — miten jotkut niistä
owat, jos eiwat kaikki, ottaneet noudattaaksensa esimallan
asetuksia suomenkielestä? Koulut omat suuremmaksi osaksi
liikahtamatta entisellänsä opetuskielen puolesta, ja ehtimi-seen lasketaan suomenkielen taitamattomia opettajiksi suo-
menkielisiin paikkakuntiin. Jos sitte joskus ryyhdytään jo-
takin suomenkielen hywäksi tekemään, niin se tapahtuu war-
stn nurinpuolisella tamalla. Niinpä sanotaan muutamassa
uudessa koulun asetusehdotuksessa muun kummallisuudenmuassa esitellyksi 2 opettajaa latinassa ja suomenkielessä,
1 ruotsin ja suomenkielessä ja 1 suomenkielessä. Siis yh-
teensä 4 opettajaa suomenkielessä 7 luokkaisessa koulussa,
jota opettajain paljoutta yhdessä aineessa ja sen jakoa ei
n»oi ymmärtää, mitä silla oikein tarkoitetaan. Kun asetuk-
set määräämät kaikilta wuoden 1868 alusta opettajiksi ha-
kemilta suomenkielen taitoa, niin sillä selwästi osoitetaan
tämän kielen wähitellen korottamista opetuskieleksi ruotsin
rinnalle ja sijaan. Mitä muuta siis esm. mainituilla mo-
nilla suomenkielen opettajilla woitetaan kuin korkeintakin ase-
tusten mahdollista kiertämistä ja koulujen suomistumisen
wiiwyttllmistä. Sen lisäksi seuraa siitä semmoisen koulun
turmeleminen sekä suomen että latinan kielen opettamisessa;
sillä ymmärrettäwä on yhden opettajan, jolla on 20 eli 24
tuntia wiikossa latinassa, eiwoiwcm yhtaikaakelwollisesti opet-
taa tätä kieltä, sitä wähemmin wielä suomea. Jos Suomen
hallitus umpisilmin menee tämmöisiä sekasotkuisia ehdotuksia
wahwistamaan, joka ei ole luultawa, niin silloin toteutuisi
pyhän raamatun mertaus uudesta miinasta ja wanhoista lei-
leistä. Näyttää siltä kuin uudet leilit, uusikouluhallitus, olisi
tarpeellinen toimeen panna kuta pikemmin, sitä paremmin.
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Mutta tässä on ehkä aiwan syyttömästi nykyisiä koulu-
hallituksia moitittu. Kaikki ei ole heidän tehtäwänänsä.
Koululla on opettajakunnat ja niissä ehkä yhtä monta
mieltä kuin päätä. Ne päät näistä, jotka omat manhem-
mat, omat tottuneet kaikellaisia ehdotuksiansa, niin hymiä
kuin huonojaki, saamaan mahmistctuiksi. Mainittu sekasotkucsm., wanhuuden höpelyyden kumaus, saattaa olla kotope-
räisin jostakusta opettajakunnasta, ja asianomainen koulu-
hallitus siihen siis ihan syytöin. Maassamme löytyy muka
semmoisia koulumiehiä, jotka owat tottuneet oman nokkansa
mukaan muodostamaan, järjestämään ja hallitsemaan kou-
luja ja niiden nuorisoa, katsomatta mitä isänmaan paras
tämän suhteen maatii ja tarwitsec. Näin on omia sala-
teitä käymään opastuneen mehkcisyyden, joka wähempiedis-
tyncissä maltioissa ei ole harminaista, nähty julkisesti uhan-
neen pyytää suomenkieltä koskemia asetuksia peräytetyiksi.
Tännnöinen rohkea uhkaus saattaisi helposti synnyttää sen
luulon, ettei tällä kielellä Suomessa micla olekaan täyttä
laillista turmaa eikä suojelusta. Merkittänm on tässä sana
saattaa synnyttää mainitun luulon, eikä siis niin jo teh-
neen; makuutuksemme on nimittäin se, että lailla ja asetuk-
silla on maassamme suojelema moimansa, kun, niihin maan
nojautaan. Mutta se ei estä kiertelewää wehkeisyytta suo-
menkieltä ivastaan löytymästä ja sitä myöskin käyttämästä,
crinomattllinkin kun se on yhdistettynä imartelemaan ulko-
kullaisuuteen, jonka myöskin on nähty hclleyttänsä suomen-
kieltä kohtaan julkisesti ilmoittaman, mutta samalla kertaa
tehneen sen kummallisen maatimuksen, että wanhemmalla
sumulla Suomessa pitäisi olla oikeus rauhassa päästä hau-
taan maipumaan ja latvomaan, ennenkun suomenkieltä las-
ketaan kouluihin ja mirastoihin kaytettämäksi. Helppo on
huomata sellaisella waatimuksella harrastettawan itserak-
kautta korottaa isänmaanrakkauden istuimelle ja koko
kysymyksen toimeen panoa saada miespolwesta micspolween
lykätyksi tulemattomaan tulenmisuuteen. Sanomattakin on
muka ymmarrettämä ei minkään historiallisen muutoksen ja
edistyksen moiman suoriintua sillä mahdottomalla tamalla,
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cttä wanhat ensin pääsemät lepoon maan mustaan multaan;
semmoinen pakohalu muistuttaa erästä nelijalkaista eläintä,
joka sukeltaen häntänsä jalkainsawaliin arastuneena pötkii tie-
hensä. Wllnhoja ja nuoria löytyy joka aikakautena jokaisessa
maassa ja kansassa, maikka mainitunlaiset manhukset näky-
ivät tämän yksinkertaisen totuuden unohtaneen. Ainoa sään-
nöllinen edistys on se, että kaikki niin manhat kuin nuoret ja
muut, kuulukoot mihin ikään ja ammattiin hymänsä, jokai-
nen kohdastansa wetäwät rakkaudella ja sowinnolla yhtä
köyttä kaikissa isänmaata koskemissa riennoissa. Tämä
olisi kuitenkin mahdotointa, jos ei esm. kysymyksessä olema
asia itse olisi sitä luontoa, että se tarjoo siihen ei ainoas-
taan asemaa, waan, mikä parempi on, pääasiallista kanna-
tustakin. Semmoinen kannatus löytyy, niinkuin edellisissä
lauseissa jo on nmtattu, suomen ja ruotsin kielien omassa
snuistyshistoriallisessa kahdenpuolisessa wälissä.

Waltio-oikeudellisessa ja siwistyshistoriallisessa katsan-nossa kuuluu Suomen kansa germanilaiseen kansajoukkoon, ja
tästä likimäisesti ruotsalaiseen osaan. Mutta Suomen kansa
on jo pannut alun omituiseen simistyshistorialliseen kansaluok-
kaan, jota ei saateta nimittää muulla nimellä kuin suoma-
lainen. Tämän edistyttämisessä on katsottama niihin mali-
kappaleihin, joita Suomen kansa siihen on tähän asti käyt-
tänyt. Näistä malikllppllleista on ruotsinkieli sangen tär-
keä, jota ei pidä niin kemytmielisesti kohdeltaman kuin jot-
kut owat näyttäineet taipumiksi tekemään. Olleet ja ole-
maiset suhteet Suomen kansan menneessä ja nykyisessä his-
toriassa eimät anna syytä mainitun kielen polkemiseen maas-
samme. Samoin kuin Ruotsalaiset ja Suomalaiset sotake-
dellä ennen tappelimat Veljellisesti yhdessä simistyksen ja
nmpaudcn suojelemiseksi ei ainoastaan omien maittensa ra-
jain sisällä, maan Europan mantereellakin, niin omat suo-
men ja ruotsin kieletkin ylimalkaan sonnnnolla miihtyneet
toistensa kanssa elämään. Perheissä, seuroissa, yhteiskun-
nissa, kirkossa, koulussa ja waltiopäiwilläkin on käytetty ja
käytetään molempia kieliä. Tässä ei siis esille wedetä mi-
täkään uutta, jos lausutaan naiden kielien pidcttämän oppi-



88

koulujen lukujärjestykseen asetettaman rauhassa ja rakkau-
dessa nalkuttamaan Suomen kansan simistyshistoriallista
Vaurastumista ja edistymistä. Tämä on mälttämätöin,
jos ei tahdota walistusta, fiwistystä ja wapautta Suomen
kansassa syrjäyttää määrille suunnille ja peräytyksen teille.
Näistä owat kumpainenkin tarjolla, jos toista eli toista
kieltä kouluissa nykyisenä aikana laimimlyödaän; ja se
on wielä enemmin tarjolla, jos yksipuolisesti harrastetaan
ruotsinkieltä pidättää Vallitsemassa tilassansa ja sen ohessa
Vastustaa suomenkieltä. Historia todistaa ruotsinkielellä ei
olleen eikä oleman riittymaa ivoinma ylläpitämään yleistä
uskonnollista simistystä, eikä myöskään lewittämään yleistä
walistusta Suomen kansassa. Mutta historia todistaa
myöskin suomenkielellä ei oleman tähän asti wielä ulottu-
maa taitoa yksinänsä ottamaan siwistyksen ohjia käsiinsä;
joskokin syy siihen ei ole haettama eikä löydettämä itse kie-
lessä, niin se tawatlllln kuitenkin hymin yleisesti tänäkin
hetkenä Suomm kansan jäsenissä, jotka eimät kaikki osaa
tätä kieltä käyttää Virheettömästi puheessakaan, sitä mä-
hemmin Mirkansa toimituksissa ja kirjoituksissa. Tämä pa-
koittaa Suomen kansaa edespäin mielä käytättämään ruot-
sinkieltäkin.

Hallituksen antamissa asetuksissa on se aika tarkalleen
määrätty ja osoitettu, jona suomenkieli korotetaan hallin-
non kieleksi, aluksi ruotsin rinnalle. Tämä sisältää ei juuri
kaukaisessa tulemaisuudessa myöskin sen muutoksen, että
suomi nousee roähitellen yleiseksi simistyksen kieleksi. Oppi-
koulujen melmollisuus on puolestansa terweellisellä tawalla
tätä ei ainoastaan malmistaa, maan myöskin kiiruhtaa.
Nopeutta ei tässä kuitenkaan määrää mitkään konstilliset
ohjeet. Silmällä omat pidettämät, niinkuin äsken mainit-
tiin, ne todelliset olot ja suhteet, joissa molemmat kielet
historian tekeminä omat ja liikkumat Suomen kansan omassa
keskuudessa ja sen nneressä. Ruotsinkieltä ei osaa ainoas-
taan maamme ruotsalainen iväestö, maan useimmat niin-
kutsutut herrassäätyiset perheet ja niiden jäsenet. Wiimei-
sillä Vuosikymmenillä, kansallishengen enemmin herättyä ja
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päästyä enemmin Vaikuttamaan, on suomenkieltä entistä
hartaammasti suositeltu ja kouluissakin jo noin wiisikol-
matta nmotta opetettu. Minkä nykyinen herrassäätyinen
suku suomen kirjakieltä taitaa, siihen on se paraasta päästä
saanut alun oppikouluissa. Mutta juuri näissä on sekä
suomenkieli semmoisenaan että myöskin sen ja ruotsinkielen
keskinäinen wäli tarkemmasti järjestämättä. Tämä olisi
oikeastansa Suomen kansan itsensä tchtäwä waltiosäätyjensä
kautta, joissa nmlistunein ja kypsin isänmaanrakkaus epäi-
lemättä pitäisi oleman kaikissa yleisissä asioissa tawatta-
waua. Tämä kielikysymys on siirtynyt koulun alalle, ja
kun koulu on nouscmllisillansll itsenäiseksi laitokseksi wal-
tiossa, kääntyivät sen asiatkin waltion huoleksi, niinkuin ne
muissa maissa omat tehneet. Mutta niin tapahduttua
kääntyy suomenkieli Valtiolliselle kannalle ja tulee Valtiol-
liseksi; se ei ole sitte enää paljas kansallinen kysymys, niin-
kuin se tähän asti on ollut. Nykyinen Suomen nelihuo-
neincn waltiolaitos ei suinkaan anna warsin suosiollista poh-
jaa suomenkielen sinnstyshistorialliselle lähetykselle ja wai-
kutukselle, sillä suomalainen kansallishenki maailmanhisto-
riallisessa merkityksessä ei ole saanut wakinaista juurta
kaikissa Suomen waltiosaädyissä. Aatelis- ja porwarisää-
dyt omat tämän suhteen Valmistumattomia, jos ne kuin-
kin saattamat olla ja omatkin muissa kysymyksissä lämpi-
miä ja isänmaallisia. Papis- ja talonpoikaissäädyissä ei
suurta erimielisyyttä ole suomenkielessä odotettanmna. Wal-
tiolaitoksen muututtua kaksihuoneiseksi, siirtyisiwät suomen
ja ruotsin kielet wierckkäimmin ja sisakkäimmin toisiinsa, ja
siitä maluisi suomenkielelle etuja, joita se nyt Valtiollisella
kannalla puuttuu. Myöskin kirkon alalla löytyy kohtia,
joissa suomenkieli tätä nykyä saapi olla enimmästi myk-
känä. Piispain ja pappein kokouksissa käytetään pääasial-
lisesti ruotsia; mutta kun uuden kirkkolain mukaan yleisiä
kirkkokokouksill pidetään, tullaan niissä arwattawasti kuu-
lemaan ja kirjoittamaan suomenkieltä. Näin on laita
koulunopettajainkin kokouksissa, pidettäköön niitä oppi- eli
kansakoulun nimellä. Samoin omat suomen ja ruotsin
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kielet toimittaneet rinnakkain keskusteluita maanmiljelysko-
kouksissakin. .!

Katsottakoon siis suonien ja ruotsin kielien nykyistä
malia millä elämän alalla tahtonsa, niin joka paikassa ne
tamataan enemmin eli niahemmin yhdessä, jossa n>aan ei
ole puhdasta talonpoikaista rahwasta ja sitä suorastaan
koskemia asioita. Mutta kaikki tämä pakoittaa tässä kieli-
kysymyksessä waarinottamaan ja noudattamaan kohtuutta ja
oikeutta waamllisen eripuraisuuden poistamiseksi ja tarpeel-
lisen sowinnon moittamiseksi. Se ci ole mikään yksityinen
eikä wähäpätöinen asia, josta syystä jokaisen pitäisi sitä
katsellessa nöyryyttäimän, siinä näkemään semmoisen kalliin
esineen, joka on historian tuoma ja sellaisena tarmitsee ai-
kaa suoriiutuaksensa. Sillä wälin on maan liiallinen hel-
leys ruotsinkielen wanhaa wallitsewaa tilaa kohtaan mältct-
tämä ja kaikki mainollinen karsasmiclisyys suomenkieltä mas-
taan tukcutettama. Nuoruuden luonnolliselle kärsimättömyy-
delle ei tässä tarwita mattaa annettaman, joskokaan se ei
semmoisenaan sisällä mitäkään turmelemaa; sillä ci innolli-
sinkaan malttaiuattomuus ole tässä kylliksi mäkemä enna-
kolta historian tietä lyhentämään asiassa, joka kohdussansa
kantaa ei muosikymmeniä eikä satoja, maan tuhansia. Mutta
juuri tämän sisältörikkautensa ja suuruutensa tähden ei se
siedä tylyä kohtelemista kenenkään puolelta, joka isänmaa-
tamme rakastaa. Heikot, puolinaiset tahi mäliaikaiset kei-
not sitä waan miimyttamät ja kenties sen säännöllistä
edistystä pahasti turmelemat Suomen kansan ikuiseksi
wahingoksi. Jompikumpi näistä on tarjona, jos molem-
pien kielien tila ja 010 ei tule ajoissa ja oikealla tawalla
toisiinsa koulussa järjestetyksi. Masentawissa miimytyksissä
ja hedelmättömissä wastustamisissa woi, me sanomme woi,
joku kolmas kieli, niinkuin paha henki pariskuntaan, hyö-
kätä suomen ja ruotsin kielien wäliin, jos nämät, niinkuin
jotkut armelemat, annetaan toistensa kanssa taistella Suo-
men siwistykscn mainiolla, siinä tarkoituksessa muka että
maittakoon niistä sitte kumpi hymansä ajan pitkään. Näin
on mahdollista ennen mainituista keppihemoisista loihtia
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toiscn elämäksi olennoksi — ja kuta olisi siihen syypää?
Suomenkieli ci siihen ole antanut aihetta, sillä tämän kie-
len on mahdotoin pysähtyä historiallisessa juoksussansa ruot-
sinkielen tähden; ja kun se on jaksanut kestää monen sa-
dan wuoden kilwoituksen kaswatustyössään siwistyäksensä,
niin se arwattawasti kestäisi jonkun toisenkin kielen kamp-
pailua rinnallansa. Mutta hedelmä semmoisen kamppailun
woitosta ei olisi suomenkielelle eikä Suomen kansalle hywä;se särkisi ja eroiltaisi Suomessa nnelä mielet enemmin hajalleen
kuin ne nykyänsä yleiseksi wahingoksi owat. Mainitunlai-
nen taistelu suomen ja ruotsin kielien wälillä ei pitäisi sen-
tähden tulla kysymykseenkään, sitä wähcmmin pitäisi sitä
henkiin herutella ja hengissä pysytellä. Ennen kaikkia on
niiden keskinäinen snhdc asetettanm sille kannalle, että kum-
paisetkin niinkuin wcljckset rakkaudella ja sonmmolla wetä-
wät muuriaiscn tawoin itsekukin kohdaltaan kortensa yhtei-seen pesään, isänmaan waraaittoihin. Waikuttawimmasti
kuin mikään muu laitos Suomen waltiossa kätkee koulu
kaswattawassa luonnossansa sen mahdollisuuden, että Suo-
men kansan totiseksi onneksi ja täydelliseksi tyytywäisyydeksi
osata johtaa ja täyttää tämän kielikysymyksen käytöllisen
suorituksen. Kun se kouluun yksimielisesti järjestetään, kan-
taa se siinä myös yksimielisyyden hedelmiä, ja mikäs muu
kuin yksimielisyys saattaisi olla Suomen maan ja kansan
wäkewyys.

Katselkaamme tässä lyhykäisesti suomenkielen opetta-
misen tarpeellisuutta, ja miten siinä ei ole Suomen kansan
siimstyttamiscn edistyttämiseksi kyllä, että sitä maan opete-
taan kouluissa niinkuin muita nneraita kieliä. Tässä ci
karmita suomenkielen taitoa käytöllisissä suhteissa, hyötynsä
lvuoksi elämän moninaisissa toimituksissa, pääasiallisesti tar-
koittaa. Koulun waikutus ci ole etunenässä joku hyöty,
niinkuin nuran saaminen ja watsan täyttäminen. Niin ei
koulu opeta kansan kieltäkään ainoastaan säännöllisesti lu-
kemaan ja kirjoittamaan, waan mitä enempi on, se perus-
taa kielen sisällisten ohjeitten ja lakien tuntemisen. Näin
koulu johtaa oppilaitansa kansan sisimpään sieluun ja his-
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toriaan, sillä itsekunkin kansan kieli on sen ivanhin historia.
Niinmuodoin kielenkin opetus kasmattaa osaltansa oppilai-
stansa isänmaanrakkauteen. Mutta kun kansan kieltä ei käy-
tetä koulussa muissakin aineissa opetuskielenä, ei sen opet-
taminen yksinään tuota tyydyttämiä hedelmiä, maikka sillä
olisi miten monta opetustuntia hywänsä. Se hawainto on
yleinen kasmatusopillisessa suhteessa, että oppilaiden ajatus
ja mielenjuoksu aina muodostumat koulun yleisen opetus-
kielen mukaan. Tästä on tuntumia jälkiä suomalaisessa
kirjakielessä, joka selmalleen osoittaa, miten latina ja ruotsi
omat maikuttaneet sen lauserakennukseen. Kirjallisuuteen
aloittelemat kielet omat tosin kaikki tarminneet tämmöisen
kaswatuksen, tullaksensa lauseissaan tainmtetuiksi soreampaan
ja säännöllisempään muotoon. Mutta suomenkieli on jo
tämmöisen historiallisen kasmatuksen käynyt, eikä tarmitsist
sitä enää »käydä muuten kuin pakolla, niinkuin sen laita
tätä nykyä enemmäkst osaksi on. Mitä silitystä se mielä
saattaa olla mailla, sen se saapi siten että sitä tutustute-
taan enemmän kuin tähän asti opin teillä kulkeman nuori-son ajatukseen ja mielenjuoksuun. Niinkauan kuin tätä ei
tehdä, on kaksi haittaa aina edessä: toinen on se, ettei suo-
malainen kirjallisuus saa taitamia miljelijöitä, ja toinen se,
ettei kirjallisuutemme tuotteita niin mieluisesti lueta. Sitä
kieltä tamallisesti useimmat kirjoittamat, jolla omat saaneet
koulussa kasmatuksensa; Harma taas korkeamman kirjallisuu-
den tekoon kykenee puuttumaan, joka ei korkeampaa oppia
ole saanut. Tällä ei ole kuitenkaan sanottu suomalaista
kirjallisuutta yleisesti niin kankeaksi ja maikeaksi, ettei sitä
saateta ymmärtää. Mutta paremman puutteessa lukeehan
sitä jotakin; ja sen myöntää jokainen ajattelemainen, että
niinkauan kuin suomenkielellä ei rumeta kaikkia aineita kou-
lussa opettamaan, niinkauan on mahdotoin saada suoma-
laista kirjallisuutta sujumaksi ja sisältönsä puolesta korottaa
ajan siwistyksen wertaiseksi. Suomenkielisissä kouluissa
saatu siwistyksen perustus jääpi rappiolle ja pysähtyy, jos
sitä ei olla tilaisuudessa hymistä kirjoista jatkaa. Kirjalli-
suus on nimittäin, niinkuin tiedetään, se lähde, joka fimis-
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tystä pitää wirkeänä ja elämänä. Kirjallisuus on yleisen
walistuksen ja siwistyksen kannattaja ja edistäjä. Sen tuot-
teiden lukemiseen ja ymmärtämiseen kasmattaa koulu, ja se
onkin koulun paraimpia maikutuksia. Miten nytkoulut Suo-messa moimat täyttää enemmin yhtä kuin toistakaan tar-
koitustansa, mitä Suomen kansan siwistyksen tyydyttämiseen
tulee, sen arwaa jokainen nähdessänsä ruotsinkieltä niissä
yhä edelleen pidettäwän pääopetuskielenä.

Kääntykäämme nyt ruotsinkielen merkitystä mähaisen
arwostelcmaan. Jos Suomen kansan siwistyksen menoa
ja rientoa tähän päimään asti sanottaisiin hedelmättömäksi,
niin siihen sisällytettäisiin se ajatus, että edellinen histo-
riamme olisi moinut olla elämättä ja tekemättä. Se olisi
myös kowin ja määrin moite, minkä menneille sumuille tehdä
saatettaisiin. Se olisi mclkeittäin sitä samaa kuin jos muna
rupeisi kanaa opettamaan ja moittimaan. Merkittämä on
se, ettei nykyinen suku Suomessa ole ruotsinkieltä asettanut
siihen waltaan, jossa se maassamme nyt on; se on perintö
esiwanhcmmiltamme. Jos siis tätä perintöä soimataan, niin
csiisillemme ei anneta sitä arwoa ja kunnioitusta, joka heille
tulee. Semmoisen armon ja kunnioituksen antamiseen on
meillä kuitenkin suuria ja tukemia syitä, paitse paljosta
muusta, myöskin ruotsinkielestä. Mieleen on se totuus te-
roitettama, että tätä kieltä on pitkän ajan kuluessa käy-
tetty Suomen kansan symimpien, sisimpien, jaloimpien ja
pyhimpien ajatusten ilmoittajaksi uskonnossa, tieteessä ja
taiteessa. Suomalainen isanmaanrakklluZ on tällä kielellä
puhunut, runoillut ja kirjoittanut kuolemattomia lauseita ja
sanoja, ja sama isänmaanrakkaus on kaikkina aikoina Suo-
men ruotsinkielisestä kirjallisuudesta löytämä ja saama itsel-
lensä herätystä, einettä, eloa ja mirmoitusta. Sama isän-
Mllllnrllkkaus on tosin nyt jo synnyttänyt ja kasmattanut
sisällön puolesta ei suinkaan mähaarmoisen kirjallisuuden suo-
menkin kielellä, erinomattainkin uskonnon alalla, jossa Juma-
lan Sana seisoo kaikkien kirjojen edellä. Mutta kuitenkin on
tämä kirjallisuus ja sitä lukema yleisö, katsoen aikamme wa-
listukseen, mielä tätä nykyä niin mahäinen ja heikko, ettei
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niiden huostaan ja nojaan yksinänsä uskallettaisi korkeam-
man siwistykscn kannattamista ja tyydyttämistä jättää Suo-
men kansassa. Suomen ja ruotsin kielien asema on tä-
mänkin puolesta semmoinen, että niiden täytyy weljellisesti
käydä käsi kädessä toinen toistansa auttaen. Nseimmat ny-
kyiset korkeammat ja alhaisemmat Virkamiehet ja koulutta-
jat omat taitamattomat suomenkieltä käyttämään, jos heillä
siihen olisi tahtoakin, jota tahtoa taas saattaa sanoa mo-
nelta puuttumaksi. Mutta annettakoon tämä olla jotakin
wäliaikaista, joka ajan kuluessa parantuu ja kääntyy, niin-
kuin sen pitää, suomenkieliselle kannalle. Sekään ei tee
ruotsinkielen taitoa maassamme tarpeettomaksi. Tämän kie-
len tunteminen on sittekin kukaties kuinka kauan tarpeelli-
nen puhtaissakin suomalaisissa paikkakunnissa. Kaikkien
mirastojen ja koulujen toimituskirjat ja muut wiralliset kir-
joitukset omat ruotsinkielisiä, joihin tulemina aikoinakin on
tarwis katsoa. Se niinkutsuttu keskiluokka, joka uudemman
ajan roaltioissa on noussut ikäänkuin kansan sydämeksi, tai-
taa tllmallisesti melkein kaikissa maissa myöskin wieraita
kieliä. Tämä luokka on Suomessa pitkän ajan waiwan
kautta tullut siihen tilaan, että se taitaa ruotsia, paitse mui-
takin kieliä, jonka ohessa se yleensä ei ole unohtanut oman-
kaan kansansa kieltä. Se olisi hulluutta rumeta tästä esi-
isiltä peritystä ruotsinkielestä luopumaan ja kukaties johon-
kuhun muuhun kieleen kääntymään, sitä taas satojen wuo-
sien kuluessa suurilla kustannuksilla köyhässä maassa ylei-
semmästi opittaroatsi — ja mikähän kieli se olisi, johon
näin käännyttäisiin? Jos mainittua keskiluokkaa maas-samme ei tahdota sanoa Suomen kansaan kuulumaksi, mikä
on mahdotointa, niin ei myöskään ruotsinkieltä saateta lau-sua warsin micraaksi kieleksi naiden sanain tamalliscssa mer-
kityksessä, ja juuri sentähden on siitä suurempi waari ja
huoli kuin muista uudemmista mieraista kielistä kouluissa
pidettäwä. Sitä ei suinkaan nykyinen eikä tulema aika tule
tuomitsemaan miksikään miaksi, eikä myöskään puuttumaksi
tulewaisuuden oloihin katsomiseksi ja määräksi mälinpitä-
mättömyydeksi, jos oppikoulut Suomessa asetetaan siihen
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suuntaan waikuttamaan, etteiwat waltion ja kirkon palweli-
jat tarwitse tulkkia ruotsinkielessä käyttää niinäkään aikoina,
joina suomenkieli on täydellisesti tullut siihen yksinään wal-
litsewaan tilaan, johon sen wälttämättömästi on noustawa
semmoisessa maassa, jonka kuormat rauhassa ja sodassa
Suomen kansa on werrattoman suuremmaksi osaksi kanta-
nut. Samalla kertaa kuin oppikoululla on tämä korkea
päätarkoitus huolenansa pidettäwä, on sen welivollisuus
myöskin »vaikuttamaan ei ainoastaan muiston säilyttämistä
ruotsinkielestä, ivaan sen taitamistakin.

Mitä nyt tässä kirjoituksessa on koeteltu tarkoittaa,
niin se on tämän kielikysymyksen ohjaamista oikealle histo-
rialliselle pohjallensa ja kannallensa, josta se meidän näh-den on kahden puolen siitä riitelijäin wälillä horjahtanut
määrille hedelmättömille teille. Jos joku toinen paremmin
ja selwemmin taitaa sen perusteillensa esitellä ja selnntellä,
niin siitä emme joudu pahaan mieleen. Tyhjiä omia mie-
lipiteitä, joilla ei ole pohjaa todellisessa elämässä, on tässä
juurta jaksaen pyydetty wälttäa ja katsoa asiaa siltä puo-
lelta, josta se paraitse nykyänsä oppikouluun käytettäwäksi
saattaisi siirrytettää. Kieltämättä tulewat Suomen maata
ja kansaa rakastawaiset kouluttajat ajan kuluessa muutta-
maan useimmat oppikoulumme suomalaisiksi, joka tätä ny-
kyä on mahdotoin, kun kaikki eiwat taida eiwätkä ole har-
jaantuneet suomeksi opettamaan. Tämän suomistuttamisen
ei woiwan tapahtua silla tawalla kuin esm. Wiipurin Tid-
ningissä n:ssa 24 tältä wuodelta on aprikoitu, on melkein
selwä. Siinä esitellään nimittäin suomea opetuskieleksi ruot-
sinkielisissä paikkakunnissa ja ruotsia painmastoin opetus-
kielenä edcskinpäin pidettäwäksi suomenkielisissä seuduissa.
Ruotsalaisissa kouluissa opetettaisiin wahwasti suomea ja
suomalaisissa mahwasti taas ruotsia erityisenä opetusaineena.
Tämmöinen järjetöin esitys sotii kaikkea yleistä walistusta
ja siwistysta wastaan. Katsoessa koko koululaitosta, kuu-
luu siihen kansakoulutkin. Näitä tosin ei saateta sanoa
miksikään pohjakouluksi siinä merkityksessä, että niissä wal-
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niistettäisiin oppilaisia suoraan ja warta masten muihin
korkeampiin kouluihin; sillä kansakoululla pitää olla oma
tarkoituksensa, joka kyllä itsessään on suuri, nimittäin sen
nuorison opetus ja kasmatus, joka menee paraasta päästä
maanmiljelykseen. Mutta tästä nuorisosta jatkaa moni op-
piansa oppikoulussaki. Jos opetuskieli tässä miimemaini-
tussa ei ole tämän nuorison äitinkieltä, niin siinä on tie
korkeampaan oppiin rahwaan lapsilta suljettu, ja scntähden
sotii se nleista siwistystä wastaan, että suomi tulisi ruot-
salaisissa ja ruotsi suomalaisissa paikkakunnissa oppikoulu-
jen opetuskieleksi.

Mutta kun asiaa tarkemmin katsotaan, on koko se pe-
ruste, että ruotsalaisia ja suomalaisia paikkakuntia myöten ru-
meta opetuskielen puolesta maassamme oppikouluja somittele-
maan, tykkänään määrä. Missä löytyy se lameampi paik-
kakunta, jossa Suomalaisia Suomessa ei asuisi? Muutamia
pitäjiä ja kappeleita löytyy maan, joissa asujamet omat puh-
taita Ruotsalaisia. Niinkuin malistus ja simistys eimät ole
tänä aikana kenenkään erityisen ihmisluokan etuoikeuksia, sa-
moin ei oppikoulujakaan saa somittaa ja asettaa ainoastaan
maltion ja kirkon palmelijain kasmattamista marten; niiden
pitää olla kaikille amoinna. Mutta niin ei ole, jos niissä
käytetään opetuskieleksi semmoista kieltä, jota suurempi
yleisö ei ymmärrä. Pysytäänkö nyt tällä kieltämättä koh-
tuullisella ja oikealla tarpeen ja maatimuksen kannalla, niin
siitä seuraa selmästi, miten oppikoulut, joista tässä on ky-
symys, olisimat Suomessa opetuskielen puolesta asetettamat.
Niissä eimät paikkakunnat somi perusteeksi, maan mäkiluku.
Zos nyt Suomessa löytyy puolitoista miljonaa Suomalaista
ja satamiisikynnnentä tuhatta Ruotsalaista, niin oppikoulu-
jen lukumäärä tulisi olemaan niinkuin 11) ja 1. Edelliset
oppikoulut muutetaan opetuskielen puolesta suomalaisiksi
sikäli kuin niihin saadaan siinä kielessä taitamia opettajoita,
ja jälkimäiset tulemat olemaan myöskin opetuskielen puo-
lesta ruotsalaisia. Niin paljon on tässä kuitenkin paikka-
kuntia katsominen, että ruotsalaiset koulut asetetaan ruotsa-
laisen mäeston likeisyyteen. Näin päästään oppikouluissa
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suomen ja ruotsin kielistä taistelemasta. Mutta molempia
kieliä opetetaan kumpaisissakin kouluissa, niin ruotsalaisissa
kuin suomalaisissa; ja ruotsille annetaan suomalaisissa kou-
luissa niin monta opetustuntia kuin kokemus osoittaa tar-
wittawaksi, samoin kuin ruotsinkielisissä kouluissa suomen-
kielelle tarpeeksi asti opetustuntia. Kahdella vihaisemmalla
luokalla, täydellisissä oppilaitoksissa oppilaistcn opastuttua
ruotsalaisissa kouluissa suomeen ja suomalaisissa ruotsiin,
käytetään sitte kumpaistakin kieltä muutamissa sowittawissa
oppiaineissa erikseen opetuskieleksi. Jos oppilaiset hawai-
taan tähän liian wähän harjaantuneiksi, niin opetustuntia
lisätään suomalaisissa kouluissa ruotsille ja ruotsalaisissa
suomelle. Tästä pitäisi jo joku kokemus löytymän esm.
Iywäskylän täydellisessä suomalaisessa oppikoulussa, jossa
ruotsiakin opetetaan. Normaalikoulu antaa siihen myös ko-
kemusta, sillä meidän mielestä pitäisi juuri tässä koulussasuomea ja ruotsia niin opetettaman, että sen ruotsinkieliset
ja suomenkieliset osastot woiwat sulaa yhteen kahdella yl-
häisemmällä luokalla. Ruotsin ja suomen kielien taitoa
tässä ei kuitenkaan pidä niin kiinteästi otettaman, että ään-
täminen, itse äänellinen puhe, olisi «virheetöintä, sillä sem-
moista täydellisyyttä eiwät mitkään koulut ole muussa kuin
äitinkielessä »voimalliset matkaansaattamaan. Kunhan oppi-
laat harjautuwat täydellisesti ymmärtämään kumpaisenkin
kielen kirjallisuutta ja' jotensakin ivirheettömästi niitä käyt-
tämään kirjoituksessa, niin siinä on kyllä. Itse näiden kie-
lien puhdas haasto, puhunta, jätettäköön oppilaisten ja hei-
dän wanhempainsa tahtoon ja ahkeroimiseen, yliopistoon ja
yleensä elämän suureen kouluun opetettawaksi, jossa sem-
moinen ulkonainen taito mähemmällä ajalla ja waiwalla
aina on saatamana. Tätä on tässä sentähden muistutettu
että Iywäskylästä yliopistoon tulleita oppilaista on moitittu
taitamattomiksi ruotsinkielessä. Semmoista moitetta likem-
min tarkastaessa tullaan mannaan siihen makuutukseen, ettäse on, samaa laatua kuin se, jota Porthan kertoo Suomen
entisestä pääkuwernyötistä, Klaes Flemingistä, joka oli ruot-
sia puhuessansa murtanut suomeksi. Asian oikea laita on
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se, että Iymäskylästä tulleet oppilaat osaamat yhtä hy-
ivästi kuinj muutki lukea esm. Runebergin, Tegnmiä, At-
terbomia, Wallinia, ja arwattawasti he jommoiscstikin tai-
tamat ruotsia kirjoittaa; mutta suomeksi he ruotsia puhuessa
murtamat, se on totta, mutta sitä ei saa haittaamaksi
miaksi sanoa. Todenmukaisesti tulemat ruotsinkielisistä kou-
luista yliopistoon tutkitut oppilaiset murtamaan edespäin-
kin niinkuin tähänkin asti suomea ruotsiksi. Mutta Suo-
men kansa ei sitä pahaksi ota, silla se on siihen tottunut,
eikä Suomalaiset sille irmistäkään, niinkuin Suomen ruot-
sintuneet ajattelemattomat henkilöt suomeksi murtamaisille
tamallisesti tekemät, maikka heidän oma ruotsinsa ei suin-
kaan kestäisi kiinteämpää tarkastusta.

Tämän kirjoitus nimitys on: «Suomen ja ruod-
sin kielet koulussa." Mitä näiden kieliin oppikouluissa
tulee, se on paraimman ymmärryksen jälkeen jo selmitetty.
Lausuttakoon nyt mielä lisäksi muutamia sanoja näistä kie-
listä kansakoulussa. Ensiksi on mainittama ruotsia opetet-
taman Iymäskylän seminarissa, joka on armattamasti oi-
kein. Kansakouluissa olisi sitä mastoin määrä rumeta
muuta kuin äitinkieltä ja äitinkielellä opettamaan. Walt-
tämätöin lyhyinen oppiaika on näissä kouluissa käytettämä
aineitten lukuun ja opettamiseen. Siis on suomi pidettämä
suomalaisissa ainoana pääkielenä ja päinmastoin ruotsi ruot-
salaisissa kansakouluissa. Paraimmat näiden kouluin oppi-
laisista omat sitte tilaisuudessa, jos tahtomat ja maroja on,
jatkaa oppiansa oppikouluissa, kun nämät järjestetään tässä
ennen mainitulla tamalla. Näin ei ketäkään Suomenmaan
nuorisosta suljeta kielen tähden korkeammasta «»alistuksesta ja
simistyksestä, niinkuin, Jumala paratkoon, tähän asti on tehty.

Mitä tässä on sanottu oppikoulujen suomistumisesta
ja jaosta, se koskee myös maamme tyttökouluja tahi niin-
kuin niitä rumasti nimitetään roumasmäen kouluja, joten
Suomen tyttöraukkoja on ennen aikojaan korotettu roumiksi.
Immärrettämä on ei miespuolia pidettämän kielessä ja
simistyksessä eroittaa naispuolista. Näiden miimeksi mai-
nittujen suomistuttaminen on mielä tärkeämpi kuin miesten,
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samoin kuin ruotsinkielen opettaminen on heille myöskin
yhtä waikuttawllstll armosta.

Tässä kirjoituksessa selmitettyjen perusteiden jälkeen
on helppo määrätä, mitkä oppikoulut Suomessa omat suo-
mistutettllmat, mitkä entisellensä jätettämät. Kuitenkaan ei
ole alussa tarmis marsin kiinteästi noudattaa edellämainit-
tua mäkilumun laskua, sillä itse asian luonto maatii ensi-
mältä hcitettämiksi useampia oppikouluja ruotsinkielisiksi,
niin että herrassaätyisillä ruotsinkielisissä paikkakunnissa
olisi lameampi tilaisuus malita lapsillensa, kumpia kouluja
tahtomat. Siis tulisi ja olisi:

Suomenkielisiä oppikouluja.
Tornioon, Ouluun, Raaheesen, Kokkolaan, Pietarsaa-

reen, Lapuan Joensuuhun, Kristiinan kaupunkiin, Poriin,
Raumaan, Naantaliin, Turkuun, Tampereelle, Hämeenlin-
naan, Helsinkiin, Heinolaan, Mikkeliin, Iymäskylään, Lo-
miisaan, Haminaan, Wiipuriin, Käkisalmeen, Sortamalaan,
Lappeenrantaan, Samonlinnaan, Kuopioon, loensuuhlln,
Kajaaniin.

Ruotsinkielisiä oppikouluja.
Waasaan, Kaskisiin, Maarianhaminaan, Tammisaa-

reen, Helsinkiin, Pormooscn.
Wielä muistutettakoon oppikoulujen suomistumiscn ei

woiwan muuten kuin wähitellen tapahwa, josta syystä
maamme ruotsikiihkoiset elkööt liioin hätäilkö, niinkuin näyt-
tämät nyt jo tekemän lopputiliä tarjotessaan. Tämä hei-
dän joutama hätäisyytensa, ollen sairauden ja heikkouden
merkki, on semmoisenaan hymin surkuteltama, mutta se möisi
«hkä saada wirwoiketta ja parannusta Samon metsamah-
deilta suomenkielen oppimisen kautta, joka päimä päimältä
käy tarpeelliseksi yliopiston opettajillekin samassa määrässä
kuin oppikoulut suomistumat.

Lopuksi mainittakoon maan, että ken yllaselmitettyihin
perusteihin ja jakoon ei tyydy, se selmittäköön ne parem-
min, mutta marokoon yksityisiä mielipiteitänsä, luulemasta
Suomen maan ja kansan omiksi.

R. P.
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Muutamia sanoja Juwan pitäjästä.
(Lausutut luloalla 21:nä päiwänä Elokuuta w. 1869).

luma, suurimpia pitäjiä etelä-Samossa, kuului ennen
aikoina kappelina Mikkeliin, maan sai jo wuonna 1442
eli 427 wuotta sitte oman pappinsa katolisen piispan, mai-
nion Mauno TawaZtin pitäjälle antaman perustuskirjan
mukaan. Siitä nmodesta asti on lumalla ollut oma pap-
pinsa, ehkei muiden nimiä tunneta kuin niiden, jotka Lu-
therin uskon aikana täällä owat mirkaa toimittaneet. Kap-
palaisen myöskin jo ennen aikoina löytyneen pitäjässä, nä-
kyy kirkonpalwelijoiden luettelosta. Pitäjän amaruuden ja
mäkirikkauden tähden otettiin tänne toinen kappalainen 17:nen
wuosisadan kuluessa. Pitäjän maiheista katolisuskon aika-
kaudella ei ole monta tietoa säilynyt. Se kumminkin tiede-
tään, että Wenäläiset kesällä wuonna 1496 eli 373 muotta
sitte suuren Wenäläissodan aikana kahdesti hämittiwät lu-
wan pitäjää, joka silloin käsitti koko koillispuolen Samon-
maata. Wasta Kustaa Waasa kuninkaan ajoista, joka
Ruoststa ja Suomesta häwitti katolisuskon ynnä perusti
niihin Lutherinuskon, alkamat luman seikat yhä enemmin
astua näkymiin. Ensimäinen tunnettu kirkkoherra luwalla
Heikki Heikinpoika (latinaksi Henricus Henrici) eli Kustaan
hallitessa. Samo, siis lumakin, kuului siihen aikaan Sa-
wonlinnan lääniin. Kustaa kuningas piti erinomaisen huo-
len Sawon edistymisestä ja Viljelemisessä. Tähän häntä
kehoittikin Sllmonlinnan päällikkö ja läänin maaherra Kus-
taa Fincke, joka alapäällikkönsä Ture Pekanpoika Bjelken
kanssa toimitti kuninkaan käskyjä. Lokakuussa m. 1553
eli 316 wuotta sitte pitiwät nämät herrat luman Parta-



101

lassa tutkistelemuksen koko läänin talonmiesten kanssa, mi-
tenkä «aksoiwat wuotuisen weronsa, jonka woudit kantoi-
wat. Partala oli silloin nimismiestalo ja kuninkaan karja-
kartano. Wuonna 1540 wielä ei yhtäkään kirkkoa löyty-
nyt luwan kirkkoa pohjoisempana.

Siihen kapinaan, joka historiassamme kantaa Nuija-
sodan nimeä ja sotawäen mäkiwaltaa wastaan ensin syttyi
Pohjanmaalla, waan tästä pian lewifi muihinkin maakun-
tihin, liittyiwät luwmkin miehet. Nuijamiehet polttimat
tuhiksi sotawäm talot, sekä surmasiwat, keitä maan kruu-
nunwäestä saiwat maltoihinsa. Kähäkkiä syttyi Jumalia-
kin. Niinpä Harkälän kylässä tapettiin 67 nuijamiestä.
Koikkalassa Luonteriweden rannalla eräs pcrnvikunta nuija-
miehiä oli polttanut Pekka Ilmarin ynnä muiden kruunun-
mäkeen kuulumien talot. Nuijamiehillä näkyy olleen pää-
majansa erään Matti talossa. Tänne sotamäki
120 miehen wahwana päätti lähteä, ennenkuin nuijamiehille
ehtisi tulla apua. Näillä, ainoastaan 60 lumultaan, oli
hymin suojakas asema muutamassa talonpihassa, johon oli
päällekämijäin maikea yrittää; sillä kapeat lautaikkunat käy-
tettiin ampumareiiksi eikä ollut pihaan muuta pääsyä kuin
ahtaan ja helposti teljettämän portin läwitse. Sotamäen
täytyi tyhjin toimin kolmen miehen kaaduttua luwan kir-
kolle päin peräytyä. Silloisen kirkkoherran Olawi Antin-
poika Toiwosen awullll saatiin wihdoin kumminkin sowinto
toimeen ja Matti Leskinen suostui muidenkin puolesta ala-
maisuuteen. Muutamana päimänä sen jälkeen sytytti sota-
mäki tuleen Remojärwen kylässä talon, jossa oli 60 nuija-
miestä päämiehineen Antti Remoinen ja Pekka Hyytiäinen.
Tällä tawoin hukkui tuleen koko tämä nuijapanvi paitse kolme
miestä, jotka wangiksi otettiin. Wankien seassa oli talon
haltijakin entisen moudin poika, joka sitten hirtettiin Mik-
kelin kirkon wieressä. Nämät metelit luwalla tapahwiwat
Tammikuun kuluessa 272 nmotta sitte. Ennen mainitun
Toiwosen jälkeen pääsi Eerikki Heikinpoika kirkkoherraksi,
jota wirkaa toimitti kahdeksan muotia kuolemaansa asti.
Tämä oli papiston puolesta waltiopäiwämiehenä niissä wal-
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tiopaiwissä, jotka Toinen Kustami kuningas piti Helsin-
gissä ainoastaan Suomen säätyjen kanssa. Wuonna 1638,
siis 231 muotta sitte sai ratsumestari Eerikki lesperinpoika
Liljenstjöld ,sotll-llnsioittensll tähden hallitukselta lahjaksi san-
gen monta tilaa luwan pitäjän etelä-osassa, melkein koko
Koikkalan kulman ja muutamia tiluksia Puumalassakin.
Tämä aatelissuku on Jumalaisilta ikimuistettawa suurista
lahjoimisistaan luman kirkolle. Näitä lahjoja on kalkki,
johon on piirretty wuosiluku 1594, minä nmonna kolme
umotta ennen Nuijasotaa se marinaankin on tehty, maan
paljoa myöhemmin moittosaaliina ryöstetty Liiminmaalta.
Tätä kalkkia käytetään imeläkin kirkonmenossa. Muita lah-
joja oli wähäinen kirkonkello ynnä sumun waakunat, jotka
nykyisiin aikoihin asti omat riippuneet manhan kirkon sei-
nällä. Waan suwun mahtamuus ei kumminkaan kauan kes-
tänyt. Silla kun Yhdestoista Ka«rle muonNa 1680 pe-
ruutti kaikki laittomasti yksityisille lahjoitetut tilat takaisin
kruunulle, riistettiin Liljenskjöldiltäkin kaikki tilansa, paitse
itse Koikkalan homi, jossahän piti asuntoansa. Mämaini-
tun Eerikki Liljenskjöldin pojan poika, katteini sotamäessä,
näkyy olleen sumun miimeinen miespuolinen jäsen ja kuoli
noin 170 muotta sitte. Tämän sisar oli naimisessa erään
Fabritms'en kanssa, minkä sumun haltuun Koikkalan homi
nyt joutui. Niidessä sukupolmessa on tämä sittemmin py-
synyt Fabritius'illa, sen nykyinen isäntä, waratuomari Wil-
helm Fabritius on yllämainitun Fabritius'en pojan-pojan-
pojan-poika.

Wuonna 1699 eli 170 wuotta sitte pääsi luman
kirkkoherraksi Henrik Poppius, kotoisin Padasjoelta Hameen-maassa. Poppius-suku oli sitte neljässä sukupolmessa noin
100 muotta yhtä päätä luman kirkkoherran mirassa. Hen-
rik Poppius'en aikana oli pitäjän tila mitä surkeinta. Kah-
dennentoista Kaarlen onnettoman tappion jälkeen Pultaman
tappelussa etelä-Wenäjälla, kohtasimat Venäläisten hämi-
tykset klluheimmallll tamalla Suomen maata. Poppius'en
muistoonpanon mukaan syökstwät Wenäläiset maahan Tam-
mikuussa muonna 1714 ja pitimat kahdeksatta wuotta maan
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hallussaan. Sota konmsti rasitti luwan pitäjätäkin. Tämä
näkyy siitä, että kuolleitten luku näinä rauhattomina wuo-
sina nousi 140:een ja 130:een henkeen, maan syntyneitten
ainoastaan 40 ja 30 nmiheella, siis kuolleita kolme wer-
taa enemmin kuin syntyneitä, ja usein täytyi haudata ker-
jäläisiä kymmenkunnittain ilman kirstutta. Näitä luulta-
masti ei aina laskettu kuolleitten lukuunkaan. Wuonna
1721 15:nä paiwänä Joulukuuta pidettiin kirkossa kiitos-
juhla rauhan edestä. Rauhan saatua lisäyntyi wäkiluku
niin, että jo kolme wuotta rauhan jälkeen kuolleitten luku
oli ainoastaan 48 ja syntyneitten 121. Poppius osti lu-
wan kirkolle koko Oezelion pipliateoksen, joka maksoi 51
taaleria eli noin 100 markkaa nykyistä Suomen rahaa.
Hänen wiimeisinä wuosina 1729 eli 140 wuotta sitte ra-
kennettiin nykyinen wanha kirkko, jonka rakentamista war-
ten kerättiin kollehtirahoja ympäri koko waltakunnan. Hen-
rik Poppius'en pojan, Aaprahamin, kirkkoherrana ollessa
piti suomenkieltä ja kansaa hellästi lempimä Ponvoon piispa
Taaniel Juslenius lumalla piispantutkinnon. Tähän ai-
kaan oli paitse muita luwalla kappalaisena eräs Enok Sal-
menius, merkillinen siitä, että hän 59 wuotta pysyi tässä
Virassa. Aapraham Poppiusta seurasi kirkkoherran wirassa
poikansa Henrik Poppius nuorempi, jonka poika Juhana oli
wiimeinen Poppius-sukua tässä wirassa. Tämä wiimein
mainittu pääsi luwan pitäjäläisten anomuksesta maaliin ja
walittiin kirkkoherraksi, maikka ei wiela ollut papistutkintoa
käynyt; wasta seuraamana wuonna wihittiin hän papiksi.
Hänen aikanaan kohtasi taas sota Jumalaisia. Uljas ku-
ningas Kustann kolmas oli sen alkanut Wenäjän keisarin-
naa ivastaan. Sota kesti kolmatta wuotta noin 80 nmotta
sitte. Sawon sotamäkeä komensi Steoingk. Mäen kukku-
lalla Salmensillan kohdalla oli tämä luonut kaksi multa-
wallia, jotka wieläkin näkymät ja niiden päälle asettanut
kaksi puutykkiä näillä estääksensä etenemästä Venäläisiä,
jotka Wenäjään silloin kuulumasta Sawonlinnasta päin oli-
wat tulossa, waan saatuansa tiedon, että Wenäläiset toi-
selta puolen Mikkelistä päin oliwat päästä Rautajärwen
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poikki Kilpolan sillan kohdalla, peräytyi hän Joroisiin. Wi-
hollisct tunkeusiwat luwalle ja tappoiwat täällä 4 henkeä,
joiden seassa Torppari Lassi Woilainen Hatsalasta ja Ta-
lollinen, Mulli Nääringistä. Wäkiluku näkyy näinä wuo-
sina olleen 6500 hengen paikoilla ja kuolcwaisuus oli ai-
wan suuri, silla kuolleitten luku nousi 500 henkeen ja syn-
tyneitten ainoastaan 180. Rokot, sydamcntauti ja kuume-
taudit raiwosiwat enimmittäin. Puolen wuoden kuluessa
oliwat rokot Tuonelan majoihin temmanneet noin 300 lasta.
Rokonpano ei silloin wiclä ollut keksitty ja tästä huoma-
taan selwästi sen tärkeyttä.

Juhana Poppius'en wirkaweljinä oliwat kappalaiset
Fabritius ja Antti Heikinpoika Winter, Kiteeltä kotoisin,
joka luwalla oli kappalaisena 38 wuotta. Juho Poppiusta
seurasi kirkkoherran wirassa Matti Gottlund, talollisen poika
Pyhtään pitäjästä, joka luwalla oli kirkkoherrana 18
wuotta. Hanen aikanansa syttyi 61 wuotta sitte se kuu-
luisa sota, joka riisti Suomenmaan Ruotsin kuninkaalta ja
yhdisti sen crimaana omine lakineen Nenäjän kanssa.
Suomen sotawaen täytyi sodan alussa kunnottoman Kling-
spor'in käskystä peräytyä peräytymistään Pohjaan päin.
Eräs parivikunta Uudenmaan rakuunia luutnantti Ruthen-
skjöldin komennon alla, jota Caiuon puolella oli käsketty
tiedustella wihollisten toimia, kohtasi Inkilan tienoilla lu-
wan pitäjässä joitakuita kasakkia ja ajoi ne pakoon. Suo-
men sotawaen peräytyminen herkesi wasta Oulun tienoilla.
Sittemmin kartoitti kenraali Sandels Wenäläiset ja eteni
Joroisiin asti; katteini Malm tunkeutui Toukokuussa lu-
nmlle asti, maan kutsuttiin kohta täältä takaisin Joroisiin.Nusia WenäläiZjoukkoja saapui Kesäkuussa wuonna 1808
Barclay de Tolly'n komennon alla luwalle. Mainittu We-
naläinen ylipäällikkö piti päämajansa luwan pappilassa.
Tähän aikaan kerrotaan katteini Grotenfcltin uljaan puoli-
son, sukunimeltään Fabritius ja prowasti Aapraham Pop-
pius'en tyttarcn-pojan-tytär, kun miehensä sodassa oli, aseilla
Varustaneen 30 Wehmaan torpparia, panneen niille paa-
michiksi lastensa opettajan ja wanhimman poikansa ynnä
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lähettäneen heitä Kaihumäelle wihollisia wastaan; waan nä-
mät, nähtyänsä wähäisen kasakkaparwen, laukasiwat kaikki
yhtä aikaa pyssynsä ja, koska eiwät enää ehtineet ladata
uudestaan, kasakka-parwen täyttä neliä rientäessä heitä koh-
taan, alkoiwat metsäpoluilla pötkiä pakoon Wehmaan ho-
wiin takaisin. Kaksi talonpoikaa joutui kumminkin kasak-
kain käsiin, joista toinen heti pakoon pääsi, maan toinen,
nimeltään Makkonen, wietiin wankina luwan pappllaan,
Wenäläisen ylipäällikön päämajaan. Hän suljettiin pappi-
lan porstuaan ja kunkin omen ulkopuolelle pantiin mahti-
mies, mutta ylisille mci owi, jota Wenäläiset eiwät tietä-
neet pelätä, koska awainta ei ollut omessa. Prowasti
Gottlund pisti silloin kenenkään näkemättä anmimen ala-
ikäisen poikansa käteen ja laittoi hänen asioille porstuaan.
Poika antoi awaimen Makkoselle; tämä laskiikse nuorilla
ylisiltä maahan ja pääsi tällä tamoin pakoon. Näin on
allekirjoittaja kuullut kerrottaman.

Wakiluku oli tänä muonna 8,000 hengen paikoilla
ja kuolemaisuus näkyy silloinkin olleen suuri, sillä kuolleita
oli 571 ja syntyneitä ainoastaan 258; siis kaksi mertaa
enemmin kuolleita kuin syntyneitä. Enimmät kuolimat kuu-
metautiin, 4 sotamiestä oli sodassa kaatunut kirkonkirjojen
mukaan ja sotatautiin »limat kuolleet Oulussa katteini Ga-
briel Poppius, lisalmella lipunkantajaKristian Schluter ja
Toimolassa lähellä Kuopiota luutnantti Antti Norrgrsn.

Gottlundin mirkameljinä olimat ennen mainitut kappa-
laiset Fabritius ja Antti Heikinpoika Winter ynnä tämän
samanniminen poika, joka Jumalia oli kappalaisena 23
muotta ja kuoli 36 muotta sitte. Gottlundia seurasi kirk-
koherran mirassa Kaarle Kustaa Nykopp, joka lumalla asui
18 muotta ja kuoli tuomiopromastina Pormoossa. Tämän
aikana sattui luman kirkossa hymin surkea tapaus eräänä
jouluaamuna. Kirkko oli täpötäynnä mäkeä; pappien alt-
tarilla ollessa, kuului äkkiä kirkosta huuto »kirkko palaa";
tämä maitutti hirweän tungon; papit, siitä hämmästyneinä
hyppäsimät alttarin miercssa olemista ikkunoista ulos. Näki,
tästä mielä enemmin säikähtynccnä, syöksi omille. Näitä,
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jotka silloin aukeniwat sisälle päin, ei saatu wäkitungon täh-
den täydelleen auaistuksi. 17 ihmistä heitti tässä tila-
päässä henkensä ja näiden joukossa moni nuori neitonenkin,
joka pulskeana muodoltaan oli kotoa lähtenyt, maan kohta
hermotonna ruumiina makasi kirkon tanterella. Pronmsti
Nykopp, jonka nmoro tänä pyhänä oli saarnata, ja siis ei
ollut alttarilla, nousi saarnastuoliin, makuuttaen ei oleman
minkäänlaista hätää, mutta hänen heikkoa ääntänsä ei enää
kuultukaan. Nykopin kirkkoherrana ollessa, toimittimat kap-
laiswirkaa wanhemman Winterin jälkeen Kustaa Adolf
Aschan ainoastaan 6 wuotta ja hänen jälkeensä Aapraham
Poppius, luwalta kotoisin, joka kolme wuotta sitten kuoli
ja oli kappalaisena ollut 33 wuotta. Tämä miimeinmai-
nittu lempi jo nuorukaisena halweksittua suomenkieltä. Hän
opiskeli tieteitä Upsalan yliopistossa ja pamautti siellä ly-
hykäisen mäitöksen suomenkielen itsekohtaisista tekosanoista.
Papiksi wihittyna, toimitti hän ensin Tukholmassa tätä wir-
kaa, waan muutti kohta sieltä mainion maanmiehemme Sjö-
grenin kehoituksesta Pietariin. Sittemmin oli hän kirkko-
herran apulaisena Wiipurissa, josta pääsi kappalaiseksi koti-
pitäjäänsä ja tässä wirassa pysyi kuolemaansa asti. Hän
on sepittänyt monta runoa ja nnrttä, joista muutamat omat
sanomalehtien palstoissa nähtäwinä, toiset eimät koskaan
julkisuuteen ehtineet ja kaksi on ~Helmiwyö" nimisessä kir-
jassa luettawana. Hänen käsialaa on suorasanainen kään-
nös ~Wiinll-myrkystä" ja moni puolitekoinen kertoelma odot-
taa täyttäjäänsä, muun muassa lamea kertomus luwan pi-
täjästä. Nykopinkin aikana seurasi nuorempaa Wintcriä
kappallliswirassa ystäwällineu, leikkisäKaarle Kustaa Nord-
ström, joka paasiäänellänsä pani kirkon seinät wapisemaan.
Tämä oli Jumalia kappalaisena 21 nmotta, muutti täältä
Puumalaan kirkkoherraksi ja kuoli siellä 11 wuotta sitte.

Hänen jälkeisensä toimekas, usko-intoinen Adam Sall-
m6n ei saanut wirkaansa toimittaa kauemmin kuin 7 nmotta,
kunnes kuolema häntä 6 wuotta sitte kohtasi. Tätä nykyä
on kirkkoherrana Mauno AlopNUs, joka on tätä wirkaa jo
23 wuotta toimittanut, ynnä kappalaisina Tolpo ja Can-
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tell, kumpaisetkin ristimänimeltä Mauno. 6 muotta sitte
cli muonna 1863 mihittiin juhlallisesti luman nykyinen
komea kimikirkko, jonka rakentaja luutnantti Grotenfelt,
Vehmaan hornin herra, on kunnollisesti tehtämänsa tehnyt.

Tällä muosisadallll on Venäläisyhteyden aikana termey-
den tila ylipäätään ollut hymä, sillä syntyneitten luku on
tllmallisesti noussut 100 ja 50 hengen suuruisemmaksi, kuin
kuolleitten. Ainoastaan muosina 1833, 1836, 1837 ja
1841 mäkeä paljon enemmän kuoli kuin syntyi. Vuosi-
luku 1837 on tässä suhteessa erinomattain merkillinen; sillä
269 henkeä tällöin syntyi, maan kuolleitten luku nousi
623:een henkeen, joista 389 sydämentautiin kuoli. Nyky-
ajan kauhu, lamantlluti, on Viimeisinä muosina temmannut
tuonelan tupihin enemmän mäkeä, kuin lisään on ehtinyt
syntyä. Tätä nykyä on koko pitäjän mäkiluku ei täyttä
12,000 henkeä.

Jussi.



108

Aaron Iisak.
(Ckwit Ettari» mukaan suomentanut I. S,)

Alllnupuolellll päiwää kerääntyi wäteä Fridcrician raatihuoneen
eteen. Kello kymmenen oli siinä pidettäwä tutkinto oudosta, surkeasta
tapauksesta, joka pani kaikki mielet tiihteimpaän liikuntoon; kello oli
juuri lliömäisillään.

Toinen sattumus, joka enensi mätijoulkoa, oli se, että opettaja
pormarikoulussa, raatihuoneen Mastatohdassa oli sinä päimänä ilmoit-
tainut kipeäksi; lukemista siis ei tullut kysymykseen; se oli juhla po-
jille, jotka nyt riemuitsilvut, rähisimät ympäri toria tahi yhtyimät
miela marmempaan humitutseen, lyömään saksan pähkinöitä opetta-
jan isosta puusta, jonka oksat riippuimat puutarhan pisteaidan ul-
kopuolelle.

Atisti tatistui yleinen huomio mähaisecn lihaMaan mieheen, joka
astua tepasteli latua myöten lyhyeillä, Mittallisilla askeleilla, pää taakse-
päin ketustettuna ja tasMoissa tyytymäinen katsanto, joka osoitti uton
tunteman armonsa. Hänellä oli lemeä kultanauhus lakin ympäri,
sininen unimormufratti, kaulus kullalla tikattu; hän Meti aiman ujos-
telematta ja innokkaasti saMua hopeahelaisesta merimaahapiipusta.
Pari askelta jälempänä seurasi kaksi punaisiin puettua poliisimiestä,
mastityltit rinnassa ja paksu pähtinäpuinen keppi kainalossa.

Se oli kaupungin porimestari ja Mouti, joka meni raatihuonee-sen, jossa tutkinto oli pidettäMä. Kansa meni nöyrästi pois tieltä ja
termehti, ukon simuitse mennessä. Muutamat koulupojista osoittimat
niin suurta kunnioitusta, että ympäröitsimät herraa ja seurasiMat häntä
katua ylöspäin. Tamallisesti Mustasi porimestari nyökäten kansan ter-
mehdytsiin; Maan jos hän tapasi jotakuta, ku ansaitsi erinomaista huo-
mioa, otli hän piipun suustansa ja Miittasi kädellänsä. Wähän Malia sei-
sahtui hän myöskin silmänräpäykseksi ja puheli pari sanaa tuttaMilleen.

„HyMä päiwä Petter Lund-rukkani!" sanoi hän eräälle porwa«
iille. „Miten Maimosi jaksaa? Pyytäkää tohtori Fangelilta neuMoa
niinkuin äsken sanoin; hän mahtaa tarkoittaa laitti timut kipumäkeen.
Se oli hän, joka paransi luuMaloni Miiine taimena."

«Kuulepas Petter Siple!" Mirttoi hän toiselle. „Woit kyllä
tulla porimestarin kartanoon käymään, kun olen letvännyt lounaan
jälteen; uusi tutsarini tarMitsee uutta uninmrmua."
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Porimestari oli itään kuin suuren perheen isämä; hän tunsi
laitti, tiesi kertoa kaikista; häntä kysyttiin, toteltiin jokaisessa tär-
keässä asiassa.

Se oli entisinä telpo-päiwinä.
Raatihuoneen portaille saapuessaan, seisahtui ukko ja ojensi piip-

punsa toiselle poliisimiehelle, jota »vastaanotti tämän pyhän kalun
asianomaisella nöyryydellä. Sillaikaa sattuiwat porimestarin silmäykset
kahteen koulupoikaan, jotka istua ratsastilvat portaitten käsipuilla. Hän
nyökkäsi ja hymyili.

~Hywä päiroä pikku Bertel Wäwers!" sanoi hän. ~Osaatkossanoa tcrweisiä papalle ja kiittää niistä somista mesiomenista, jotta
hän eilen lähetti meille? — Eikö Bertteli tänään huoli mennä kou-
luun? — Wai niin! koulumestari on sairastunut. Mitcnpäs Andru-
pin Ferdinand noin on rywettänyt säärensä? ja katsos kuinka hänen
siisti tauluksensa on rcwitty niskasta. Se on ivasta aika tanssimes-
tari. — Mentää nyt siweästi totiin, poikaseni, ja älkää häiritkö oi-
keutta juoksemisella ja huutamalla täällä ulkona!"

Tämän waroitutsen lausuttuaan, astui porimestari raatihuoneen
portaita ylös; ylimmäisellä asteella seisoi monta porwaria, hattu ja
lakki kädessä, anoen saaduksensa kuunnella tutkintoa, maan porimestari
häilähytti päätään ja kielsi tykkänään.

Etusalissa istuitvat lautamiehet odotellen. Uksi heistä oli nuk-
kunutkin sikeästi. Joka kerta, kun wierustumppali tökäten herätti
häntä, kertoi hän kaiten yötä walwoneensa, porsaita laahtaten. Sitte
kääntyi hän seinään ja alkoi taas nukkua. Oruensuussa seisoi ivar-
tiia, keihäs olalla ja erään ikkunan lähellä nätyi taksi muuta henkeä,
joista toinen oli lvanha kersantti, hiukset mustat, lihcrät. tasmot pal-
sut, pullistuneet, joiden ruskeanpunaista rväriä luonto ei suinkaan yk-
sinänsä ollut synnyttänyt. Hän seisoi pitkän, kottanenäisen, harmaa-
päisen miehen edessä; se oli päiwän uros, hän, josta kaikki silloin
jutteliwat. Hänen laihat, tunnottaat taswonsa oliwat tuolemantal-
peat; hänen mielensä oli silminnähtäroästi ankaran liikutuksen Mallassa.

Wanha kersantti wartioitsi häntä erinomaisen huolellisesti. -
~Pyydän konsuli Aaron lisatia hiljaa seisomaan paikallaan",

mirktoi hän, kuin toinen alkoi muuttaa asentoa. ~Pyydän teitä sei-somaan ihan hiljaa. Minä olen tässä poliisin nimessä ja minut on
pantu teitä »vartioimaan. Eltää luulko olemani näin kotvan siitä
syystä, että uuden tvuoden alussa aina olette poissa oleminanne, ettetä
anna minulle sentään wertaa tuin paperillisen kahmia muijalleni ja
lapsille. Ei siitäkään syystä, että ajoitte poikani porstuastanne, tuin
hän ftällsiäitzaattonll seisoi laulaen muitten koululasten parwetzsa; ette
suoneet hänelle mesiomenan rahtuakaan. — Mitäs minä huolin teidän
tllhlvipatvuistanne ja omenaliuskoistanne, — minulla on käsky, sitä
teidän täytyy totella."
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Aaron lisak ei ollut kersantin muistutuksia kuulelvinaankaan;
hän seisoi edelleen, pää kumartuneena, muuria wasten nojautuen.

Kohta loikin kello kymmenen ja porimestari näytti' e raatisalinowessa. Kauppamiehen älyttyään, meni hän tämän luotsi ja tertvehti,
waan ei ollut huomaawinaankaan toisen aitotvan kättä ojentamaksi.

~Tänään on meillä ilkeä asia edessämme, herra konsuli!" sa-
noi hän. »Kirotun itäloä asia. Minä lähden waan sisään riisu-
maan uniwormuftatin päältäni, niin lvoimme paikalla alkaa. Wie
konsuli saliin, pikku Stefen Kot. anna lautamiesten asettua asemilleen
ja pidä olvet lukossa niinkauan tuin tutkinto kestää."

Sisäsalissa istui porimestarin apulainen, kynää leikaten. Kunse oli tehty, otti hän wähäisen kirjan powitastusta, silminnahtawästi
joku lainakirjaston romani, jonka ulkonäkö oli sangen surkea ja repa-
leinen. Sitä rupesi hän lukemaan. Jota kerta kun joku ulkoa tart-
tui oween, pisti hän kirjan nopsaasti piiloon ja otti sen jälleen esiin,
kun laitti taas oli hiljaa.

Kersantti toi nyt konsulin sisään ja lautamiehet asettuiwat ta-
wallisille asemilleen wäliseinän wieressä olewalle Pentille. Kohta il-
mestyi porimestaritin »vanhassa, ruskeassa frakissa, joka oli niin ah-
das, ettei ulottunut napeista kiinni. Hän oli sytyttänyt suuren meri-
toaahapiippunsa ja istuutui apulaisen lviereen.

~Tule waan tänne, Aaron lisat! seisahdu minun eteeni
loielä lähemmäksi, jotta lvoin katsoa suoraan silmiisi. Missä on pa-
perit, junkkari? — Ah, siinä; —sytytä sitte wähäinen waahatönttö,
ennenkuin alamme. — Ette ole puhdistaneet piippuani hywästi tä-
nään; se sammuu yhäti tahi on tupakka kostea; niin se mahtaa olla-
kin. — Asia on siis se", jatkoi hän lukien, ~etta toisen päiwän illalla
kello yksitoista syttyi ankara tuli Aaron lisakin pakkahuoneessa ja että
sama kaksinkertainen huone paloi kaikkine sisällyksilleen, ennenkuin apua
kerkesi tulla. Kaupungin hallitus osoitti tässä tilaisuudessa tawallista
uupn — uupnmattomuuttaan, — mikä perkeleen sana se on, junkkari?
— Eihän uupumattomuus ole mitään. — Ompas tuotin! Ettetöosaa äidinkieltänne? Se teidän täytyy kirjoittaa uudestaan; menneenä
wuonna saimme tenän juttupaperit takaisin, toska siinä oli ojennuksia.— Kaupungin hallitus osoitti tawallista toimellisuutta ja coduite'a
— tas se kuuluu! — ja saapui palopaikalle, — jo aitaa ennenkuin
tuli sammutettiin. — Sitte eteenFtetussa tutkinnossa — eteenotetussa?
olkoon menneeksi, se on juristein sananpartta, osoittihe, että omistaja,
mainittu herra Aaron lisak, monenlaisista tekosyistä samana iltana,
ennen tulipaloa, oli pois lähettänyt kolme puotimiestään ynnä piian
wasten huoneen tapaa ja entistä käytäntöä. Kun häneltä itseltä ky-
syttiin, mitä ilmoituksia hän mahtoi antaa, takeltui hän erinomaisiin
lvastariitaisiin selityksiin, jotta paikalla paniwat älykkään tutkijan
syystä arlvelemaan tulen omin ehdoin syttyneen. — Loppu, — näet
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sinä, että hän on ailvan näinä päiwinä wakuuttanut huoneen kaikkine
tawaroineen mahdottomaan suureen summaan, item, että hän on al-
kanut elää komeasti, itcm että hänen kauppa-asiansa wiimeaitoina uwat
alkaneet huonontua, taiten tämän woimme jättää sikseen; sitä tutki-
taan wielä wastedes, kun asianhaarat sen Maalimat. Seuraamassa
jatkotutkinnossa, seuraamana aainupuolena tuli ilmi ja tyllätsi todis-
tetuksi Jens SMenningsenin, jolla on asunto ja toimitus konsuli Aa-
ron lisakilla, aamulla jälkeen tulipaloa tulleen isäntänsä puheille, jolle
hän towasti puhuen ilmoitti eilisillan tulenpalon kautta kadottaneensa
taksi paria pittämartisia sukkia, joista han waati kaksikymmentä Mii-
den hopeataalarin torwausta, lisäten sen uhkauksen, että jos sitä sum»
maa ei maksettaisi, hän ilmaisisi jotakuta, tv tuottaisi konsulille suurta
ahdistusta. — Kun edellämainittua Jens Slvenningseniä kasketuin
tunnustamaan asian todellista laitaa, myönsi hän, jonkun aitaa tur-
hia ladeltuaan, että hän, jolla on kammari ja matuusia lähellä pak-
kahuonetta, oli nähnyt ihmisen nopsaasti pujahtaman tuohon huonee-sen mainittuna iltana, lyötvän tulta taulaan ja kohta senjälkeen kii-
reimmiten poikenneen samallaisella salaisella taivalla; ensin oli hän
toki sulkenut pakkahuoneen oMen lukkoon. Kohta senjälteen syttyi tuli
sangen railvoktaasti. Pimeä ei sallinut ilmoittajan nähdä mainittua
ihmistä, jotta oli mahdotonta sanoa, tuta se olikaan, mutta todistuk-
sensa MahMistutsetsi pani hän esiin pyöreät Mastitulutset, Mähäisen
tynnyrin laatuiset, joihin Aaron lisakin nimi oli piirretty; ne oli todis-
taja löytänyt pakkahuoneen edustalta ja arMeli ne pudonneiksi silloin
kun mainittu, hänelle tuntematon ihminen, poislähtietzsään, sulki oMen."

Kun tuomari oli lukenut tämän, pysähtyi hän, sytytti sammu-
nutta piiftpuaan ja jatkoi Mahan ajan päästä.

„Tähän saakka ehdimme eilen. Minä neuMon teitä nyt, Aa-
ron lisat, itsenne sekä Manhan kunnioitettaMan isänne tähden, joka
toisella jalallaan jo seisoo haudan reunalla, — Moitto keritä mutiimme,
junkkari? — haudan reunalla — ettette tee asiaa pahemmaksi tatel-
tuen kieltoihin ja turhuuksiin. Jutelkaa meille suoraan, miten toto
asia on muodostunut; se on aina lieMittäMä seikka, jota pannaan
pöytäkirjoihinkin ja tun tuomio päätetään, luetaan se teille hymätsi."

Kunnollinen tuoman oli taas Maiti muutaman silmänräpäyksen;
hän hengähti Maan ja loi pienet, maaleansiniset silmänsä syytettyyn.

Aaron lisat seisoi pöydän päässä, lattiaan tuijottaen; hänenhengähdytsensä kuului Mittalliselta, muikealta; Mahan Malia kostutti
hän kielellä tuimia, sinertämiä huuliansa, koetteli puhua, Maan ei saa-
nut sanoja sanoneiksi.

„Noh konsuli!" jatkoi tuomari, „anna mennä! rumetkaa Maan,
niin saatte nähdä sen sujuman itsestänsä. Jos terran on ollut roh-
keutta tekemään kujetta, niin pitää olla miehuutta sitä tunnustamaankin."

„En ole tehnyt mitään semmoista, josta minua syytetään",
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Mustasi Aaron, päätään nostamatta. »Tiedän itseni Mapaatsi kai-
kesta, enkä siis taida mitään tunnustaa."

Porimestari loi Mihaisen silmäyksen syylliseen. Hän istui nä-
pillään rummuttaen pöytää ja odotti saadatsensa tuulla enempää,
mutta syytetty oli Maiti. Apulainen oli salaisesti saanut romaninsa
esiin ja pannut sen polmille eteensä silla lailla, että hän yhä toisi-
naan saattoi salaa lukea Mähäisen. Tuomarin puolelta alkoi toto
joukko tiedustelemisia kuulua, maan tehoitutset ja tieltelemiset eimät
toimittaneet mitään. Aaron lisat kielsi yhä, hän e.i osannut antaa
selkoa tulipalon syystä, mastosi lyhyesti ja enentymällä marmuudella
jokaiseen kysymykseen eikä mirttanut mitään, jota olisi lumonnut hä-
nen entistä puhettansa, tun hän kertoi jo ennentin selitetyt asianhaarat.
Kahden tunnin kuluessa juttu ei näyttänyt edistyneen ollenkaan. Pori>
mestarin malttaMaisuus oli loppumaisillaan; jokainen miiroaus hänen
pyöreisfä tasmoissansa todistimut sitä. Apulainen istui leMollisesti
romaniansa lutein; yksi lautamiehistä oli nojautunut taaksepäin Pen-tillä, läsimarrei alaspäin rippumina, pää kumartuneena ja silmät uni-
messu; hänen symät pitkälliset hengähdytsensä osoittimat hänen taas
aitoman leMätä menneen yön uiosteoista porsaita Mustaan. Namit
hengittämiset paisuiMat paisumistaan ja muuttuimat kolkoksi tuorsaile-
misetsi; porimestari tarttui miimein linjaaliin jakoputti hänen tumll»
tuneesen otsaansa. Mies keikahti ja tatuoitti linjaalia, ikäänkuin ititta
olisi pistänyt häntä, sitte kumarsi hän nöyrästi tuomarille ja kuunteli
lvähän aitaa keskustelua tarkemmalla huomiolla.

Useaa henkeä oli jo luetettu; melkein kaikkien todistukset olimat
ksnstM mustaan; porimestari koetti mielä terran maituttaa häneen ja
jännitteli koto puhetaitoansa sitä Marten. Aaron lisak seisoi pää muu-
ria masten. Kun tuomari Maiteni. näytti katkera ajatus äkisti pu-
jahtaneen syytetyn päähän; hän rutisti kätensä yhteen ja Mirttoi:
«Lapsiraukat! — lapsiraukat!"

»Pane se pöytäkirjaan!" tuiskutti porimestari ja neuMoi kirjoit-
tajalle miten sitä ilmoitettaisiin: »Syytetty ei näyttänyt moiman MaS-
tustaa tätä tuomarin ankaraa MaroitUsta; hän Muodatti kyyneleitä tuin
lapsi itään ja Mirttoi niin loivasti, että jokainen salissa sm tuuli j.n. e."

Kun raatihuoneen kello löi yksi, kilkutti tuoman pöytäkelloa.
Nanha kersantti astui sisään.

»Pikku Steftn Kot! juokse totiin rouMan luotsi ja sano, ettei
huoli odottaa minua puoliselle. Minä jatkan tätä, kunnes pääsemme
selloille. Maitta se testaisi pimeään yöhön saatta. Steftn lähettäköön
myöskin jonkun Martijan tlubbiin tuomaan minulle Mähäisen kahmia;
paras olisi jos toisimat kannussa, silla niin se pysyy Marina."

Kersantti läksi. Porimestari alkoi taas lausua pöytäkirjaan tir-
joitettaMaa, tun uusi, odottamaton keskeyttäminen sattui. Mi owen
ulkopuolelle asetetuista Martijoista astui sisään, pani aseensa luotaan
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muuria wasten ja hiipi kaipailla lattian poikki, pitäen tasapainoa,
kasiwarsia häilyttämälla.

»Mitäs nyt?" kysyi tuomari. »Nisse tietää kyllä ettei Nissesaa häiritä meitä, kun mina istun tutkinnossa."
Wartija kumartui wäliaituutscn päällitse ja sopotti muutamia

sanoja, jotta herättiwät silminnähtäwää hämmästystä.
~Wai niin!" wirkahti tuomari. »Se on toinen asia. — Aa-

ron lisakin emännöitsijä, sanoo Nisse. — Hän pyrtiii sisään — hän
lnäittää, että hänellä on tärkeitä tietoja annettamina?"

~lotatuta semmoista hän siellä lawcrtelee", wastasi wartija.
~Sitte itkee hän taas wahän wälia ja kiertelee, wääntelee kaikin woi-
min pyyhtimensa ruttuun. Kowasti liikutettu hän on, se on tietty.
Luulin welwollisuudetseni ilmoittaa asian pormestarille."

»Siinä suhtein teki pikku Nisse aiman oikein", wastasi tuomari
ystäwällisesti. ~Wie Aaron lisak läheiseen suojaan ja anna sitte toi-
sen tulla sisään."

Wartija meni Aaronin kanssa ja awasr sitte owen naiselle, jota
pysähtyi muutaman askeleen päähän wäliaituukscsta. Sillaitaa tuin
tama tapahtui, kääntyi tuomari kirjoittajaan, tarttui hanen täsimar-
teensa ja tuiskutti:

»Nyt, luulen ma, on ukko pulassa. Mitä? — Junkkari alkaa
armattamasti sillä, että nainen omin ehdoin ja kutsumatta pyysi
päästä oikeuden eteen. — Kuuntele nyt!"

Sitte kutsui hän wastatulleen wäliaituuksen sisäpuolelle ja tarjosi
hänelle tuolin. Se oli manhanlainen nainen, jonka waaleat, innok-
kaat kaswot, tummat silmät ja eteläinen näkö, niinkuin Aaron lisa-
kinkin, näyttiwät todistaman juutalaista syntyperää. Jo ensisilmäyk-
sellä huomasi jokainen sitä somuutta ja tarkkaa huolenpitoa, jota osoit-
tihe kaikissa hänen köyhissä pukuimissa. Nainen ei istuutunut tarjo-
tulle tuolille, lvaan jäi seisomaan pöydän päähän, molemmat kädet
käärityt lumimaittaan liinaan, jota hän kiersi yhteen mahdottomalla
ankaruudella, yhäte katsoen tuomariin suurilla, mustilla silmillään.
Wähän wäliä punastuimat hänen kastoonsa ja ensialussa nojautui
hän wälillituusta masten, ikäänkuin peläten raukeemansa.

»Noh pikku neitsyt Leipzig!" lausu! tuomari, piippuansa sytyt-
täen: »mikä omaatuntoanne waiwaa? Alkakaamme teidän kokonai-
sella nimellä. Mitä nimenne on? Tiedän kyllä teitä jokapaiwäisesjä
puheessa kutsuttaman Rawajuutalaisen tyttäreksi, mutta eihän se ole
mikään oikea nimi."

»Nimeni on Saara Leipzig."
»Puhu Maan tomaa ja selmästi. Saaran ei huoli olla pel-

täämäisenä. Enhän minä ole mitään mörkö, luulen ma. — Kuinka
Mllnha olette?"

»Katsi miidcttä Muotta."
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~Ole! luulin teidät nuoremmaksi. Eihän Saara enää ole Juu-
talainen, lvaan kastettu, niintuin Aaion lisakitin?"

»Kastettu olen", wastasi nainen.
~Ia Saaralla on jotatm uutta ja tärkeää'ilmaistalvaa oikeudelle

tässä surkeassa asiassa? — Ilmoittakaa kaikki, mitä tiedätte; luähin-
tin seikka woi waituttaa Saaran isännän oloihin."

Saara yski, äänensä wärähti.
»Mitä minulla on sanomista, painaa toruasti omaatuntoani",

wirktoi hän, ~se ei salli minulle lepoa eitä rauhaa, — en enää mahda
kärsiä sitä, tuntuu tuin rintani olisi halkeamaisillaan. — Olen kurja
syntinen; minä se olin, jota miime iltana, kun muut ihmiset matasi-
wat, hiitvin patkahuoneesen, konsulin tulukset muassani, — sitte syty-
tin hamput palamaan."

Nämät tattonnlllftt lauseet han wirktoi änkähyttaen, miltei so-
pottaen ja silminnähtämällä hengen ponnistuksella. Näky: että hänen
huulensa eitvät mielellään wirktaneet tätä wapaachtoista tunnustusta.
Pelimestari tuunteli tuijottamin silmin ja arnoin suin; mahdoton häm-
mästys kuwastihe uton taswoissa. Han oli pannut piipun luotansa,
unihalukas lautamiestin unhotti wähatsi ajaksi yön tvaimojansa, sil-
mäillessaän waaleaa naista. Apulainen istui kirjoittaen; siteätzsä hil-
jaisuudessa, jota seurasi Saaran tunnustusta, tuultiin, kuinka tynä
juotsi paperia myöten, ja kuinka pojat juoksitvat, tclmiwat ulkona to-
rilla päilvapaisteessa. .

Wähän ajan päästä ryti porimestari ja alkoi puhua:
»Sepäs wasta tuima juttu, oikein tuima. Wielä terran muis»

tutan Saaran täytymän puhua totta ja taitoin tuumia, ennenkuin
mirttaa mitään.' Muistakaa tästä woiwan seurata hengenrangais-
tusta, mähintätin kymmenen lvuotinen istuminen Viborgin tehruuhuo-
neessa." — Siihen nainen ei mustannut mitään, lvaan jäi seisomaan,
kädet rististä walkean pyyhkimen päällä.

»Mutta miten toti semmoinen tuuma saattoi pölähtää Saaran
päähän; mitä oli syynä siihen? sillä eihän tutaan ilman syytä mene
pistämään tulta huoneesen."

,Mini olin kärsinyt paljon määryyttä konsulin talossa", lau-
sui hän, sopottaen niintuin enntnkin.

~Wai olette? Mutta lansa kertoo Aaron lisakin tehneen hy-
wää Saaran perheelle, pitäneen huolta äidistänne tuolla ylhäällä
tapatan lähellä ja siitä pikkuisesta, puulilasmuiscsta pojasta, jota juok-
senteli ympäri ruostansiimoja myöden."

»Sen on hän tehnytkin", wastall nainen; »se oli siihen aikaan,
maan sitte jouduin hänen taloonsa, kun puolisonsa tuoli. — Siinä olen
kärsinyt paljon; hän on tuittupäinen ja muttistelewa, tolva ja ankara;
ei kukaan ollut mieleensä, — tysytää ftaltoelijoilta! — Wiime
iltana antoi hän palmelijat mennä katsomaan, miten myllyä pystytet-
tiin; minun täytyi yksinäni jäädä kotiin, huoneen askareita toimitta-
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maan, — kaiten aitaa haukkui hän, — minulla on myöskin ätsy
mieli, — siitä syttyi halu tostoon, en enää lvoinut hillitä itseäni, —sillä talvoin tapahtui tuo julma seikka."

Tämmöinen oli tunnustuksen sisällys, jota hän kertoi monta ker-
taa, miltei sanasta sanaan ja wähimpääntään wastariitaisuuteen ta-
teltumatta.

»Noh! nyt Moimme kyllä laskea konsulin jälleen saliin", sanoi
tuomari. »OiMallinen Aaron lisak tuulla, mitä hän Mirkkaa
siihen."

Hän soitti ja tästi Martijan tuoda konsulin takaisin.
Aaron kuunteli mitä kowimmin hämmästyen. Hän seisoi kä-

det ristissä, kumartui naista kohti yhä litemmäksi ja katseli häntä sil-mäyksellä, joka näytti tähtäwän toisen sisimpään sydämm softpeen;
astaitsi mahtaman aaivistamattoman käden äkisti tarttuneen hänen
kohtaloonsa, poistaaksensa sitä mahdotonta takaturmaa, joka äsken
oli riippunut hänen päänsä päällä. Monta kertaa koetteli hän pu-
hua, mutta tuomari lviittasi,kädellä ja käski waikenemaan.

Kaiten tämän tapahtuessa, osoittihe Saaran äänessä, kaswoissa
sekä rauhaisassa, wakaassa asennossa jotakin, ku ei ollenkaan olisi so-
pinut pahantekijälle, waan tuomari ei sitä älynnyt. Hän ei ollut
mikään tarkka ihmisten tuntija tuo kelpo ukko; hän tarkasteli tvaan
naisen sanoja, jutun erihaaroja.

»Maltapas hiukan!" wirkahti ukko wähän wäliä, kädellä wii-
taten, kun ei kyllä nopsaasti kerinnyt kertoa naisen sanoja; silla nyt
lausui hän itse mitä pöytäkirjaan pantaisiin. Sitte käski hän Aaron
lisakin laskea atuttimet alas ikkunan läwitse paahtaawan päiwäpais-
teen warjotsi; sitte otti lmjaalin ja koputti unissa olewaa apulaista
otsaan, hymyillen ja nyotähyttäen Saaralle ja wirttoi:

»Aja päälle taas."
Kun nainen mihomiimein oli lopettanut kaitti tunnustuksensa,

kääntyi tuomari Aaron lisatiin ja sanoi:
»Mitä herra konsuli Mustaa tähän?"
»Koto jutussa ei ole sanaakaan totta!" huudahti Aaron jäy-

kästi, äkäisesti. »Minä en ole ollut ankara enkä towa, mintuin hänsanoo, — kaikkien mähimmin häntä kohtaan."
~Kyllä se on totta", vastasi nainen lauhkeasti; »eihän kukaan

syyttäisi itseään semmoisesta rikoksesta, jos ei syyllinen olisi.' Olen
kärsinyt roääryyttä jakostanut; kaduin wasta silloin, tuin se oli liian
myöhäistä. Tahdon kärsiä rangaistusta ja tyydyn siihen, waan teille
siitä ei saa tulla lvahintoa. Muistelen teidän pittuisia lapsianne, Aa-
ron lisat! — Pitääkö heidän kumpaisenkin kadottaa kaikkea sila on-
nea, jonka Jumala on luwannut jokaiselle ihmisolennolle, sitä luodes-
saan? Pitääkö koko hewän tuleivaisuutensa olla wihittynä kurjuuteen,
häpeään toisen ihmisen synnin tähden?"
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Näitä wiimeisiä kysymyksiä lausuessaan, aStui hän Aaron li-
satia askelta lähemmäksi. Hänen tummat silmänsä, jotta tähän asti,
konsulin läsnäollessa, olitvat katsoneet alaspäin, tuijotteliwat nyt wa-
kaina, tarkkoina hänetn; hänen kastoonsa näyttiwät tawallista kau-
niimmilta, tunnottaammilta.

Konsuli jäi waiti; se oli hän, joka nyt »vuorostansa wältti
Saaran silmäyksiä; hän pani molemmat kätensä silmilleen ja koetti
salata sitä ankaraa itkua, joka pudistutti hänen ruumistansa. Siihen
loppui juttu ja tutkistelu siksi päiwätsi. Kolme neljännesta lvuottasen jälkeen tuumittiin Saara Leipzig tulipalon wirittämisetztä Viborgin
tehruuhuoneesen. Kaksi wuotta myöhemmin lopettiAaron lisak kaup-
pansa, möi kartanon ja muutti Fridericiasta iäksi päiwätsi.

Nom yhdeksän touotta tämän tapauksen jälkeen piti Ringtjö-
bingin pappi eräänä päiwänä wiimeistä luettelua rippilasten kanssa.
Se tapahtui wanhan tawan mutaan ensimäisenä sunnuntaina jälteen
pääsiäistä; maakaupungeissa on semmoinen tilaisuus paljoa suurempi,
tärkeämpi juhla kuin pääkaupungeissa. Työtä ei tehdä missään; ken
waan woi, menee kirkkoon. Pikkuisen kaupungin asukkaat omat yh-
tenä perhekuntana; tuttawuus, jotapäiwäinen teskuus ja yhteiset edut
yhdistäwät, sitoivat kaikki toisiinsa. Naapurin Pekka tahi wastaisen
talon Anni wahwistaa tänä päiwänä tastecnliittoaan; pyhä toimitus
puhdistaa mieltä; pitää tuulla miten he wastaawat, nähdä, missä he
seisoivat ja ostiko tyttöparka sitähallista, kutitasta taulalvaatetta, josta
pidettiin niin paljon puhetta. Äiti on juhlaksi tuonut mustan silkki-
hameensa ylimäisestä laatikosta, jossa se on säilynyt lviime joulusta
saakka lawendeliötsien ja rocmarinlehtien wälissä; isä tälnclce pitkässä,
totona tehdyssä sarkatakissaan, juhlallinen naama ahdistettu kahdensuuren pystyiaa'un ja jäykän mustan taulawaatteen wäliin; saappaat
omat pitkät ja kääntälvät anturan pään ylöspäin, jotta setin wähän
saisi nähdä tämän maailman toreutta; jotentin suur! waltean pyyhki-
men koltta riippuu tatatastusta. Kirkkotiellä astuu hän toinen käsi
puolison kainalossa, toinen ripitettawän pojan kädessä. Nuorukainen
näyttää sangen pahoillansa oleman kaidassa tatissaan ja etenkin siitä
syystä, että hattu ensikerta on päässä; se lvailvaa. Hän on paitse
sitä syömättä, niinkuin toto muukin perhe. Sinä päiwänä ei ole ta-
tawallista aterioida ennentuin tirtosta palataan.

Poika pitää kädessä uuden niksikirjansa, suureen liinaan kää-
rittynä; hänen lvalkeihin puumuli-hanskoihin otoat he pistäneet kolme
yhden killingin kappaletta; ne pitää hänen antaa uhriksi, kun haawin-
tantajat jumalanplllwelutsen aitana helisewine talttalointen ja tömis-
ten tawelewät Penttien wälissä.

Sinä päiwänä, josta tässä puhutaan, oli yksitoista ripille las-
tcttawana, kuusi poikaa ja tviisi tyttöä; se oli suuri joukko kyllä. Jota
Pentti liitossa oli täynnänsä, wanha pappi puhui, tansa kuunteli suu-
rella hartaudella, aurinko paistoi wähäisten lyijyruutujcn läwitse, ul-
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tona lanloimat linnut ja kirktotaihan aituntsen takana wiettiwät kuori-
pojat aitaansa pelaten niinkauan kuin saarna keSti.

Kun lviimeinen wirsi oli laulettu altoiwat umt uutta nuottia
ja rippilapset ynnä heidän wanhempansa lätsiwät penkeistään uhraa-
maan. Apulainen ja lutkan seisoiroat kuorissa, jota terta, tun joku
pani lahjuksen, paperiin käärittynä, pöydälle heidän eteensä, kumarsi-
lvat he, sopottam: »onneksi ja siunaukseksi." Pappi seisoi alttarin
edessä selkä kansaan päin; hän luki ewankeliokirjasta eitä wirtkanut
mitään; hän oli oleminansa niin tarkistuneena kirjansa lukemiseen, ettei
mahtanut älytä, mitä paniwat hänen eteensä. Toisinaan kerääntyitin
näillä uhraamisilla niin toähän, ettei maksanut lvaiwaa niihin katsoa.

Sukkela nuaranpunoja toi terran sinetillä kiinnitetyn kirjeen pa-
pille. Kun paperi awattiin, oli siihen kirjoitettu suurilla puustatveilla:
«Kuitti siitä maatenuorasta, jonka teidän armollisuuden rouloa osti
minulta wiime tesana, waan jonka hän unhotti maksaa."

Kun tirttoaika oli loppunut, mentiin kotiin päimällistä syömään
ja iltapuolella täweliwät isä, äiti sekä toto muu perhe kirktotarhalle
tahi läänitysmichen puistoon tahi, jos ilma oli kaunis, johonkuhun
läheiseen herraskartanoon ulkopuolella kaupunkia. Rippilapsi meni
edeltäpäin. Tämän hauskan huwitntsen jälteen käännyttiin takaisin
kotiin; siihen loppui rippipäiMä.

Pikkuisen kadun marrelle, jota torilta lvei kirkolle, oli eräs perhe
äsken palautunut tuommoisesta Maellutsesta. Isä oli kauppamies; sen
todisti suuri kyltti ulkopuolella ja useita esineitä, jotta riiftpuiwat kai-
kissa ikkunoissa nahtäwinä: pikkuisia tahwimyllyjä, lasten rumpuja ja
tuimaa talaa, kaikki oimallista laatua; sekaan oli päiwän juhlallisuu-
den lrmotsi pantu olutlasi wiheriöine oksineen, Muohentuttineen ja pää-
siaisliljoineen.

Salissa oli Mirsitirja amattuna pöydällä; sen mieressä miehen
uusi hattu, jolle hän maromaisesti oli lemittänyt pyyhtimensa. Puo-
dista hujahti läheiseen saliin paahdettua kahmia ja taitelluista höys-
teitä. Isäntä istui sohmassa äänetönnä, miettimällä. Ikkunan lä-
hellä istui Malmönsä, haltuasti »vaatetettuna ja sangen maoleana; hä-
nen tummat silmänsä tatselimat, syrjään siirtymättä, mieheen — wa-
lllllsti, hellästi, ne näyitimät tutkiman niitä Mataamielisiä mietteitä,
jotta tuMastiiMat miehen tasMoissa.

Aktia «Mattiin omi; rippilapsi, pitkä, Maalea poika, astui sisään.
Hän pani hattunsa pöydälle, leivitti pyyhtimen sen päälle ja istuu-
tui sitte äidin eteen. Poita oli aiMan isänsä näköinen; nätyipäs hä-
nessä tuota synttaä, Mataatll katsantoakin; hän näytti paitse sitä
tällä heitellä oleman ankarasti liikutettuna, jotta töin tustin saattoi
hillitä itseään.

»Näin kauas olemme siis ehtineet!" mirtahti kauppamies.
„Olemme saaneet sinut ripille, pittu Jesper! Tästälähin pitää sinunitse lvllstatll teoistasi. — Tää on tärkeä päitvä elämässäsi."
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»Sen edestä olemme lylla taistelleet", tuistutti emäntä hiljaa.
Poita pysyi. Maiti.
»Mits'et Mastaa, Jesper? miksi itket? Mitä sinua MaiMaa?"

kysyi äiti.
Poita oli edelleen Maiti.
»Mitä sinua Maimaa?" kertoi isä äänellä, joka oli tottunut

noudattamiseen.
Poita pani päänsä äidin helmaan ja peitti kasMot käsiinsä.
»Olen niin murheellinen, niin murheellinen", sanoi hän. »Tah-

doin salata sitä teiltä. Maan nyt en enää mahda. — Totuuden täy-
tyy tulla ilmi. — Laahtarin Jussi on aina tehnyt minulle harmia.Mennä Mnonna, tun Mistoimme tiMiä laaton tatanpiippua tohti,
heitti hän ikkunan rikki ja Makuutti sitte minun sen tehneen. Samoin
sanoimllt muutkin, Maan minä en sittelään ollut pahantekijä. Nyt
rippiajatsi oli meidän kesken ollut paljon puhetta, kumpuinenko saisisen soman jäniskarMaisen hatun, jota seisoi hatuntekijän puodissa; se
oli kaittien mieleen, sillä sen sisässä istuu neitsyt, suuri harso ympä-
rillään ja kutkia kädessä. Kun sitte äiti sai sinut ostamaan sen, muut-
tui asia uiman hulluksi. Hän sanoi: »Juutalaispojalle antamat he,
mitä tahansa, mutta saakoon Maan tuon hatun, neitsyt sisässä, isäl-
tään; minulta sllllpi hän aita saunan." — Sen hän kyllä nyt jät-
tää tekemättä. Juutalaispojaksi haukkumat he kaikki minua, kosta
nenäni on tiperä. Namulla, astuessamme paikoillemme kirkossa, oli
hän taas paha. Maitta jaoin hänelle setä muille kumppanille laitti
tuomiseni; tun minut pantiin höniä ylemmäksiseisomaan, Mirttoi hän:

»Ei! en tahdo luirttaa, mitä hän sanoi; se on niin ilkeää."
»Mitä sanoi hän?" kysyi isä. »Wirtu se — järkeään!"
Poita kohotti päätään; hän otti äidin käden käteensä, ikäänkuin

tahtoisi hän tehdä liiton emonsa tanssa, ennenkuin Masiasi:
»Hän sanoi äitini istuneen tehruuhuoneessa."
Miehen tasmot MääntyiMät; ne osoittiMat symää, elehtelemäasurua. Hän katsoi edelleen alas eteensä; testi Mahan aitaa, ennen-

kuin hän Millahti Millalleen, hiljaa:
»Wui niin! hän sanoi sen?"
»Niin ja sitte tatsoimat taitki muut naurahtaen minuun, Maan

Anni sanoi häpeälliseksi puhua semmoisia tänä päimänä. — Eitä se
ole tottakaan!" jatkoi poika ankarasti; »hän Malehtelee sinusta. —Sinä olet oma, rakas äitini; olet opettanut minulle taiten sen hy-
män, jonka tiedän, että sinä ole istunut kehmuhuoncessa."

Äiti oli Maiti; hän pureskeli esiliinaansa; hänen rintansa to-
hveli, mämähti mustan liitoin alla, ikäänkuin hän toettaisi salata lo-
maa itkua.

»Tule tänne luokseni, Jesper!" wirtkoi isä, »niin kerron sinulle
mitä tähän hetteen saakka en koskaan ole laskenut suustani, — nyt
huomaan kyllä, ettei sitä enää tooi salata. — Jaat), poitarauttani.
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se on totta, mitä hän sanoi: äitiil on istunut tehruuhnoneesfa kah-
deksan touotta; kuuntele nyt. miten se tapahtui ja ratasta häntä sitte
palllwammin kuin koskaan ennen. — Minä asuin ennen Fiidciiciassa»
olin työskennellyt ja taistellut, jotta köyhästä raukasta kohosin ma-
rattaaksi mieheksi; sitte tuli lankoni Hamtmrgista; hän lainasi raho-
jani ensin wähäisen, sitte enemmän; hän lainasi lainaamistaan, entä
luullut siitä syntywän mitään waaraa, ennenkuin eräänä päiMänä
sain kirjeen: hän oli kadonnut, jättäen puolison sekä lapset
kurjimpäan köyhyyteen.— Onnettomuus seurasi toisen jälkeen; samana
talwcna menimät kumpaisetkin laiwani haaksirikkoon, jotta purjehtimat
Hollannille; olin tuhon äyräällä, olin mieletönnä — ei! niin en ol-
lut — ei yhtään lveruketta! Tällä hetkellä tunnustaa sydämeni eitä
suuni. Wäärä kunniantunne tiusasi minua, turhuus, sinä! — tah-
doin pelastaa minua millä keinoin tahansa — pakkahuoneeni oli kor-
keasta summasta Makuutettu; pistin tulta kartanoon — ymmärrättös?
Se oli wäärin, häwyttömästi tehty; semmoista rikosta ei moi an-
taa anteeksi. — Koto edellisessä elämässäni en ollut tiennyt niistä-
kään lväärästä teosta — Miisi minuuttia oli tyllätsi pilaamaan kaikki.
Luulin pelastaivani itseni onnettomuudesta; siitä pitäin se wasta al-
koikin-. Sentähden Maiteni laulu kielelleni, sentähden kumartui pään!
maata kohden; kun kansa katsoi minuun, loin minä silmät alas; pa-
han työn merkki poltti otsaani. — Seuraamana päiManä wietiin mi-
nut tutkintoon; minä kielsin sillä hetkellä; toisella olisin tunnustanut
kaikki. Silloin atvattiin omi."

~laah!" Mirktoi Maalea äiti, astuen miehensä eteen ja pannen
kätensä hänen päänsä päälle; äidin murhe oli nyt muuttunut hymyi-
lyksi; niinikään nosti hän päätään, jatkaen:

~Silloin awattiin owi ja minä tulin sisään; sentähden saan
minä kertoa lopun. — Olin töyhä tyttö ja äitini eli turjasti; hän
teki työtä yöt ja päiwät, waan sai tuskin keräämisellä leipää minulle
ja puulihupsulle Meljelleni, joka ei osannut tuntea eikä ajatella. Sen
huomasi Nlllon lisat; eräänä iltana koputti hän umeamme ja sanoi:
~te olette tehneet työtä niin kauan kuin woimanne riittiwät, Ester
Leipzig; nyt on parasta että lepäätte ja annatte minun pitää huolta
muusta." Siten otti> isäsi meidät huostaansa, ramitst ja »vaatetti
meitä, holhosi Manhaa äitiäni, sulki hänen silmänsä kiinni ja kun
meljenitin oli kuollut, muutin hänen taloonsa, ikäänkuin olisin ollut
oma tyttärensä. Olet Mielä lopen nuori käsittämään niitä hymiä te-
koja, joita hän osoitti minulle setä heimolleni, mutta sen tyllä ym-
märrät, poikaseni, ettei semmoisia koskaan unhoteta. — Mitäpäs sitte?
Kun hän itse joutui pulaan, arwelin minä, että kentiesi mahtaisin toi-
mittaa jotakuta hänen edutsi. Hänellä oli tunnon maine, hänellä
olit sinä ynnä MeliMainaasi; teidän tuleMaisuuteenne ei saanut tarttua
mitään tahraa; minullapas ei ollut mitään woittamista eitä kadotta-
mista, tässä maailmassa. Otin siis hänen syynsä päälleni, tulin
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tehruuhuoneesen; aita kului liukkaasti, en ole katunut sitä yhtäkään
kertaa. — Nyt tiedät kaikki! — Ei, ei kaikki!" jatkoi hän silmän-
räpäyksen kuluttua; hänen silmänsä timelsilvät; onnen hymyily jarie-
mun osoitukset tirtastuttitvat hänen taswojansa. — ~Sinä paiwänä,
jolloin rangaistukseni loppui, seisoi isäsi odottaen tehruuhuoneen ulko-
puolella; hän tarttui käteen! — tiedätkös mihin hän wei minut? —
kirkkoon, poikaseni! hän tvihitti meidät yhteen. Minä tulin hänen
puolisoksensa Jumalan ja ihmisten edessä."

Tämän sanottuaan, notkistui hän poltoilleen miehensä eteen,
nöyränä, jalona onnessaan ja pan! kätensä ristiin hänen poltoillensa.

Aaron lisakin silmät olilvat kosteat; hän tarttui pojan käteen
ja sopotti:

~Tänä iltana olet oppinut tuntemaan äitisi. Ennen olin aina
yksinäni häntä rakastamassa. Eikö niin, tästälähin olemme kaksi?"

Loppu.

Sananlaskullisia lauseita.
Latinainen sananlasku.

Amicos res secundse parant, adversse probant. = Hyvä
onni ystäviä tuottaa, paha ne karkoittaa.

Kreikalainen sananlasku.

Pitäköön jokainen huoneensa edustan lakaistuna, niin
koko katu on puhdasna.

Kiinalainen sananlasku.
Sielulla ei ole mitään salaisuutta, joka ei teossa ja käy-

töksessä tule näkyviin.

Arapialainen sananlasku.

Alankomaalla kumpu luulee itseänsä vuoreksi.

Intialainen sananlasku.

Jokainen olkoon niinkuin santelipuu: hyvällä hajullansa
se ympäröi sitä kirvestä, jolla se maahan hakataan.



121

Yleisiä totuuksia.

Taitamattomuutta on kolme: 1) ei mitään tietää; 2)
ei tietää, mitä luullaan tietävän; 3) tietää, mitä ei tarvita
tietää.

Ihmiselimen kunnia ei ole mitään, jos se ei perustau
uskontoon.

Pahojen puheiden levittäjä on joko kevytmielinen tahi
paha ihminen.

Oikea säästäväisyys ihmistä ylentää, mutta ahneus alentaa.
Harmailla hivuksillansakaan ei itserakas ja ahnas vanhus

saa kunnioitusta.

Uskotuiden asiain levittäjä on avonaisen kirjeen kaltainen.

Ihminen ei ole luotu ainoastaan elämään, vaan henkensä
ja luontonsa lahjoja kehittämään.

Himojensa vallassa eläneen nuorukaisen kumppanit van-
hana ovat katumus ja ikävyys.

Vääryys ja vastoinkäynti masentavat heikon sielun,
mutta karkaisevat väkevän.

Kun moitit, tee se hyväntahtoisuudella: parempi laimin-
lyöty nuhde kuin lemmetöin sana.

Alhainen sielu sanoo: „naapurini tulot ovat aina run-
saammat kuin minun ja hänen karjansa lihava."''1 — Toisen
onnen tähden elä halveksi omaasi.

Ymmärtämättömyys antaa arvon arvottomalle.
Kova kasvatus tukeuttaa, vaan ei paranna lapsen voimia.
Kasvatus ja opetus sekoitetaan useasti toisiinsa.

Niinkuin vanhat laulavat.
Niin nuoret nauravat.
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Kaikuja Suomen Saloilta.
(E. P:lta.)

Suloinen Suomi.
Suloinen Suomi

Mustikka muille;
Tuoksuva tuomi,
Mansikka meille:
Surustas soinnu,
Huolesi heitä;
Toivossa toinnu,
Murheesi peitä!

Rikastu aina
Lemmestä meidän:
Rakkaus paina
Rintoihin meidän;
Mieleesi liitä
Lempemme palo!
Siintääpi siitä
Vapautes valo.

Suloinen Suomi —
Uhrimme siin' on;
Lempemme luomi —
Voimamme siin' on;
Ota se vastaan —Taivahan laina!
Kuin äiti lastaan
Povehes paina!

Kohennu, kansa,
Suomemme neste;
Pois poista ansa,
Vapautes este:
Pahuutta siirrä
Elosi teiltä,
Sydämees piirrä
Rakkautta meiltä!
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Kuinkakin täällä
Ehtiipi elois,
Maanpiirin päällä
Kääntyypi rientois:
Suloinen Suomi!
Sielumme sun on;
Lempemme luomi!
Henkemme sun on.

UTarjoo mapauttats.
Suomalainen, sinä Pohjan mies.

Väki Wäinölän!
Vihollinen hän — kenpä ties —
Maatamme väjyy hän:

Suojele sä muistojais,
Kaitse sä kotoais;

Toimella palvele kansaas —
Luota vaan luojaas!

Kansain Herra sinun johdatti
Pohjan hongikkoon;
Valkeuden vahdiks' asetti
Suomemme saarikkoon:

Mielellä ja miekalla:
Uskolla, innolla,

Valvoen viljele maatais —Varjoo vapauttaisi

Vihollinen kuni viskautuu.
Rajaas ratsastaa;
Veritöihin kun riivautuu.
Maatamme anastaa:

Silloinpa sä sieluhus,
Sisimpään sisuhus,

Uljuutta, miehuutta sä juo —
Se voittoa tuo!

Myrskyn jyry kuni leimahtaa
Tulta pilvihin;
Sodan pauhu kun pamahtaa
Leimuten silmihin:
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Sä et etsi huovoa,
Sodass' et suojoa;

Vapaana elää on aulein,
Kuoliakin kaunein.

Suomi! sodat ovat, sitkeät,
Kansaas kaataneet:
Vainot ja tapot, tiheät,
Urhoitas raataneet:

Vielä seisot suorana,
Notkeena, nuorena;

Terästä syömesi kantaa,
Voimia antaa.

Vaikka olet köyhä, pienikin
SilF ei väliä;
David Goljatin kaasikin —Siin' oli älyä:

Korkeatkin kaatuvat,
Matalat maatuvat,

Taivahan Herra kun tahtoo —
Hyväksi katsoo.

Maailman kurjat ne astukoot
Pimeen peittoihin;
Kumartajat ne kulkekoot
Orjien oloihin:

Vaarat sekä vahingot,
Kuolo ja ahdingot,

Olkohon osas: ei orjuus
Viimeinen korjuus.

Ennenkun orjuuden kahlehet
Sinuun suortukoot,
Maa ja taivas ja alkehet
Muruiksi murtukoot:

Toimesi ja voittosi,
Riemusi, soittosi,

Rajatkoot avaruuden humuun -
Sammukoot sumuun!
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