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Sillä kuin he eivät tahtoneet taipua Gregoriuksen mielen mukaan,
käsketti hän heitä tuomioistuimensa eteen, pani heitä pois viralta, ja jos
he kokivat häntä vastustaa, yllytti hän heidän alamaisensa kapinaan ja
semmoiseen uppiniskaisuuteen, etteivät ensinkään totelleet Ruhtinoi
tansa. Viimein täytyi Ruhtinat, päästäksensä omain valtakuntainsa
hal tioiksi, antautua Paavin armoille ja anoa häneltä anteeksi, usein
aivan häväisevällä tavalla.

Kuin nyt ei kukaan enää uskaltanut Paavia vastustaa, tuskinpa
salaisesti epäil läkkään hänen Valtansa laillisuutta, alkoi hän häpiämätä
Krist i n oppia tu rmel la monen kaI taisi 1 la tu rh ii 1 a ja pahen ta ‘.‘a is i II
opetuksilla ja valhepuheilla. Niin kielsi hän kaikki papit naimasta ja
määräsi, että heidän tavaransa pitäsi tulla Paavin kukkaroon heidän
kuoltuansa. Kristityille näyteltiin luita ja kalloja, joita sanottiin edes
menneihen pyhäin luiksi ja terveellisiksi tautia poispoistamaan; ja
semmosia myötiin kalliin hintaan. Juhlia määrättiin pyhäin ihmisten
muistoksi, joihen esirukouksien sanottiin paljo Voivan Jumalan edesä,
jonka tähden heille myös osotettiin Jumalallinen kunnia ja heitä avuksi
huuettiin. Vieläpä uskottiin heidän hautapaikoillansa monta ihmettä ja
kun,i,iitusta tapahtuneen. Näitä ja muita tämänkaltaisia vaIheita ja
jaarituksia neuVottlln silloin ihmisille, mutta Kristuksen ja hänen 20

Apostoleinsa opetukset laiminlyötiin ja unhotettiin. Kaikkein häpiäl
lisimpään juoneen viimmen Paavit mielistyiVät, kuin he rupeisivat
ihmisille rahan edestä myömään syntiä anteeksi, sekä ennen tehtyjä
että niitä, joita Vasta aivottiin tehdä; mutta vaikka tämä kauppa aivan
hyvästi alussa kannatti, niin se viimmen matkaansaattoi Paavin vallan
kukistamisen, sillä ainoastaan tätä kelvotointa kaupantekoa Lutherus
ensin vastaanseisoi, kuin hän alkoi Kristin oppia Paavin erhetyksistä
puh d ist a a.

Aivan oiValliset apumiehet Paavin kokeita edesauttaissa ja hänen
villityksiänsä levittämässä, olivat Mtinkir, jonka vuoksi heistäkin muu- 30

taman sanan tässä sanonen. Silloin kuin Kristin opin ensimäinen
puhtaus jo rupeisi häviämään, saivat monikin päähänsä, että kaikki
maalliset askareet estävät totisen jumalisuuden harjoittamista, ja että
sitä pyhemmäksi ihminen pääsee, kuta pitemissä rukouksissa hän
oleskelee. Sentähden heittivät he peräti pois kaiken työn teon ja elivät
tekopyhässä laiskuudessa, erinäisissä, tätä varten raketuissa huoneissa,
joita sanottiin K/oswreiksf. Toisissa Klostereissa asui ainoastaan vai—
moväkeä, joita kututtiin Nunnoiksi, toisissa taas pelkkää miehenpuolta
ja näitä nyt nimitettiin Munkiksi. He pitivät ihtensä paljo pyhempinä ja
parempina muita ihmisiä, vaikka usein olivat varsin jumala ttom ia ja 40

kelvottomia. Vääryydellä ja petoksilla he elättivät henkeänsä, kosk’ei
vät itte viihtineet työtä tehdä. Monta ihmeellistä puhetta on näistä
samoista munkeista, ja ehkä jonkun kerran kertoo Maamiehen Ystä
väkin teille tämmösen tarinan.
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Kyllä hän taidatte hyvät miehet vielä muistaa, mitä toisessa lehessä
juteltiin Suomalaisen Kirjallisuuden seurasta ja kirjoista, joita tämä
seura on toimittanut. Näiden kirjain seassa mainittiin ensimäiseksi
Ku/eiv/a niminen kirja, joka on Doktori Lönrotin ulosantama. Ja tästä
kirjasta nyt erittäin puhutaan muutama sana.
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Mutta täytyy ensinnäkin mainita, että Lönroti luulee kaikki vanhat
Suomen uroliot, Väinäniöisen ja Ilmarisen. ja Lemminkäisen, olleen
oikeita ihmisiä. vaika m uut oppineet ovat heitä epäjurnaloitten vertai—
sena pitäneet. Sentähden hän mainitun kirjan esipuheessa naista
kertoopi seuraavalla tavalla:

»Pian kaikissa runoissa osotetaan kaksi kansaa, jotka eivät ylen
hyvässa suosiossa välil länsä eläneet. Toisen näistä nimitäisimme
Pohjan, toisen Kalevalan kansaksi. Runoa myöten oli päänä Pohian
kansassa usiasti mainittava Louhi, ota myös Pohjan a kaksi n imite—

10 tään. ja joka heiän töistä näytti paraliitten huolen pitävän. Kalevan
kansassa oli monta sankaria, suurimmat Väinämöinen, Ilmarinen ja
Lemminkäinen. Oikoon kuitenki viimme mainitusta jo aikonansa
sanottu, että rtino 1 eivät aina tarkkaa t iei oa. jos hän vaikka olisi
Pohjankin kansaan luettava. Ne runolaaut, jotka minä tähän olen
valinnut, kyllä näyttävät hänen usein Väinämöisen apuna olleen,
toisinaan itsestäkin sotia Pohjalassa käyneen, Pohjalassa kosioineen
ja niin edespäin, vaan toisissa kerrotaan hänen Päivilässä eli Juma—
lisissa kosioineen, joilla nimillä enemmin Kalevan kansaa luulisim—
ma osote [tavan. Jou kaha isen taas pitäisin u roh ona Pohjan ka ii sas—

20 tki.» — —

Tämä ompi Lönnrotin puhe naista urohoista. Ja tästä sen jo kyllä
ymmärtää, minkätähden kirja Kalevalaksi kututaan: Se merkittee
Kalevan miesten talon taikka asun topaikan. Jopa nyt tällä nimellä
nimitetyissä runoissa lauletaankin Kalevan miehistä, heidän sodistaan
Pohjan väkeä vastaan ja heidän kosioomisestä Pohjolassa, jossa oli
Louhella oivan kaunis tytär. Tämän sai viimmen seppä llmarinen
akakseen. Kuin sitte kuoli ilmarisen vaimo, niin nousi Kalevalan ja
Pohjolan väen välillä sota Sammosta. joka Sampo oli aivan soma kalu,
ettei kukaan enää taida arvata, mikä se liene ollut. Mutta sanotaan toki

30 runoissa sen olleen hyödyllisen maanviljelemiseen, että, vaikka ei
Kalevalaan saatu enemmin kuin muutaman murusen tästä Sammosta,
niin tuli kuitenki:

»Siitä kyntö, siitä kylvö.
Siitä kasvo kaikenlainen,
Siitäpä iktiinen onni.»

Pohjolaan ei jää nyt Sam mosta muuta kuin kansi, ja 1 a ule taa n:

4t) »Siit’ on polo Pohjolassa,
Elo leivätön Lapissa.»

Lienee monen Suomalaisen mielessä Kalevan nimi pian II iien ja
Leninion veroisena. Mutta ei Runoissa siltä näytä. Näissä Pohjolan
väkeä pahasti pa netel 1 aa n; mutta Kalevan miehet, varsin k i Vä i nä möi—
nen ja Ilma rinen, ovat kyllä hyvän avuse t. Taitaa näille siitä tulleen
paha nimi, että heitä on pakanoitten epäjumalina pidetty, joista kyllä
Kristin opin tunnustajain ei ole sopinut mitään hyvää sanoa. Ja eipä
kansakunnassa isoon aikaan löytynyt monta miestä, joka näistä van—

50 hoista Runoista mitään tiennyt. Vieläpä Lönnroti toisin arvelee, mikä
tähän lienee syynä ollut, näin sanoen: »Syy, että Kalevala tultiin
pahalla nimellä tuntemaan, lienee tullut siitä, että hän Pohjolan
kansalle oli hirviä ja pelättävä, joka häntä sentähden main itti paha ksi»

Kuin saatte tiedä, että Runoja löytyy Kalevalan kirjassa kaksi
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neljättäkymmen tä, niin sen kyllä a rvaatte, että siinä lauletaan monesta
m uusiakin jutusta, paitsi näistä, joista vasta olemme lyliykäisesti
puhuneet. Niin ovat he kyllä kaikki hupaiset lukea; mutta muutamat
heistä vielä ovat niin suloiset sanoi Itaan, ettei paljon löydy toisia näitä
k a un i m pia ja stt loi sem pia. Lupaa Maa miehen Ystävä vasta tähän
panna kappaleita näistä i h a noista laLlI ui sta.

Ej sitä kukaan enää mahda arvata, kuinka vanhat nämät Runot
ovat. Mutta ymmärtää sen kuitenkin helposti näitä lukeissa, että enin
osa on kokoon pantu, ennen kuin Kristin oppi levisi Suomenmaassa.
3 osia sen pian Ii ava i t tee, että ovat Ii e ain a k i n ka hek sali stt taa vuotta 0

vanhat. Ja koska heitä on nykyisinä aikona ruvettu ylöski rjottamaan,
ja Lönnroti enimmän osan on runolaulajain suusta kokoillut, niin se
kyllä on arvattava, että heitä tähän asti on ollut vaikia muistossa pitää
miehestä mieheen. Seuravaisesta Lönnrotin kertomuksesta tiedä saapi,
missä maanpaikassa näitä vielä paraiten muistetaan. FIän sanoopi;

»Paikat, joissa näitä runoja enimmästi on kouttu, ovat Suomen
Karjalassa K itteen, Kesälahen, Tohmajärven, 1 lomantsin ja Pielisen,
Venäjällä Vuokkiniemen, Paanajärven ja Repolan pitäjäät, Kajanin
maassa Kuhmon ja Kiannan seurak unnat.

Ehkä senlaisia Runoja kuin nämät vielä joksikin löytyy kansan
muistossa, niin mahto niitä ennen vanhaan olla paljolta enemm in.
Latvajärvessä Vuokkiniemellä haasto talon ukko Arhippa, joka nyt
oli 80—nen vuoen vanha, ja jolta yhtäläiseen, mitä ennätin, kirjotin
kaksi päivää perä tysten, tästä asiasta seuraavalla tavalla: Voi, sano
hän, kuin minä lassa taattoni kera Lapukassa nuotalla kävin! — Oli
meillä kasakkana eräs mies Lapukasta, sekin oiva laulaja; ei taattoni
veronen. Kaikki yökauvet laulettih he rupiamiseen; eikä että kahetsi
yksiä sanoja. Lähti sitä sillon pakinata. Minä vaan piennä poika
hutjukkana istuin vieressä nuotiolla kuunnellen ja oppien, niitä tuon
tuosta aion muistaa. Vaan paljon minulta heittihen mielestä. J05 nyt 30

taattoni eläisi, niin kahtena päivänä ei hänen lauluja kirjottaisi.
Senlaisia laulajoita ei enää maahan synny, ja kaikki häviävät ne
vanhat 1tt ui u t pois kansasta.»

44 HELSINGFORS TJDNJNGA R PÅPEKA
Saima ,,:o 7 15.111844

Flelsingfors Tidningar päpeka ett förhällande, som i sanning förtjenar 40

att behjertas. Det har länge varit kändt, att allt svenskt tryek från
Finland betalar 33 1/3 procents tuli för att införas i Sverige. Endast
under rang och värdighet af »makulatur» — oftast säkert utan rätt till
högre anspråk — kan det undgä denna tribut. Den har blifvit Finska
bokpressens alster påiaggd för dc eftertryck af Svenska produkter, som
härstädes skett. 1 Sverige har man äfven eftertryckt Runebergs arbeten,
men Finlands styrelse har upplyst endast förbjudit detta eftertryck, icke
öfvat repressalier mot Svenskarnes inhumana beteende.

Nu berätta EI. T., att Tidningar från Finland i Sverige beskattas till
mera än 100 procent. Vi tro väl icke att detta är orsaken till deras ringa 50

åtgång i Sverige. Ty hvad skall man väl der göra mcd dessa Tidningar?
— Men ett sädant beteende bevisar likväl den högsta grad af missakt
ning. Och hvarföre lider Finska litteraturen denna smälek? — Endast
derlöre, att den kke är Finsk. Och hvem tilifogar den?— Den, som gjort
denna litteratur till hvad tien är, till ett oting, till ett intet. Så har alltid,


