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opposition, ja dc förhardas derigenom an mera. Della slägie måste
gifvas till spillo; man bör söka ati verka på ungdomen. 1-los de unga
hafva fosterländska iniressen börjal wakna; dc m&iste hållas vid 1 if och
räddas frn röta. Men hartill fordras mindre lag, Lin evangelium,
mindre förivifian, än mod, hopp och förtröstan. Förivifla kan Finnen
nog, men han vigar sallan hoppas, och detta är vr olycka. Det wet
hvar man, ung och gamma 1, a tt här luktar brä nd 1, men dc gamla iän ka:
låt brinna, och dc unge mena: vi förmå ej släcka elden. Säg dem att dc
f’örmå, så få gossarne mod och rädda huset, som ingen ting. Men vi
måsle till en början gå defcnsivt till väga, så länge wi cj harva styrka att
angripa flcnden; striden skola vi harva i ögnasigte.1 men nu endast
samia kraftcr. Barn skola vi göra, böcker skola vi skrifva, fosterlands
kärleken skola vi vårda och uppl ifva; wi skola arbeta hva r 1 sin stad
efter bästa förmåga, och Gud skall ickc öfvergifva oss. Ryssen skall
icke få makt, allraminst andclig maki öfver oss — det vet jag, som sett
det gräseliga barbariet i Moguls and.

Men framför alIt skola vi rädda spniket, stsom hufvud-vilkoret för
vår national itet. Detta är den allra knaggligaste sak, emedan Ryska
politiken arbetar åt samma MII. Desse lura blott på tillfälle att f vräka
öfwer oss sin Mongoliska. Fås Svcnskan bort, tänka dc, så stoppa vi 20

Ryskan i stället: Ett Ryskt Etaisråd, som utan kand anledning uppehöll
sig här heta sommaren och var en medlem af Inrikes Ministeren,
behagade mnga gånger i nåder wisa mig det skändliga den, att wi —eLI
Finskt folk — tala eti Svenskt språk. Thessleff skall i Consistonio hafva
föreslagit inrättandet af Finska Stipendier, och vid sista inscnipLion,
säges han harva uppmanat Studenterne att winnlägga sig om dc Ryska
och Finska spniken. — Derföre att den Ryska politikcn Mdc lönnligen
och uppenbarligen will inplugga oss siti sprtk, finnerjag ingen klokhet
den, att vi genom ett våldsamt utdnifvande af Svenskan, arbeta Ryssen
i handerna, och dctta på en tide-punki, då Finskan pA långt när ej eger 30

den utbildning, ali den dugde till ett offlciellt sprtk. Men arbeta skola
vi och odla språket, så att det en dag må blifva användbart såsom ett
ståteligt Riks-språk. AlIt har och behöfver sin histoniska utveckling.

Sängliggande, mcd rosen 1 benet harjag nedsknifvii dessa rader, för
att få dem afsända mcd Bergstedt. (P posten tycks man uppbryta både
mina och Dina brefl. Cm Du ej faLtaL flendskap till mig i anlcdning af
detta lösa prat, skulle jag utbedja mig ännu några ord om dina
förhoppningar på en Finsk cultur, hvari den Germaniska vore upplöst.
Ellen kanske kommer jag anna LilI Kuopio, för att säga gamla wännen
ett farwäl, som efter alli utseende blir det sista. 40

Din redligt tillgifne broder
M. A. Castrn.

Helsingfors d. 8 Oct. 1844.
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Kiire Broder!

Emedan det i morgon blifver ett halft tr fulit, sedan vi den 2. Maj 1
Kuopio sednasl sågo hvarandra, så kan det vaI vara god Iid, ati
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annorlunda än i tankarne besöka dig, innan den högst efterlängtade
dagen kommer, da jag åter kun irLiflu dig och dc andra senioies
derstädes. Efter eLL nära sju veckors lkngt kringströfvande söderom
Dorpat har jaLg nu ter nedslagit mina bopalar i den Lifländska
Universitetsstaden för ait excerpera nigra lexicaliska samlingar, socn
die gelehrte Gesellschuft tiarstädes äger. Detta är jag föranlåten till aLI
göra. eniedan det esiniska ordförrådet synes lemna en icke obetydligi
tillskoit ait väri linsku modersmäl, och en närmare bekuntskup mcd
Estniskan dessutom för den linska lexicograflen är högst nödvändig

10 deis för igenflnnandet afeit ords ursprungliga bemärkelse, deis derföre,
aLI den kun lemna mänga genuina ord, mm hvilka Finskan 1 tiden kun
utbyLa en mängd illa räbrakade svenskiinska ord. Af åtskilliga om
siändigheter ville jag siuta, ali EsLniskan i fordna tider varit elI mer
utvcckladt språk, än Finskan. Men sedan Tysken kom i landet och
förstörde sä det ena som andra hos Esten, gifvande knappt naigot annat
i siället, än en fiere sekier fort&irande slafveri. blef spaiket hämmadt i
sin egendomliQa utveckling och började anu sig efter Tyskan, sä ali
tillochmed några ändelser blefvo antagna ifrån Tyskan, näm<ligen den
tyska diminutiv-ändelsen -rhcn och adjektiv-ändelsen -lie?,, hvilka nu

20 finnas i Esiniskan säsom allmänt brukliga ändelser —kene och —/ik. Det
är en bekani sak, ali orden i eti spräk rned liden icke växa till längd,
utan tvertom förkortas, Estniskan har pa dubbelt sätt förkortat sina
ord ifrån, hvad dc äro 1 Finskan, 1) genom en del stammarnes
syncopering: kuiville, ikinä, keeliluvä, masma, kauplenva för: kanlelen,
itkemLiän, kieltärnään, ma ksamaan, kauppelemaan, 2) genom ändelser—
nas bortkastande: kirja, khjah, kuyast, kirja, khjaks, kirja för: kirjan,
kirjalla, kirjasta, kirjaan, kirjaksi, kirjoja. Sådana metamorph ismer,
som t. ex. de svenska gäk, gås, Muu, sik, rä/ koe, brukade om
menniskor, förekomma mycket mer 1 Estniskan än 1 Finskan, anlingen

30 dc dä blifvit bildade efter Tyskan eller annan väg tillkommit säsom eli
syndastraff, för det man icke säger reni ut, hvad man tänker. 1 Finskan
förekommer sädana förbildade bemärkelser öfverhufvudtaget mer
sparsamt, sä alI det verkeligen är ali förundra sig deröfver, att den
svenska språkandan 1 den delen sä lilet inverkat pä den flnska. Annu 1
dag kun en Finne nämna käki, hanhi, kuiva, sUku, (kettu) repo, jänis,

utan att dervid behöfva tänka sig en enfaldig narr, en låpig tlicka en hal
ellei; slug man o. s. v. och biida nägot nyti ord för housut. Men afven

mycket annat har Finskan utvecklat sig ganska egendomligt, hvarförc
dess grammatik också liör till tie regelmässigaste. Eller hvilket annat

40 sprik äfven mcd mindre fornirikedom, än Finskn, kunna vi nämna,
u tai n aLI det hade en god porI jon a f verba a n om ala, ii’ regu la ria,
del’cctiva. och utan alI dess pronomina vore hopflickade af sLirskilta
stammar. dess deelinationslära utrustad mcd en mängd undantag? 1 allI
detta stär den flnska Grammatiken nästan ensam säsom den der icke
känner naigot sädant bagage. Orsaken dertill alI Finskan blifvit sig sä
Irogen. ligger till en del deruti, att först och främst, det flnska
skrifispråket grundades af infödingar, och ali äfven derefier dc. som
skrifvit pa Finska, alIt ifrän barndomen varit mcd språket förtrogna.
ofLa som barn ej ens kunnat nägot annat språk. Heli annorlunda har

50 det varit mcd Estniskan. Tyska lärare. hvilka lärt sig knapphändigt tala
spräket, började försi anvanda det i skrift, och derefier har alli till
sednare Lider hvarje sädan, som till iusbehof lärt sig Estniska, trott sig
förorsaka menskligheten en sior förlust, om han ej skrefve och utgäfve
:itminstone en några sidor läng ströskrift pä Esiniska. B[aLnd sädana
Auctorer är det en splitrerny upptäckt. ali Estniskan hur Ivänne
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objcctcasus, en för det bestämda, en annan för det obcstämda objcctet,
och rnånga tvifla ännu pii verkiighetcn dcraf, hvarföre dc både
muniligen och skriftligcn bruka uöttis naest (ftinska otti naisia) för
iötis naese (Rinska olli naisen eller vairnon), hviiket skall beivda: tog

sig en hztvtin eiler gte .vig. men betyder någon ting heli annat. Sjel Fva
den esiniska bibciöfversaitningen börjar mcd: a/g/?Jisscv loi Jinunral
IaeiIas!ja inatul (Rinska) alussa loi Jumala taiwasla ja maata). hvilkei
naturligivis borde beiyda: i begynnelsen skiipade Gud himmelen och
jorden, men beiydcr: i begynnelsen höil Gud uppi (var sysseisalt mcd)
ali skapa h mmcl och jord, obestLimdt, h uni långt hirn kom dermcd
Dessutom begingo dci estniska skrifispråkeis grundkiggare eli stori Ccl
deruti, ali dc utan nägon slags större nödvundighet aniogo tvinne
d alekter uI skriftspråk, den rera/—esrntvka och den tioipat—esin isku,
hvilka 1 början kanske knappl så mycket ski]de sig ifrån hvarandra,
som den tavastländska hos oss skiljcr sig ifrån den savolaksiska. 1
stLillet för ali hos oss genom antagandel af eut enda skriftspraik dc
sLirskilla dialekterna alli mer och mer hopsmultit och hopsmiilta, har
förhallandet 1 Estniskan varil lvLirtom, då hvar och en, som skrifvcr på
den ena dialekten, viii göra det sö radikalt dorpat- eller reval-esiniski,
som möjligi är af fniktun ali eljesi bcskyllas för okunnighct i den vaida 20

dialekien.
En sak, som äfvcn myckei hämmat Eslniskans ulveckling är den

ända till inemol tre dccennier tillbaka forlfarande lifcgenskapen hos
Esterne. AlI friarc communicalion emellan foiket var derigenom
siängd, hvarföre språkci på särskilia tillochmed angrLinsandc gods
biidade sig olika, utan ali denna bildning niigonsin 1kk lilIfilile ali
hopsmLilta till en alimän. Så träffar man ofta tillochmcd i samma
socken vissa former och ändelser i olika byar olika. Nu sedan Keisar
Alexander afskafftide lifegcnskapen i Est- och Lifland. har en friarc
rörelse emellan folket uppstitl. Dcraf, isynnerhet af öfverllvttningar 30

ifrän eit stiille till cli annal, kan man hoppas, ali dc pariicuiära
bildningarne i fiamliden skoia homogeniseras. Ocksii har hos dc yngre
estniska iiirda en ny hog för språkets bearbetning vaknal, churu icke si
ailmäni, ali man dcraf snarl kunde hoppas nagot hufvudsakligl.

Dc esiniska ordspräken, gålorna, visorna och sagorna hafva myckcn
likhcl mcd dc flnska. Några ura näslan ord för ord desamma. Annu
kundc en ansenlig samling göras af dem, mcn troligcn ej riier cfter en
mansålder, emedan Herrnhutcrna ofta Uro synnerligen bösa dcröfver,
ali siidant skräp skail flnnas till i vcridcn, och önska dem allesanimans
fan i wiiid, säsom dc ock Iroligen snarl komma. Ehurujag pU deLla brcf 40

bortpiolira 1 rcdan öfver lvå iimmars lid, kan jag dock ej siuta, ulan a tI

meddcla dig en csinisk runa efter dc biida skrift-dialekterna och mcd
bifogande af Esiniskans uttal efter den flnska orlhograflcn. Dc inom
parenthcs slutna vokaferna höras nu mera icke i den prosaiska eller
nutidens poetiska tai, mcn måsle för gamla runar supplceras, cmcdan
dc eijest blifva metriski underhaltiga, och emedan folkel sjclf vid sång
lillsätter dem.

Re i’ul-estni.vkt. Doijat—esn;isk t.

Jo lodi sön sönnae), Jo todi söa sönna(a), 50

waenokeeil(a) kanncti(i); wainokeelt(Li) kanneti(i);
kes se toi sön sönnumc. kes se loi söa sönnume.
kes se kandis waenokele? kes se kand(i) wainokele!
hunt(i) toi söa sönnume, sussi loi söa sönnumc,
karro kandis wacnokclc. kahru kand(i) wainokcie.
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Kes niiQd rneist hihhäp södda(ie) —

kas Iähhäb issa, vai Iähhäb emma
wai mo a inus norem wend(a),
köige norem, köige körgem?

»Ei so issa, ei so emma,
ei ka sinne norem wend(a);
öddede södda(ie) nunna,
wendade koddo( ie) jäda.»

»Di Ii ui LTd soa wannemad,
ta rgad wae no tuli iajad!
mis ieeb ödde söas(se),
wärwoke wäe seas(se),
lindipea alla lippo? —

kuleb pössi paukuwat(a),
arwab linna iu ngewa t(a);
niieb möega liiigitawat,
a rwa b pead ( a) ra i u ta wat.»

Mcd resten al’ runan hinner jag
den i sin början. Erter den r

Dorpcn—cstnivku;i ititti/as:

Jo tootii söa sönaa,
wainokeeltä kannettu;
kes se toi söa sönaa,
kes se kanti wainokeeitä?
susi Loi söa söa sönurne.
kuluu kanti wainokeele.

40

Kes nvvt meist iähep sötahe —

kas lähep esä . wai lähep emä,
wa i mu a inus nooremb vei,
kiike nooremb, kiike körkemp?

»Ei su esä, ei su emil,
ekä sinu noorenip weli;
söu rte sötahe minna,
vel lee k ot c’he jäi ii.»

»Oi Ii ui lu söa wancmba.
turku waino taliitaja!
Ties Leep sösar söassa,1
wil rwoke wäe seassa,

)t)
lintipää alla lipu? —

kuu lep pyss i pa ukk uwa ta,
arwap linna lankewata;
näep möika läikittäwät,
arvap päätä rakuttawat.»

kes nfiUd meist lähhep sötta(l e) —

kas lähhep essä, vai lähhep
e mmii.
vai mo ain us norcmb wel lo,
kige noremb, kige körgernb?

» Ei 50 essä, ei so emniii,
eggä sinno noremb wel Ii;
sössa rde sötla( lie) niin na,
welle(e) kouoO e) jäiä.»

»Di hullu söa wannemba,
targa waino tallitaja!
mes teep sössar söas(sa),
wärwoke wäe seas(sa),
hndipeä alla lippo? —

kulep ptssi pa ii k uwa t(n),
a rwa p linna la n gewa t (u);
näep niöiga läigitäwä t,
a rwa p peäd (ii) ra ggu ta wa t.»

Finsk 5/ ‘ena’ittnzg:

Jo Luoti iii soan sanaa,
vainokieltä kannettiin,
ken se toi soan sanaa,
ken se kantoi vainokieltä?
susi toi soan sanoman.
karhu kantoi vainokielen.

Kes Tiyt meistä lähtee sotaan —

lähteekö isä, vai lähtee emä,
wai mun ainoa nuorempi weli,
kaiken nuorempi, kaiken kor
keempi?

»Ei sun isä, ei sun emil,
eikä sinun nuorempi vei;
si sa ri en sotaan mennä,
weljien kotia jäilliä.»

»Di huilut soan vanhemmat.
tarkat wa iii on valmistajat!
mitä tekee sisar soassa,,
wttrpu inen väen seassa,
len t to— (ri h m a—) pää alla Ii pun? —

kuulee pyssyn paukkuvan,
a rwa a h on a n la n keewa n:
näkee niiekan läikkywän,
arwa päätä raiwottuwan.»

I0

20

nu ej, man har varit tvungen aibryta
inska orthograflen skulle den dorpat

estndska> uttalas, siisoni den vänstra spalten utvisar; den högra är en
finsk öfversättnine deraf:
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Ocksaiaf detta lilla slycke kan du linna, huru olik den esiniska
orthograFien ir den flnska. Dai dcss tyska uppflnnare icke velat, aLi
Esin iskan aF boksiitFverna l—u—I—i kan bilda tre särski Ila ord; tuli, (till!,
(miii (ja om det Finnes, tillochmed Linna eti Ijerde uni11!), men Tyskan
endasi Lvå: tuuli, tuuli, sai inFörde dc ocksai i Estniskan ej flere, Lin dessa
nyssnLimnda LvLinne beteckningssäuten. DcrFöre kan en utlLinning aldrig
vara sLi ker, aLI luin lLiser en estnisk skriFt rLiti, emcdan Ii, muut, mm, rr,ss

Li n 1 tai saisom d u bb la, Li r sai som en k la Minna ui tai las viina (jag) cl 1cr
minna (gai), iiullltse,i ulLa las an Ii ngen iiahtse,i (jag wLi ijer) cl 1cr i allutsun

(jag styrer). — Mcd vidare commentering öFver den estndska> orthogr<a- 10
tien hinner jag nu ej, uian Fair endasi nämna, ali språkei äger en vokal
ä, som uttalas midiemellan vain o och 6, och ali en punki unden en
vokal betyder ali Följande consonant uttalas veki 1. cx. vi som ojI ellen
uI]. —

Böndernas Lillstaind i Esi— och Lifland Lir laingt iFrån ali vara
aFvundsvärt. Dä Rere godsiigare knappi veta, hvart dc skola göra aF
mcd sina hundraiusende rubels airliga inkomsler, sai vela Rere bönder
oFia icke hvad dc pai morgondagen skola fai i munnen. SaidanL än och
måste böndernas Lillstånd bliFva sai länge, saisom här FalleL är, icke
andra än adcl igc och deras vedcrli kar Iran FloFraids rang Lippait äga 20
jordbcsiilningsräit. Bönderna äro nu heli och haillel som vaira herre
gairdstorpare på naigra ställen. Bearbeta dc sin jord sorgFälligare och
eljesi Förbättra sina villkor, sai haFva dc vanligivis till Iän dcrFörc, ali
utskylderna För dem Förhöjas, eller dc utdniFvas, om dc ej gai in uppai ali
betala mer Lin Förui. Man förundrar sig öFvcr, ali dc äro sai iröga och
sorgiösa, ali dc ej anlägga sig Frukiirägairdar m. m. men För hvcm skola
dc arbeta och anlägga FrukttrLigairdar, dai dccj kunna lämpa pai sig ens
Virgil ii »insere Da phni pyros, carpent lua poma nepotes)’. Vidare
Förundrai man sig öFver ali dc äro FalIna För krogleFnad, och paislair, aLI
dc äFvcn under närvarande omsländigheter kunde leFva bäutre, bo Jo
snyggare o. s. v. hvarföre man Fabricerar och uidclar slröskriFicr mcd
mainga goda Iärdomar och varni ngar, men hvilka vanligivis uLrätLa
ingcnting, ty sai längc roten är sjuk, bliFver Irädet dailigi, sai mycket man
än mai plaisira om det. Nyss läste jag i uidningarnc, ali Ungcrske
Siänderne ändieligen beviljat böndcrnc jordbesittningsräul; när skall
Landidagen här komma sai Iaingt? Della air var den lifländska adcln
samlad till en landudag och Fraigan var verkligcn Före och hade en del aF
adeln För sig, men dci större motparuiei segradc —

Emcdan Liden löpcr mig ur hiindcrna, sai maiste jag sluta hä r. Om du
viil begagna naigot aF della breF För Saima, sai rä tia om del eFier bchag, 40
ty jag hinner no sai liLel dermed, ali jag ej ens har Lid ali yticrligarc
genomläsa, hvad jag skriFvit.

HosFölj<andc> bcr jag dig lemna ait Wcnnbcrg och dessulom, ali du
hälsar dina medlärare. Skulle du eller Ziiting FLigna mig mcd naigra
rader, sai kan brcFvct alIiFörväl träFfli mig i Dorpat, der jag stadnar
ända in pai December.

Tuus
Elias Lönnrot.

50

Dorpai den 1 Nov. 1844.


