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Psalttarin kuvituksella on ollut suuri merkitys koko keski
ajan taiteen alalla. Muissa kuvissa, joissa esitettiin 1’aamatun 
tapauksia tahi pyhimysten taisteluita ja kuolemaa, oli esityksen 
muoto pääasiallisesti itse kertomuksissa määrätty. Mutta psal
mien lyyrillisistä tunteenilmauksista eivät taiteilijat voineet 
suorastaan saada taiteessa käytettäviä aiheita. Ainoastaan vä
lillisesti saattoivat psalmit heissä synnyttää kuvia, jotka enem
män tai vähemmän vapaasti liittyivät pyhän tekstin merkityk
seen ja psalttarikirjoihin maalattuina olivat tekstin selityksenä 
lukijoille.

Yhdeksännestä vuosisadasta alkaen keskiajan myöhempiin 
aikoihin asti ei taide väsynyt varustamasta psalttaria semmoi
silla kuvilla, ja monet tällä tavalla koristetuista psalttarikirjoista 
ovat sen ajan kalleimpia taideaarteita, ja niillä on sitä suu
rempi arvo, kun juuri mielikuvituksen vapaus on sallinut 
taiteilijan näissä kuvissa selvemmin kuin muualla esiintuoda 
ajan syvimmät aatteet sekä kuvata sen elämää ja tapoja.

Kummallista on että psalttarin kuvitus alotettiin melkein 
samaan aikaan molemmissa puolissa kristittyä maailmaa: Krei
kan valtakunnassa, jossa pitkä kuvariita juuri silloin päättyi, ja 
latinaisen kirkon alalla: Englannissa tahi pohjoisessa osassa 
Ranskanmaata. Kumpaisellakin taholla varustettiin psalttari pit
källä kuvasarjalla, kuitenkin sillä erotuksella että kuvat kreikka
laisissa psalttarikirjoissa ovat maalattuina hajallensa pyhän teks
tin reunoihin, missä vaan joku paikka on vaikuttanut taiteilijan 
mieleen, latinaisissa taas yhdistettyinä psalmien eteen. Kun nämä 
sarjat kerran oli keksitty, monistettiin niitä tekemällä suuret jou
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kot jäljennöksiä eli repliikkejä, kreikkalaista sarjaa Venäjällä 
aina XVII vuosisadan loppuun, latinaista Länsi-Euroopassa vä
hintäänkin XIII vuosisadan alkuun saakka. Tyylin sekä sisällisen 
käsityksen puolesta eroavat ne suuresti toisistansa, niin että 
kreikkalainen sarja ennen kaikkea tuo esiin psalmien siveellistä 
merkitystä ja niiden otaksumia profeetallisia suhteita uuteen 
testamenttiin, jossa suunnassa etupäässä psalmien käyttäminen 
katolisessa jumalanpalveluksessa oli taiteilijoille ohjeena, lati- 
nainen sarja taas pysyy tekstin välittömässä merkityksessä ja 
saattaa mielellään näkyviin psalmien runollisia lausekuvia, niitä 
naiivisesti taiteen kieleen kääntäen. Kreikkalainen maalaaja 
tyytyy taiteen perinnäisiin pyhiin hahmoihin, latinainen taas 
kuvaa meille rikasta mielikuvitusta uhkuvissa esityksissä ai
kansa tapoja, sen kurjuutta ja ylpeyttä, sen taisteluja-ja huvi
tuksia, sen säätyluokkien eri oloja ja keskinäisiä suhteita. Ja 
kun taivaan ja helvetin vallat runsaasti ottavat osaa näihin 
maallisiin tapauksiin, niin muodostuu tämä merkillinen kuva- 
jakso taiteelliseksi divina  commediaksi, jommoista taide harvoin 
on luonut.

Näille kahdelle kuvapsalttaritoimitukselle, jos saan käyt
tää tätä sanaa, eivät muut myöhemmät voi vetää vertoja. Tässä 
tilaisuudessa en voi ruveta niitä likemmin tarkastelemaan. Olkoon 
kylläksi että viittaan ainoastaan muutamiin kuvilla varustet
tuihin keskiajan psalttarikirjoihin. Pariisin kansalliskirjastossa 
on esimerkiksi kallisarvoinen kreikkalainen psalttarikirja kym
menenneltä vuosisadalta, jonka Daavidin elämästä otetut ja psal
mien loppuun liitettyihin raamatullisiin ylitysvirsiin kuuluvat 
kuvat ovat maalatut osaksi melkein puhtaasti antiikin tyyliin. 
Tästäkin kuvasarjasta on säilynyt monta jäljennöstä meidän 
päiviimme saakka. S:t Gallenin hiippakunnan kirjastossa Sveit
sissä löytyy latinainen, kullalla kirjoitettu psalttarikirja yhdek
sänneltä vuosisadalta, jossa on vastaavilla kuvilla varustettu 
ainoastaan ne psalmit, joiden päällekirjoitukset osottavat niitä 
historiallisia tapauksia Daavidin elämästä, jotka ovat olleet näi
den psalmien varsinaisina syntyaiheina. Muista latinaisista psalt- 
tarikirjoista mainittakoon ainoastaan eräs Stuttgartissa oleva 
kymmenenneltä vuosisadalta ja toinen Berliinissä säilytettävä 
kahdenneltatoista vuosisadalta, jotka molemmat ovat runsaasti 
kuvilla varustetut. Jo varhain ruvettiin asettamaan kuvat psal
mien suuriin alkukirjaimiin, niinkuin esimerkiksi eräässä Hil- 
desheimin S:t Godehardkirkon huostaan joutuneessa, P. Albanin 
luostarissa Englannissa kahdennellatoista vuosisadalla kirjoite
tussa psalttarikirjassa on tehty. Keskiajan latinaisesta psalttari- 
kuvituksesta on tässä vielä mainittava, että profeetallinen käsitys 
aikaa voittaen saavuttaa yhä enemmän alaa tahi, toisin sa-
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noen, että uuden testamentin tapauksia esitetään yhä useammin 
psalmien selitykseksi.

Kun viime kesänä kävin ulkomailla, olin päättänyt tutkia 
millä tavalla myöhemmän keskiajan taiteilijat käsittivät psal
mien kuvitusta, ja pääasiallisesti siinä tarkoituksessa viivyin  
jonkun aikaa Pariisissa, jonka kansalliskirjasto, niinkuin tun
nettu, sisältää maailman rikkaimpia käsikirjoituskokoelmia. 
Koska nämä tutkimukset ehkä voivat luoda valoa keskiajan 
yleiseen käsitystapaan, tahdon seuraavassa lyhyesti esittää niiden 
päätulokset.

*  He
He

Jo edeltäpäin tunsin sen yleisen järjestelmän, jonka mukaan 
suurin osa myöhemmän keskiajan psalttarikirjoista on kuvitettu. 
Tämä järjestelmä on aivan yksinkertainen, koska sen harvat 
kuvat säännöllisesti koristavat ainoastaan niitä kahdeksaa psal
mia, joilla katolisessa kirkossa psal
mien lukeminen aamujumalanpalveluk- 
sessa alkaa.1) Samanaiheisia ovat myös
kin säännöllisesti ne kuvat, jotka kuulu
vat näihin määrättyihin psalmeihin. Niin 
esimerkiksi kuvaa melkein aina sormel
laan silmiänsä osottava mies XXVII psal
min ensimmäisiä sanoja: »Dominus illu- 
minatio mea», »Herra on minun valis
tukseni»; mielipuoli, kanki kädessä, LIU Ps‘ XUIII: pommus reg0av1t.’) 
psalmin alkusanoja: »Dixit insipiens», »Tyhmät sanovat sydä
messänsä»; ja laulavat papit sanoja: »Cantate Domino canticum 
novum», »Veisatkaat Herralle uusi veisu», joilla sanoilla XCVIII 
psalmi alkaa. Harvoin tavataan merkillisempiä poikkeuksia 
tästä järjestyksestä. En ota tässä ollenkaan lukuun saksalaisia 
psalttarikirjoja, joissa samoihin psalmeihin on liitetty raama
tusta otettuja kuvia, joilla ei laisinkaan tarkoiteta yhteyttä 
psalmitekstin kanssa.

Ensiaikana tapasin melkein ainoastaan tämmöisiä psalmi- 
kuvia, ja näyttipä jo siltä kuin olisi myöhemmän keskiajan 
psalttarikuvitus ollut varsin köyhä, mikä minusta tuntui sitä 
kummallisemmalta, kun juuri psalmeja psalttari- ja rukous
kirjoissa tähän aikaan useammin ja runsaammin kuin raamatun 
muita osia taiteellisesti koristeltiin.

‘) Sama jako tavataan  myöskin Mikael Agricolan vanhassa psalttarin- 
käännöksessä, jossa joka osaston alkupsalm i n iinikään on kuvalla varustettu .

2) „H erra on kuningas ja  ja losti kaun iste ttu11.

Kuv. 1.
F. lat. N:0 10,435.
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Kuv. 2.
F. lat. N:o 10,435.

Vihdoin viimeinkin ja melkein sattumalta tapasin ranska
laisessa kansalliskirjastossa muutamia kuvakirjoja, joissa psal
mien kuvitus ilmestyy aivan toisella lailla merkillisenä ja mer
killisenä sentähden, että niissä keskiajan kirkollinen käsitys 
taiteen verhossa astuu selvällä ja viehättävällä tavalla näkyviin.

Aivan viime päivinä Pariisissa ollessani sain tietoa eräästä 
pienestä kuvilla varustetusta psalttarikirjasta (fonds latin N:o 
10,435) kolmannentoista vuosisadan loppupuolelta, jossa kaikki 
alkukirjaimet sisältävät pienen pieniä kuvia (katso esim. kuv. 1) 
ja jonka sivujen reunat ovat kauniisti koristetut gootilaisilla 
koristuksilla ja usein myöskin kuvilla, jotka eivät millään 
lailla kuulu tekstiin, vaan päinvastoin sotivat psalmissa val
litsevaa pyhää, uskonnollista käsitystapaa vastaan. Ne ovat 
kuitenkin huomattavia keskiajan lemmenpalveluksen esimerk
keinä. Usein nähdään niissä nuoria herroja polvillaan nuorten 
neitien tahi rouvien edessä, jotka milloin heittävät kukkia 
heidän päällensä, milloin seppelöitsevät tahi suutelevat heitä 
(katso kuv. 2), joskus myöskin selvästi osottavat heille epä
suosiotansa (kuv. 3). Säännöllisesti on kuvien viereen kirjoi
tettu henkilöiden nimet, niinkuin esimerkiksi »me dame de Ba- 
sincourt» ja »mon seigneur Simon de Folloel», vaikka itse 
kuvat niin vähän tarkoittavat muotokuvallista esitystä, että 
nämä olijahahmot ilmestyvät kaikki samannäköisessä, lapselli
sessa muodossa.

Kuv. 3. 
r .  Iät. N:o 10,435.
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Lyhyyden vuoksi tahdon käsitellä alkukirjaimien teksti- 
kuvia yhdessä sen kuvasarjan kanssa, jonka löysin kolmessa 
niinikään Ranskassa valmistetussa kuvakirjassa, missä raamattu 
on esitelty ainoastaan lyhyillä selityksillä varustetuissa kuvissa. 
Jokaista psalmia vastaa siinä kaksi kuvaa; yhteensä on niitä 
siis kolmesataa. Nämä suuret ja ylen runsassisällyksiset kuva
kirjat ovat sitä merkillisemmät, kun kaksi niistä —  vanhempi 
kolmannentoista vuosisadan alkupuolelta (f. lat. N:o 11,560), 
nuorempi neljännentoista vuosisadan loppupuolelta (f. frany. 
N:o 167), koska se on valmistettu Burgundin herttuan Kaarle 
rohkean käskystä —  sisältävät saman psalttariin kuuluvan kuva
sarjan, ylimalkaan jotenkin uskollisesti noudatettuna, vaikka

Kuv. 4. Kuv. 5.
F. lat. N:o 11,560. F. franp. N:o 167.

Ps. VIII. Ps. VIII.

tyyli myöhemmässä kuvasarjassa on uuden ajan kaunoaistin 
mukaan muuttunut. Aiheet ja sommitelmat ovat samat, mutta 
esitystapa on aivan toisenlainen (vert. kuv. 4 ja 5). *) Se on 
niinkuin vanha, uudelle kielelle käännetty kertomus. Nämä 
psalmikuvat muodostavat siis samanlaisen kauvan aikaa perin-

') K uvat esittävät piispan, joka panee kaksi harhauskolaista pannaan, ja  
kuuluvat V III psalmiin, jonka päällekirjoitus: „pro toroularibus“, „viinakuurnain 
vuoksi11, pyhän A ugustinuksen ja  m yöhempien katolisten k irjailijain  m ukaan 
merkitsee kirkon perustam ista. „Ja  sentähden ku tsu taan  kirkko viinakuurnaksi11, 
sanoo kuvien latinainen selitys, „että se, sam aten kuin kuurna, ero ttaa viinin per- 
keistä. Samalla tavalla ero tetaan hyvät pahoista pannaanpanem isen k au tta11.



näisesti jäljennetyn laivatoimituksen kuin ne vanhemmat kuva
sarjat, kreikkalainen ja anglosaksilainen, jotka jo tämän kirjoi
tuksen alussa mainittiin. Kolmas kirja (f. frang. N:o 166), 
sekin neljännentoista vuosisadan loppupuolelta, sisältää myös
kin alkuosassaan saman kuvasarjan, mutta sen valmistivat 
vasta viidenneilätoista vuosisadalla maalaajat, jotka eivät enää 
tunteneet vanhoja, alkuperäisiä esikuvia. Tähän myöhemmin 
valmistettuun osaan kuuluu myöskin psalttari. Selittävä teksti 
on kuitenkin tässä kirjassa sama kuin kahdessa aikaisemmassa
kin, josta syntyy kuvien yleinen aiheellinen yhdenmukaisuus. 
Samaa yleistä suuntaa noudattavat ylimalkaan ensinmainitun 
psalttarikirjan (f. lat. 10,435) alkukirjaimien kuvat, vaikka ne

vielä vähemmin osottavat tietoa 
juuri mainittujen raamattujen 
kuvasarjasta. Yleensä näyttävät 
ne kaikki mitenkä psalmeja myö
hemmällä keskiajalla Ranskassa 
taiteellisesti esitettiin.

Usein viittaavat kuvat niihin 
psalmien päällekirjoituksiin, jotka 
ilmoittavat ne historialliset ta
paukset Daavidin elämästä, joitten 
johdosta hän on kirjoittanut itse 
psalmit. Kolmanteen psalmiin kuu
luva kuva esittää esimerkiksi Ab- 
salonia riippuvana puussa; XVIII 
psalmin kuva Saulia, joka heittää 
keihäänsä surmatakseen soitta
van Daavidin; XXXIV psalmin 
kuva Daavidia, joka pelastaa it
sensä Abimelekin käsistä siten, 
että hän on olevinansa mieli

puoli; LVII psalmin kuva taas Daavidia piileillessään luolassa, 
kun Saul ajaa häntä takaa (kuv. 6), j. n. e. Samoja kuvia 
tavataan myöskin samasta syystä milloin kreikkalaisissa ja 
venäläisissä, milloin varhemmissa latinaisissa psalttarikirjoissa.

Vanha esitystapa, joka niinikään on yhteinen koko kris
tilliselle psalminkuvitukselle, mutta joka kuitenkin, niinkuin jo 
huomautettiin, etupäässä on anglosaksilaisen psalttarin-kuva- 
sarjan omituisuus, on n. s. »hypotypoosi», se on psalmien 
sanain tahi runollisten lausekuvien suora, naiivinen kääntämi
nen näkyviin kuviin. Yhdennentoista psalmin kummallinen 
kuvaus: »Kuinka te sanotte minun sielulleni, että hän lentäisi 
niinkuin lintu teidän vuorellanne?» on esitetty linnulla, joka 
lentää kukkulan yli, ja tuo jo yllä mainittu »pro torculari-

Kuv. ö.
David luolas.sa.

F. lat. N:o 167. Ps. LVII.



bus», »viinakuurnain vuoksi», jota joskus käytetään päällekirjoi
tuksissa, viinakuurnalla, jota nuori mies vääntää tahi Daavid 
kummastuksella katselee. Toisessa psalminkuvassa (katso kuv. 
4 ja 5) esitetään sitten, niinkuin jo mainittiin, saman sanan mys
tillinen merkitys kirkollisen käsitystavan mukaan. Tuo XLII psal
min kaunis paikka: »Niinkuin peura himoitsee tuoretta vettä, niin 
minun sieluni himoitsee sinua, Jumala*, joka jo katakombien 
seinämaalauksissa saattoi lähteestä juovan hirven kuvaamiseen, 
on näissä myöhemmissä latinaisissa, niinkuin kreikkalaisissakin 
psalttareissa esitetty samalla tavalla. Jumala seisoen polvistu
neen kuningas Daavidin niskalla, Filippi rohkean kuvaraamatussa 
esittää LXII psalmin ensimmäisiä sanoja: »Nonne Deo subdita 
erit anima mea», »eiköhän minun sieluni ole Jumalalle ala
mainen». Kun tekstissä seisoo: »Ylennän sinua, Herra», niin
nähdään Daavidin käsillään nostavan pienessä muodossa ku
vattua Jumalaa, ja sanoihin: »Jos minä ottaisin aamuruskon 
siivet ja asuisin meren äärissä, niin si
nun kätesi sielläkin minua johdattaisi», 
vastaa kuva, jossa nähdään Daavid suu
ret siivet selässä, seisoen sinisen vesi- 
täplän vieressä, Jumalan häntä puhu
tellessa. Samankaltainen on käsitys 
ensiksimainitun psalttarikirjan kuvassa 
CXXXIX psalmin alkukirjaimessa (kuv.
7), jossa nähdään Jumalan vetävän kuol
lutta ihmistä ylös haudasta. Tämä esitys 
vastaa 2 värsyn sanoja: »Joko minä istun eli nousen, niin
sinä sen tiedät» — »tu cognovisti sessionem meam et resurrec- 
tionem  meam». Toisessa paikassa pakenee Daavid, niinkuin 
usein, vihollistensa edestä. Hänen suustansa tulee ulos ihmisen- 
muotoinen hahmo. Tämä kuva kuuluu CXXIY psalmiin, jossa 
muun muassa luetaan seuravat sanat: »meidän sielumme pääsi 
niinkuin lintu lintumiehen paulasta». Kummallista on että Filippi 
rohkean kuvapipliassa tämä pikku hahmo, joka edustaa sielua, 
on Kristus, joten viitataan siihen typoloogiseen, se on esiku
valliseen yhteyteen, jossa vanha testamentti on uuteen, David 
Kristukseen, jonka mystillinen esikuva hän on.

Tämä psalmien profeetallinen suhde uuteen testamenttiin, 
joka, niinkuin ylempänä mainittiin, varsin huomattavalla tavalla 
astuu näkyviin kreikkalaisissa ja venäläisissä psalttarikuvissa, il
mestyy näissä ranskalaisissa kuvissa useammin kuin varhemman- 
aikaisissa latinaisissa psalttarikirjoissa. Länsimaiden taide rupesi 
näet yhä enemmän eksymään typoloogisen mietiskelyn harha
teille, niinkuin myöhemmän keskiajan kuvakirjat: »speculum hu- 
manae salvationis», »concordantia caritatis» ja »vaivaistenpipliat»,

F. lat. 10,435. 
Ps. CXXXIX.
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selvästi osottavat. Niin esimerkiksi kuvaellaan ranskalaisissa 
käsikirjoituksissa Kristuksen ylösnousemista, kun tekstissä sano
taan: »etkä salli sinun pyhäsi näkevän turmelusta» (ps. XVI), 
joka paikka apostolin mukaan viitta^ Kristuksen ylösnouse
miseen kuolleista. Nuo varsin profeetalliset psalmit XXII ja 
LXIX, joissa Kristuksen kärsimys omituisella tavalla näyttää 
olevan ennustettu, ovat näissä kirjoissa varustetut Kristuksen 
kidutusta kuvaavilla maalauksilla.1) XCI psalmin sanoja: »Sillä 
hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät 
sinua kaikissa teissäsi», käytti perkele Kristusta vietelläkseen. 
Sentähden kuvataan tässä Kristuksen kiusausta. Varsin selvästi 
ilmenee typolooginen suhde Daavidin ja Kristuksen välillä kah-

Kuv. S. Kuv. 9.
Kristuksen syntyminen. Kristuksen syntyminen.

F. lat. N:o 11,560. Ps. LXXXV, F. franc. N:o 167. Ps. LXXXV.

dessa kuvassa, jotka kuvaraamatuissa kuuluvat psalmiin, jonka 
Daavid, päällekirjoituksen mukaan, sepitti, kun hän oli paennut 
Saulin käskystä piiritetystä huoneestaan. Ensimäisessä kuvassa 
nähdään tämä historiallinen tapaus, mutta toisessa Kristuksen 
ylösnouseminen haudasta. Daavidin pelastus vankeudesta on 
näet kuolemasta pelastetun Kristuksen typolooginen esikuva; 
»Domus David» on »sepulcrum Christi». Samaten vastaa 
CXLIV psalmin kuvissa Kristuksen voitto perkeleestä Daavidin 
voittoa Goljatista. Päällekirjoitus on: »Psalmus David adver- 
sus Goliath».

')  Agricolan psalttarinkäännöksessä tavataan  viim eksim ainitun psalmin 
alussa K ristuksen ristinkantam isen kuva.
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Kuinka vapaa tämä profeetallinen selitys monasti on, näyt
tävät seuraavat esimerkit. LVII psalmin päällekirjoitus: 
»in tituli inscriptionem», »päällekirjoituksen kirjoittamiseen», 
selitetään, kuvien viereen kirjoitetussa glossassa, tarkoittavan 
niitä sanoja, jotka Pilatus instigante spiritu sancto», »pyhän 
hengen kiihottamana», asetutti ristiinnaulitun Kristuksen yli. 
Sentähden kuva esittää Kristuksen kuolemaa. Muuten jo Beda  
veneralibis ( f  735) väittää tämän psalmin koskevan Kristuksen 
ristiinnaulitsemista ja ylösnousemista, joka viimeksimainittu 
kohtaus myöskin tavataan kuvattuna Filippi rohkean raamatussa. 
Vanhat eksegeetit väittävät että XCVI psalmin alkusanat: 
»Cantate Domino canticum novum», »Veisatkaat Herralle uusi 
veisu», allegoorisesti merkitse
vät Kristuksen syntymää, koska 
enkelit silloin lauloivat uuden 
virren. Tässä paikassa tava
taan siis kuvaraamatuissa Kris
tuksen syntymistä esittävä kuva.
Sama aihe tavataan toistettuna 
myöskin LXXXV psalmin ku
vassa — »että totuus maasta 
vesoisi, j a vanhurskaus taivaasta 
katsoisi». Jumala katsoo alas 
taivaasta (kuv. 8 ja 9). Kun 
pyhä runoilija huudahtaa (ps.
XIX): »Taivaat ilmoittavat Ju
malan kunnian», niin maalaaja 
kuvaa Jumalan auringon, kuun 
ja tähtien keskeen, mutta sen 
lisäksi myöskin toisessa kuvassa 
apostolit Pietarin ja Paavalin 
heidän saarnatessaan (kuv. 10); 
sillä keskiajan mystillisen käsityksen mukaan taivas, pilvet, 
salama j. n. e. allegoorisesti merkitsevät apostoleja. »Apostoli 
vocantur coeli», sanoo tämän kuvan latinainen selitys. Daavidin 
teeskentelemistä Abimelekin luona (ps. XXXIV) vastaa toinen 
kuva, jossa nähdään lampaita uhraavia juutalaisia ja Ecclesian, 
s. o. kirkon allegoorinen hahmo, jota Kristus ystävällisesti ottaa 
vastaan. Sillä Daavid merkitsee Kristusta, ja muutos Daavidin 
kasvoissa, kun hän oli olevinansa hullu, merkitsee muutosta 
vanhasta testamentista uuteen —  niinkuin viereen kirjoitettu seli
tys selvästi osottaa. LXVI psalmin päällekirjoitus on: »Canti
cum psalmi resurrectionis», »Ylösnousemisen psalmivirsi». Ensin
mainitussa psalttarikirjassa kolmannentoista vuosisadan lopulta 
kuvataan tässä jalopeura, joka keskiajan luonnontieteellisen

Kuv. 10.
Apostolien saarnaminen.

F. fianp. N:o 107. Ps. XIX.
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Physiologus- eli Bestiarium-kirjan mukaan hengellänsä puhaltaa 
elämää hengettöminä syntyneisiin poikiinsa. Sillä tämä todelli
seksi väitetty luonnonmenettely merkitsee, saman ajan käsi
tyksen mukaan, mystillisesti Krituksen ylösnousem ista.')

Ken tuntee keskiajan yleistä käsitystapaa, häntä eivät 
nämä ja muut samankaltaiset kuvat voi hämmästyttää. Sillä 
tämä aikakausi näki kaikkialla uskonnollisen merkityksen, mys
tillisiä esikuvia lunastustoimeen; ja mitä psalttariin tulee, niin 
Albertus magnus osottaa lyhyesti sen koko sisällyksen sanoilla: 
»Constat quod totus liber iste de Christo est», »varmaa on, 
että koko tämä kirja on Kristuksesta». Ja koska sekä kreik
kalaisen että latinalaisen kirkon perinnäinen raamatunselitys

Kuv. 11. Kuv. 12.
F. lat. N:o 11,.560. F. lat. Nro 11,560.

Ps. XL1. Ps. XLIV.

vanhoista ajoista alkaen oli pääasiallisesti sama, niin on tapah
tunut että näiden ranskalaisten psalttarikuvien aiheet tavataan 
samoissa kohdissa myöskin kreikkalaisissa ja venäläisissä psalt- 
tarikirjoissa. Kreikkalainen taiteenselitys on kuitenkin paljoa suh- 
dallisempi ja johdonmukaisempi, latinalainen sitävastoin osaksi

*) Item  te rtia  n a tu ra  leonis est quum leaena peperit catulum , generat eum 
m ortuum : et custodit eum tribus diebus, doneo veniens pater ejus die te rtia  insufflat 
in  faciem ejus et vivificat eum. Sic omnipotens P a te r  Dominum nostrum  Jesum  
C hristum  filium suum  te rtia  die suscitavit a m ortuis; dicente Jacob  (Gen. XL1X) 
D orm itavit tam quam  leo, et sicut catulus leonis; quis suscitav it (sic) eum ? (Ca- 
hier e t M artin : Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littéra tu re , II, s. 109 
tähän  kuuluvia kuvia pl. X IX  A ja  XXVI).
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epäselvä, haihatteleva ja mielivaltainen. Esimerkiksi annamme pii
rustuksen (kuv. 11) siitä kuvasta, joka ensiksimainitussa kuva- 
pipliassa kuuluu XLI psalmiin. Kärsimystänsä ennustaen käytti 
Kristus pyhässä ehtoollisessa tämän psalmin sanoja (.Toh. X III,18), 
ja alusta alkaen seurasivat luonnollisesti eksegeetit tätä viittausta. 
Taiteilija ei kuitenkaan suorastaan kuvaa Vapahtajan kärsimystä 
ja kuolemaa, vaan apostoli Paavalin, joka, kantaen ristiinnaulitun 
kuvaa kädessään —  latinaisen selityksen mukaan — sanoo kuuli
joilleen: »Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, 
vaan ainoastansa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen rististä» 
(Galat. VI,14). Toisessa kohden (ps. XLIV) kertoo pyhä runoi
lija mitä hyvää Jumala 
ennen muinoin oli tehnyt 
Juudan kansan esi-isille ja 
kysyy miksi hän nyt tah
too kiusata tätä kansaa.
Taiteilija kuvaa Kristuk
sen, j oka nuoren ritarin pu
vussa (kuv. 12) antaa aar
teita pöydän ääressä istu
ville juutalaisille, jota vas
toin hän toisessa kuvas
sa, seisoen risti kädessä, 
kehottaa munkkeja häntä 
seuraamaan.

Kuvaraamatuissa ku
vien viereen kirjoitetut 
selitykset erottavat raa
matun sananmukaisen ja 
sen hengellisen käsityk
sen. »Spiritualiter» käsi
tettyinä saivat myöskin 
psalmit aivan toisen mer
kityksen kuin mitä ne »cor- 
poraliter» näyttivät sisäl
tävän. Varsinkin myöhempi keskiaika piti vanhan testamentin 
kirjat niin sanoakseni sibillalaisina kirjoina, joissa suoran sanalli
sen sisällyksen alla kauttaaltaan piili syvä allegoorinen merkitys. 
Täten muuttui koko vanha testamentti suureksi allegoriiaksi, 
jossa kirkon oppi mystillisellä tavalla näytti kuvastuvan. Ar
vostelevaa, objektiivistä mieltä puuttui siinä määrin, että Luther 
kutsui näitä myöhemmän keskiajan mystillisiä aatteita: »Träume 
eines unsinnigen Menschen», »hullun ihmisen unelmiksi». Tai
teen alalla kehittyi tämä suunta korkeimmilleen semmoisissa 
kuvissa kuin esimerkiksi kuva 13, kuuluva viimeisessä yllä-
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mainituista kuvaraamatuista LXIX psalmiin, joka kirkollisen 
käsityksen mukaan koskee Kristuksen kärsimystä ja kris
tillistä kirkkoa. Seuravien sanojen johdosta: »Minä olen tul
lut syviin vesiin ja virta upottaa minun», on kirkko, niinkuin 
usein keskiajalla, kuvattu laivan muotoon. Sen purje ja masto 
ovat Kristus ja risti, johon hän on naulittu. Taivaassa ollen 
pitää Jumala tätä mastoa pystyssä, kun julma piru koettaa 
kaataa laivaa kumoon. Toinen piru taas tahtoo nävertää mal- 
kurilla laivan kylkeen reijän, niin että se uppoisi, jonka tähden 
perässä istuvan enkelin täytyy astialla ammentaa vettä aluk
sesta — »intraverunt aquae».

Välistä nämä ranskalaiset pienoiskuvainmaalaajat ovat saa
neet kuva-aatteensa myöskin psal
mi

luksessa. Psalmi »Judica me, Deus», jota katolinen pappi lukee 
messussa, näyttää ensinmainitun psalttarikirjan alkukirjaimessa 
pappia, joka seisoo alttarin edessä toimittaen messua (kuv. 
14). XLII:nteen psalmiin kuuluvat kuvat esittävät kuvaraama
tuissa ristimistä, sillä tätä psalmia käytettiin ristittäessä. Risti
mistä toimittava munkki nostaa kastettua käsillään ylös juma
lan tykö. LXXXV psalmi luetaan katolisen messun alussa, 
ja aikaisimmassa puheenaolevista kolmesta raamatusta kuva
taan siis tässä messu-uhria. Pappi kohottaa juuri pyhää leipää, 
jossa ilmenee siunaava Kristus pienessä muodossa (kuv. 15). 
Juuri siinä silmänräpäyksessä tapahtuu transsubstantsiatsioonin 
ihme —  pyhä leipä muuttuu Kristuksen ruumiiksi. Kristuksen

Kuv. 14.
F. la t N:o 10,435. Ps. XLIII.

Kuv. 15.
F. lat. N:o 11,560. Ps. LXXXV.
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mystillinen esiintyminen messu-uhrissa on tässä selvästi aiottu 
esikuvaksi hänen lihalliseen esiintymiseensä syntymisessä (kuv. 8).

Näissä eri käsitys- ja esitystavoissa ei ole mitään puheen
alaisten kuvasarjojen erityistä ominaisuutta, sillä niitä tavataan, 
vieläpä runsaammin ja johdonmukaisemmin kehinneinä, niin
kuin jo mainittiin, myöskin muualla keskiajan psalttarikuvissa 
—  naiivinen lausekäännös tavataan anglosaksilaisissa, profee
tallinen käsitys kreikkalaisissa psalttareissa ja Daavidin elämän- 
tapauksia koskevat päällekirjoitusesitykset S:t Gallenin mainiossa 
Codex aureus-nimisessä psalttarikirjassa yhdeksänneltä vuosi
sadalta. Mutta ranskalaisilla kuvaraamatuilla on kuitenkin 
eräs ominaisuus, jota ei tavata missään muualla niin selvästi 
ja runsaasti. Siveysperäinen tarkoitus, joka niissä rajattomana 
hallitsee, vaikuttaa sen, että psalmien oma, selvä ajatus verraten 
harvoin käypi ilmi, ja että niistä puuttuu sitä luontoperäisesti 
kuvaavaa voimaa, joka vanhoissa anglosaksilaisissa psalttari
kuvissa niin leppoisasti vaikuttaa mieleen. Maalaajan pää
tarkoitus on esiintuoda psalmista sen käytännöllinen moraali 
ja kirkkollisen käsitystavan mukaan soveltaa se ihmiselämän 
oloihin. Nämä kuvasarjat muodostuivat sillä tavalla kuva- 
saarnoiksi, jotka epäilemättä ovat sangen hyödyllisiä, mutta 
pituutensa tähden väsyttäviä. Niillä on kuitenkin suuri, histo
riallinen merkitys, koska myöhemmän keskiajan yleinen käsitys- 
tapa ja siveellinen filosofia niissä mitä merkillisimmällä tavalla 
ilmenevät.

Perusaate on tietysti lunastus synnistä Jumalan armon ja 
kristillisen uskon kautta. Huomattava on että maailmallinen 
rakkaus ja lihallinen himo, joiden kuvaamista kreikkalainen 
taide silmäänpistävällä huolella välttää, ja sen ohessa myöskin 
peli —  yleensä kaikki mitä keskiajalla kutsuttiin nimityksillä »va- 
nitas» tahi »luxuria» — näissä ranskalaisissa kuvissa ilmestyy pää- 
syntinä. Tässä hyljätään juuri se, mitä ensinmainitun psalt- 
tarikirjan reunakuvat niin viehättävästi ylistävät (k. ylempänä 
kuv. 2 ja 8). Niin kuvaavat esimerkiksi rakkauskohtaukset 
alttarin vieressä (kuv. 16 ja 17) LXXIX psalmin alkusanoja: 
»Jumala, pakanat ovat perikuntaasi karanneet; he ovat saas
tuttaneet sinun pyhän temppelisi». Pelastus tästä ja muista syn
neistä on luostari. Joskus nähdään, kuinka munkki kääntyy 
pois miehestä, jolla on kukkaro kädessä, ja vaimosta, joka 
koettaa vietellä häntä, tahi nuorukainen, joka, jättäen pelin ja 
rakkauden, pukeutuu munkkikaapuun. Mutta eivät kirkon- 
palvelijat itsekkään pääse rakkauden kiusauksesta, niinkuin 
kuvat joskus tepsivällä tavalla näyttävät. Ainoa varma 
keino viettelystä vastaan on rippi ja’ katumus, jota kuvat teroit
tavat useilla esimerkeillä. Joskus lyö Kristus itse vitsalla alas
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tonta katujaa. Katumuksen palkinto on taivas, joka katujalle 
aukenee tahi jonne hän nostetaan ylös, ja elämän kruunu, 
jonka itse Jumala tahi pyhät enkelit antavat hänelle. Oikean 
munkkiaatteen sisältää eräs kuva, jossa nähdään munkki —  
uusi Herkules tienhaarassa —  jolle enkeli näyttää munkki- 
kaapua, perkele taas tarjoo piispanhattua ja sauvaa. Taivaan 
suojassa munkki ei pelkää pirun ahdistusta, vaan käy roh
keasti hänen kimppuunsa ja ajaa hänet pakoon.

En ole tässä voinut antaa muuta kuin viittauksia muuta
miin pääkohtiin myöhemmän keskiajan ranskalaisessa psalttari- 
kuvituksessa. En tahdo kuitenkaan lopettaa esitystäni mainit
sematta näissä kuvasarjoissa usein ilmautavia Ecclesian —  eli 
kristillisen kirkon —  ja Synagoogan allegoorisia olijahahmoja, 
joita myöhemmän keskiajan taide Länsi-Euroopassa yleensä 
varsin mielellään toi esiin. Ne olivat syntyneet ja kasvaneet

keskiajan kirkollisissa mysteerinäytelmissä, joissa Ecclesian ja 
Synagoogan riita sekä Ecclesian voitto olivat pysyvinä aiheina. 
Molemmat esitetään enimmiten kuningattarina; tunnusmerkkinä 
Ecclesia pitää kalkkia, Synagooga laintauluja. Vierekkäin seiso
vat ne esimerkiksi ensinmainitussa psalttarikirjassa XXXVI 
psalmin alkukirjaimessa, joka psalmi käsitetään tarkoittavan 
kristillistä kirkkoa ja joka vielä nykyäänkin lauletaan kato
listen kirkkojen vihkimisjuhlissa. Kirkko on Kristuksen mor
sian, ja ranskalaiset kuvaraamatut väittävät ensimmäisen psal
min selityksessä, että koko psalttari ei koske ainoastaan Kris
tusta yksinänsä, niinkuin Albertus Magnus sanoo, vaan »Chri- 
stus totus scilicet sponsus et sponsa», »Kristusta kokonaisuudes
saan, se on sulhoa ja morsianta». Ei kummaa siis että Ecclesia 
ja sen vastustaja Synagooga niin usein ovat esityksen aiheina. 
Viidennen psalmin kuvassa seisoo esimerkiksi Ecclesia kalkki 
kädessä ja hänen vieressään Synagooga, jonka kruunu putoaa

Kuv. 16.
F . Iät. N:o 11,560. 

l ’s. LXX IX .

Kuv. 17.
F. frang. N:o 167. 

Ps. LXXIX.
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alas ja jonka silmät ovat liinalla sidotut. Tämä esitys koskee 
päällekirjoitusta: »pro ea, quae haereditatem consequitur», »sille 
joka saapi perinnön», sillä Ecclesia on saanut Synagoogan  
perinnön. Ecclesia nostaa kuolleen munkin sielun ylös Ju
malan tykö (ps. XXV), missä tekstissä seisoo: »Sinun tykösi, 
Herra, ylennän minä minun sieluni». LXXXII psalmi alkaa 
sanoilla: »Jumala seisoo jumalitten seurakunnassa», latinaksi
»synagoogassa», ja nämä sanat, tahi oikeastaan viimeinen sana 
yksinään, ovat antaneet aiheen kuvaan, jossa nähdään Kristus 
moittivana Synagoogaa siitä, ettei se tuntenut häntä, vaikka 
se hänet ruumiillisesti näki 
(kuv. 18). Kun IX psal
min kahdennessatoista vär- 
syssä sanoo: »Veisatkaat Ju
malalle, joka asuu Siionissa; 
ilmoittakaat kansoille hänen 
tekojansa», niin kuvaa maa- 
laaja Ma donnan lapsineen, sil
lä neitsyt Maaria on Siion, jos
sa Jumala oli asunut. Hänen 
vieressään on Ecclesia, joka 
edustaa kansoja, joille Juma
lan toimet ovat julistettavat.
Toisella puolella taas Syna- 
googa, jolta kruunu putoaa.
Juudan kansalta on armo 
siirtynyt pakanakansoille.

Se mieltymys, jolla Ec
clesia- ja Synagooga-aatteita 
harrastettiin keskiajalla, riip- Kristus ja Synagooga.
puu juutalaisvihasta, jonka lat- N:0 n,560.
ristiretket olivat nostaneet
korkeimmillensa. Myöskin ranskalaisissa kuvaraamatuissa juuta
laiset esitetään Jumalan vihollisiksi, joita hänen kova rangais
tuksensa kohtaa. Kun L psalmissa sanotaan: »Non accipiam de 
domo tua vitulos», »en ota sinun huoneestasi vasikoita», niin 
esitetään uhrilampaita kantavia juutalaisia, joita pirut ottavat 
kiinni, sillä »non placent Christo sacrificia judmorum», »ei Kristus 
suvaitse juutalaisten uhria», niinkuin glossa selittää. Taivaasta 
sataa kiviä, petoeläimiä syöksyy heidän päällensä, surumielisinä 
he astuvat helvetin kuiluun j. n. e.

J. J. Tikkanen.
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P i e n i ä  t i e t o j a .

Knuutin päiviin viettoa Laitilassa. Noin 12 vuo tta  takaperin  kerro ttiin  
L aitilassa silloin vielä K nuutin  päivän iltana olevan tapana e ttä  nuoret 
m iehet pukeutuvat tuohinaam areihin  sekä suden ja  k a rh u n  nahkoihin, jo tta  
tu liva t n iin  h irv ittävän  näköisiksi kuin  mahdollista. Yksi seurasta rupesi muka 
karhuksi ja  toinen pitäen sitä nuorasta  k iinni oli sen ta lu tta jana. M uutam at 
olivat soittoniekkoja v iu lu t kädessä, to iset v a ru ste tu t kepeillä, seipäillä ja  mikä 
milläkin. S itten läh ti koko joukko kulkem aan talosta  taloon. Talojen väliä kä
veltiin, m utta  kun pihalle tu ltiin  rupesi karhuksi puettu  kulkem aan nelin kon
tin ; m uut ryöm ivät, tan ssiva t ja  löivät toisiaan kepeillä, so ittiva t ja  p itivät 
ilvettä. S itten m entiin sisälle tupaan, jossa ja tk e ttiin  m elua ja  ennen kaikkea 
teh tiin  kiusaa tytöille. Lapset pelkäsivät noita kum m ituksia, jonka vuoksi n iitä  
ei tavallisesti heille näy tetty . Lopuksi ta rjo ttiin  ilvehtijöille piippua, kahvia 
viinaa j. n. e. Sitä menoa ja tk e ttiin  pitkin kyliä.

* *
*

K arhutaikuutta Ylitorniolla. Kun karhu on kaadettu  ei saa läsnäolijan 
h iiskua sanaakaan ja  m uutenkaan ei saa karhusta  puhua pahaa. E rään  talon kar
ja s ta  oli karhu kaa tanu t 2 lehmää. Em ännältä, joka tavallisesti oli hyvin tyy tym ä
tön  ja  valitti kaikkea, kysy ttiin  silloin m itä hän tuosta onnettom uudesta arveli. 
Em äntä vakuu tti moneen kertaan  ettei se tapaus ollut niin m inkään arvoinen, 
m oittivasti kun ei uska ltanu t asiasta puhua. (M etsänhoitaja H. E. Sandbergin 
antam a tieto).

* *
*

Taikuutta „u kko s envaajasia11. Kun ukkosenvaaja taskussa kulkee tulen 
ym päri, n iin  ei tu li levene, vaikka olisi rohtim ia palamassa. Kun sellaista J u 
hannusyönä nuorassa laahaa talon ympäri, poistuu kaikki onnettom uudet talosta.

Suomen Museon ja  Finskt Museumin tilaush in ta  postikonttooreissa ja  H elsin
g in  kirjakaupoissa painatusvuoden kuluessa 2 m. 50 p:iä, ja  vakinaisille jäse
nille 1 m. K um m assakin lehdessä eri sisällys.

F in s k t  M useum , N :o 1 - 2  s is ä ltä ä :  De runda djurspännena i  ]< inland 
(ym pyriäiset eläinsoljet Suomessa), I, kirj. Hjalmar Appelgren. (11 kuvaa). Tekijä 
kertoo sellaisten kupurasolkien eri m uodoista ja  kehityksestä, jo ita  koristaa 
neljä eläimen (käärmeen) kuvaa; m äärää niiden käy tän töajan  600- tah i 700- 
luvusta aina 1000-luvun loppuun j. Kr. s. ja  pitää niiden koristustapaa Skandi
nav iasta  lähteneenä. — f  Kristian Bahnson. Robert ja  Hemming Åström , kirj. 
Hj. A. M uistosanoja tanskalaisesta kansatieteen tu tk ijas ta  ja  kahdesta suoma
laisesta tieteen suosijasta. — „Biskopskammaren å prostgården i G:la Karleby“ 
(„P iispankam ari“ Kokkolan pappilassa), kirj. Hj. A. (1 kuva). K errotaan van
hoista seinä- ja  tapettim aalauksista kirkollista ja  m aallista laatua vanhem m issa 
asuinhuoneissa Kokkolassa y. m. ja  kehoitetaan yleisöä lähettäm ään tietoja sel
la isista  m uillakin paikkakunnilla Suomen M uinaism uisto-Yhdistykselle.

S u o m e n  M useo  N :o  1 —2  s is ä ltä ä :  Psalttarin  kuvittamisesta myöhem. 
milliä keskiajalla, kirj. J. ./. Tikkanen  (18 kuvaa). — Pieniä tietoja. K nuutin 
päivän vietto L aitilassa. Taikoja k arhusta  ja  ukkosenvaajasta.

Helsingissä 1897. Helsingin Sentraali-kirjapainossa.



uomen useo.
5 u o m e n  /M u in a is m u is to -Y h d is ty k s e n  ^ u u k a u s le h ti.

N :o 3 — 4. -50 1 8 9 7  M a a lis k .— H u h tik u u .

T ilaush in ta  postikon ttoore issa  on 
2 m .50 p. vuodessa. M uinaisin .-Y hd:n 
vak ina iset jä se n e t saav a t lehden 
painatusvuodon ku luessa  1 m., jonka 
postim erkeissä tah i rahassa o so it
teensa kanssa  lä h e ttäk ö ö t Y hdist:lle.

L ä h e ty k se t o so ite taan :

S. .Miiiilaisniiiisto-Vli(listvksoii Sihteerille, 

H elsink i, 
H istoria llinen  museo.

L eh ti ilm es ty y  joka  to inen  k u u 
kausi yhden  ark in  koko isena , ja  s itä  
voidaan ti la ta  kaik issa maamm e posti - 
kon ttoore issa  sek ä  H elsingin k ir ja 
kaupoissa.

S u o n i e n  k i r v e e t  p a k a n u u d e n  a i k a n a .  * )

pronssista, petkeleen 
kohdalla tai ontolla

Kirveet ovat menneinä vuosisatoina olleet monien muunnoksien 
alaisina, ennenkun ne saivat sen muodon, joka nykyisillä työ- ja 
piilukirveillä on.

Vanhin metallikirves oli vaskesta tahi 
tapainen, joko ruodolla ja olkapäillä varren 
varren sijalla eli putkella. Tällaisia käy
tettiin pronssikaudella, jonka, raudan tun
netuksi tultua, meidän pohjoisissa maissa 
arvellaan päättyneen noin 500 vuotta 
ennen Kr. s. Valtion historiallisessa mu
seossa Helsingissä on tällaisia monta tal
lessa. Varsi, joka oli puusta, niissä tie
tysti ei ole säilynyt; kuitenkin on se 
muualla joskus onnellisten sattumain kautta, 
pysynyt eheänä ja vanhoissa egyptiläisissä maalauksissa on säi
lynyt kuvia tällaisista esineistä, jotta vielä tänä päivänä voimme 
nähdä millä tavoin niitä käytettiin. Kuva 1 näyttää tuollaista 
Itävallasta löydettyä käyrällä puuvarrella varustettua petkelkirvestä, 
joka silmukasta petkeleen syrjässä suuremmaksi vahvikkeeksi on 
ollut sidottuna kiini varteen.

Tuollaiset petkeleet eriävät niistä aseista, joita olemme tottu
neet kirveen nimellä käsittämään, etupäässä siten että käyrä varsi 
niin sanoakseni ylh ää ltä  pistetään terän onttoon, tai kiinnitetään 
ruotoon eli karaan, jota vastoin tavallisissa kirveissä varsireikä on 
sivu ltapäin  puhkaistu, jotta varsi ja kirves ovat ristikkäin. Näyttää

*) Ote laajem m asta tutkim uksesta.
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kuitenkin siltä kuin tuo petkeleen muutos kirveeksi ei ainakaan 
kaikkialla olisi yhtäkkiä keksitty. Itävenäjällä on näet löydetty 
sellaisia rautapetkeleitä, joiden pitkät torvipuolet ja terät ovat 
väännetyt hiukan kulmikkaiksi, kuten kuvasta 2 näkyy, ja myöskin 
pronssikirveitä, joiden ylä- eli silmäpuoli on samaan tapaan taivu
tettu varrelle päin (kuva 3.) Meidän maassa sellaisia välimuotoja 
ei ole tavattu.

Seuraavassa olisi aikomukseni osoittaa minkälaisia varsinaiset 
rautakirveet Suomessa pakanuuden eri aikoina ovat olleet.

Ne ovat terän muotoon katsoen kolmea eri lajia. Muutamat ovat 
kapeateräisiä, niinkuin kuvat 4, 6, 10, 21 osoittavat, ja ovat useimmiten

kenties käytetyt työkirveinä. 
Toisissa on terän taka- eli var- 
rellepäin käännetty puoli taottu 
pitkäksi leuvaksi, jonka ylä
puolelle muodostuu puoli ympy
räin en leikkaus kuten kuvissa 5, 
7, 9, 11 — 13, 16 näkyy. Missä 
virassa ne ovat olleet, on epä
tietoista ; kenties on niitä käy
tetty sekä rauhan että sodan 
toimissa. Paremman nimen 
puutteessa voimme sanoa nii
tä piilukirveiksi, koska ne 
johonkin määrin ovat nyky
aikaisten piilukirveiden kal
taiset. Kolmatta lajia ovat 
ne, joiden terä heti silmän 
alta tasaisesti ja pian levenee, 
katso kuvat 8, 14; ne ovat aina 
hyvin ohut-teräisiä ja köykäi
siä, ja ovat luultavasti useim-Kuva"2. Kuva 3.

miten olleet sotakirveitä.
Mutta ei toinen eikä toinen näistä kirveslajeista ole millekään 

erityiselle aikakaudelle omituinen. Tosin ilmaantuvat „sotakirveet“ 
löydöissä jonkun verran myöhemmin kuin kaksi ensin mainittua 
lajia, vaan sittemmin — eli myöhemmästä rautakaudesta alkaen — 
käytetään kaikkia kolmea kirveslajia rinnatusten. Terien eri muodos
tuksista emme siis saa mitään tunnusmerkkejä kirveiden ikään nähden.

Mutta jos sen sijaan tarkastaa niiden silm än  p ieluksia  ja 
pohjaa, huomaa helposti ominaisuuksia, jotka samalla aikakaudella 
ilmaantuvat kaikissa kolmessa kirveslajissa, ja taas toisia, jotka 
ovat toiselle ajalle omituisia. Olen huomannut, että kirveiden 
silmäpuolia on muodostettu neljällä eri tavalla, jotka näyttävät 
edustavan yhtä monta aikajaksoa.
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Yhteinen tunnusmerkki kaikille pakanuuden aikuisille kirveille 
on se että niiltä puuttuu varsiputki, joka vasta keskiajalla tuli 
tavalliseksi ja jota vielä meidänkin päivinämme näemme kaikissa 
kirveissä. Vanhin rautakirves on kanta- eli takkapohjainen , s. o. 
kirveen pohjasta kohoaa pieni ja matala vasarantapainen kanta; 
kaikki muut ovat silopohjaisia. Viimeksi mainituista on vanhin 
lyhytpohjainen  kirves; sitten tulee järjestyksessä kirves kasvaneilla  
silm änpieluksilla  ja nuorin eli keskiajan rajainen on pitkä-  
pohjainen  kirves. Koska sellaisten muinaislöytöjen ijän määrää
misen vuoksi, joissa kirveitä on, muinaistutkijalle on tarpeellista 
tuntea minkälaiset eri kirvesmuodot ovat, koetan seuraavassa tehdä 
niistä tarkempaa selkoa.

Rautapohjaiset kirveet ovat tarkemmin kerrottuina siten 
muodostetut, että kannasta varsipuolelle tavallisesti eteiiee pieni 
kulma ja samalla puolella on kannan alla silmän eli varsirei’än 
pieluksina kaksi pyöreää 
tai tylsäkulmaista lcorva- 
ketta. Sapsa (keskikohta) 
on hyvin hoikkanen; sen le
veys (sivultapäin katsoen) 
on tavallisesti joko saman
lainen tai vähempi kuin 
sen vahvuus. Sapsa on 
myöskin enimmäkseen hy
vin pitkä, jonka vuoksi 
terän lappeet tulevat ma- 
taloiksi. Terän muotoon 
katsoen on kantapohjaisia 
kirveitä kahta lajia nimit
täin työkiryeitä, kuva 4, 
ja piilukirveitä, joiden 
leuka on hyvin matala ja 
pitkä, kuva 5.

Kun tällaisissa kirveissä pohja tavallisesti on ainoastaan noin 
2 senttimetrin pituinen (varren suuntaan), mutta sitä vastoin toisen 
verran leveä ja korvakkeet eivät ulotu pohjaa paljoa ulommaksi, on 
luonnollista että silmän ympärykset eivät varrelle anna sanottavaa 
tukea. Itämeren maakunnissa, joiden vanhemmissa kirveissä silmän- 
pielukset myöskin ovat lyhkäiset, vaikka toisella tavalla muodos
tetut kuin meillä, on silmään varren tueksi pistetty erityinen rauta- 
eli pronssitorvi. Josko sellaisia meillä on käytetty on epätietoista; 
löydöissä niitä ainakaan ei ole tavattu.

Varsin läheistä sukua näille ovat luultavasti muutamat kannatto- 
mat kirveet, joiden pitkä ja kapea, melkein tasaleveä teräpuoli suu
resti muistuttaa kantapohjaisten kirveiden kapeata sapsaa.

Kuva 4. Kuva 5.
A. K antapohjaisia kirveitä.
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— n Kun vasarakantaa ei enään tehty, tapahtui muotojen muun
tuminen hyvin hitaasti ja vähittäin. Pääasiassa pysyivat kirveet 
alussa lyh y tp o ll ja isiin i; pohjan pituus ja leveys ovat näet 
yhtä suuret ja sapsan poikkikuvio melkein neliön muotoinen. Kor- 
vakkeet ovat joko kaksi, niinkuin ennen (kuva 6 ja 7), tahi neljä, 
(kuva 8,) jossa tapauksessa silmän etupuolelle myöskin on tehty kaksi

Kuva 6. Kuva 7.

Kuva 8. Kuva 9.
B. Lyliytpohjäisiä kirveitä.

semmoista. Korvakkeet, etenkin takimaiset, taotaan enemmin tai 
vähemmin piikin muotoisiksi, ja terän leuka piilukirveissä muodos
tetaan korkeammaksi kuin ennen. Leuvan yläkulmassa nähdään 
usein pieni kieli-ulonne. Yhdessä kirveessä on sekä takimaiset 
korvakkeet että kieli-ulonne muodostetut kolmilehtisiksi, melkein 
apliaanlehden muotoisiksi, (kuva 9). Kaksikorvaiset työ- ja piilu- 
kirveet ovat usein hyvin siroa ja kaunista tekoa, jonka näkee 
siitäkin että kirveen takimainen (varrellepäin antava) syrjä kaunis
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tuksen vuoksi on muodostettu hiukan harjavaksi, kuten kuvat 6 
ja 7 osoittavat.

Kannalla varustettuja sotakirveitä ei meillä ole, vaan ovat 
nekin silo- ja lyhytpohjaisia; korvakkeita on neljä ja ne ovat sa
maan tapaan kuin äsken kerrotuissa työ- ja piilukirveissä, piikin- 
tapaisiksi muodostetut. Näissä kirveissä näemme ensikerran myöskin 
n. s. palvon eli harjanteen, joka noin 2 sentim. terän suusta

Kuva 11. Kuva 12.Kuva 10.

Kuva 13' Kuva 14.
C. K irveitä kasvaneilla silmänpieluksilla.

molemmilla lappeilla juoksee terän poikki. (Kuva 8). Palkoa ei 
ole pakanuuden aikana milloinkaan työkirveissä ja ainoastaan 
yhdessä piilukirveessä (Sortavalan museossa) olen nähnyt sel
laisen. Sen terä oli varustettu piikin tapaisella kieli-ulonteella 
ja takimaiset korvakkeet olivat kolmikulmaiset. Kirveen kuva 9 
ja tämän voi yhtä suurella syyllä lukea seuraavaankin muoto- 
ryhmään.

Ajan kuluessa huomattiin kuitenkin että varsi tarvitsi suurempaa 
tukea pysyäkseen lujasti kirveessä tai paremmin kestääkseen, jonka
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vuoksi korvakkeita ja pohjaa ruvettiin pitentämään. Tällaisia kir
veitä kasvaneilla silmänpieluksilla on myöskin saatu talteen koko 
suuri määrä. Korvakkeet muodostetaan leveiksi ja ikäänkuin katkonnai- 
siksi; työkirveiden takimaiset korvakkeet ovat välistä hyvin pitkät (k. 
10); sotakirveissä (k. 14) ovat ne nähtävästi olleet samanlaisia, vaikka 
ne ohkaisempia ollen useimmiten ovat ruostumisen kautta katkenneet. 
Sapsa on työ- ja piilukirveissä leveämpi kuin ennen ja pohja on 
pitempi, mutta ei vielä ulotu sapsaa ulommaksi. Viimeksi maini
tut kirveslajit ovat tavallisesti myöskin rautavampia ja raskaampia 
kuin lyhytpohjaiset kirveet olivat.

Sitä myöten kun korvakkeet tehtiin leveämmiksi tulivat ne 
vähitellen kasvamaan pidennetyn pohjan kanssa yhteen ja synnyttivät 
sen muoto-ryhmän, jota voimme sanoa pitkäpoll jäisiksi kir-

Kuva 15. Kuva 16.
1). P itkäpohjaisia kirveitä.

veiksi, koska pohja näissä, sivulta katsoen, sekä etu- että taka
puolella ulottuu melkoisesti sapsaa ulommaksi. Yhteenkasvaneet 
silmänpielukset siis muodostavat puoliputken, joka ei ympäröitse 
varren alapuolta. Nuo ominaisuudet huomataan työ- ja piilu
kirveissä, jota vastoin selvää pitkäpohjaista sotakirvestä ei vielä ole 
saatu talteen. Vasta myöhemmällä keskiajalla tuli tavalliseksi 
tehdä täydellinen varsiputki, jolloin myöskin kirveen etupuolella 
oleva pohja-ulonne jätettiin pois. Sama tapa on vieläkin vallalla 
ja lisäksi on meidän päivinämme kanta kirveen pohjassa uudelleen 
tullut käytäntöön kuten kuva 17 osoittaa.

*

Kuva 17. 
U udenaikainen kirves.

Jos katsomme millä tavoin eri muotoryhmät jakaantuvat eri 
maakunnille, huomaa että lyhytpohjaisia kirveitä on enimmäkseen 
löydetty länsiosista maata, jota vastoin pitkäpohjaiset ovat maan
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itäosista. Tästä emme kuitenkaan voi tehdä sellaista johtopäätöstä, 
että nuo eri muodot olisivat omituisia toiselle taikka toiselle maan 
osalle,koska ensiksikin Karjalasta ja vieläpä Laatokan eteläpuolelta
kin on löydetty lyhytpohjaisia kirveitä, useat haudoistakin, toiseksi 
siitä syystä, että ly hytp oh jäiset kirveet ovat vanhemmat kuin pitkä- 
pohjaiset ja koska löytyy välimuotoja, nim. kirveet kasvaneilla 
silmänpieluksilla, jotka tavataan kaikista maan osista ja todistavat 
organisen kehityksen eri muotoryhmien välillä tapahtuneen. Jos 
siis lyhytpohjaiset kirveet Itäsuomessa ovat verrattain harvinaisia, 
voi se riippua siitä, että vanhempia hautoja siitä maanosasta ei 
vielä paljon tunneta. Samaa voi sanoa pitkäpohjaisten kirveiden 
harvinaisuudesta Länsisuomessa, jossa niin myöhäisiä kirveitä sisältä
viä hautoja ei vielä ole ilmaistu.

*

Kuten jo ylempänä huomautin ovat nuo eri kehitysasteet aivan 
vähitellen syntyneet ja on sen vuoksi vaikea tehdä täysin tarkkoja 
määräyksiä niiden ijästä. Sellainen erikoistutkimus olisi sitä paitsi 
liian laajaperäinen tämän lehden palstoissa, syystä että se tulisi 
koskettelemaan noin satakunta hautalöytöä, jotka käsittävät lähes 
800 vuoden aikajakson. Meidän täytyy siis tällä kertaa tyytyä 
ainoastaan suhteellisiin ajanm ääräyksiin .

Jo siitä seikasta että niissä hautalöydöissä, joissa muita, todis
tettavasti nuorempia, kirvesmuotoja runsain määrin ilmaantu, ei 
milloinkaan ole kantapohjaisia  kirveitä tavattu, voimme arvata 
näiden olevan muita vanhemmat.

Jos tarkemmin tahdomme tietää mihin vuosisatoihin ne kuulu
vat, voimme mainita minkälaisten muinaiskalujen kanssa ne ovat 
yhdessä löydetyt. Tallessa on kuusi tähän ryhmään kuuluvaä 
kirvestä, joista tarkemmitta löytötiedoitta yksi 4) on saatu Hämeestä, 
Pussin talosta Kuhmoisissa, (kuva 4) ja toinen 2) löydetty mättäitä 
ja muraa kaivaessa Niemen talon maalla Sinettajärvellä Rovanie
mellä. Muista kirveistä on yksi löydetty Haaviston mäestä Yähän- 
kyrön Savilahden kylässä. i) Sen ohella löydettiin kaksiteräisen 
miekan kahva kolmikulmaisella ponnella, 1 ruotokeihäs ja 2 putki- 
keihästä, rauta-esine, jota on verrattu ratsastusruoskan varteen, 
y. m. ■— Toinen 4) on saman kylän maalta kuin edellinen. Sen 
seurassa oli muuta mainitsematta vääntämisen kautta katkenneen

*) Mus. luett. N:o 2089: 26. —
2) M. 1. N:o 3276: 21. —
3) M. 1. N:o 2218: 175. —
4) M. 1. N:o 2386: 83 a—k. —
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kaksiteräisen miekan osia (m. m. kolmikulmainen ponsi), väännetty 
yksiteräinen saksimiekka („scramasaksia), korkeaolkainen keihäänterä 
uurretulla putkella isorenkaiset kuolaimet ja rautainen „ruoskan- 
varsi.“ — Kolmasx) on Multapakalta Pylkönmäellä. Sen mukana 
oli muun muassa keihäänterä, jonka varsiputkesta korkea harja 
pitkin molempia lappeita jatkuu kärkeen saakka, sekä yksiteräinen 
tikari vaskiponnella ja saksimiekantapaisella terällä, (k. 18 — 20). — 
Vihdoin on yksi tällainen kirves (kuva 5) löydetty Saltvikin pitäjässä 
Ahvenanmaalla pienestä maakummusta Syllödan luona. 2) Likitysten 
t Asiaan oli useampia samanlaisia kumpuja, joista saatiin, paitse 
kirvestä, kokoon väännetty kaksiteräinen miekka kolmikulmaisella 
ponnella, korkeaolkainen keihäänterä varustettu pitkänlaisella varsi- 
putkella sekä rei’ällinen siera.

Yllämainituista esineistä ovat kolmikulmaiset miekanponnet 
ja keihäät uurretuilla putkilla muotoja, jotka usein tavataan var
hemman ja myöhemmän rautakauden rajaisissa löydöissä eli, vuosi
lukua mainitakseni, jonkun verran ennen ja jälkeen vuoden 700:n 
j. Kr. s. „Ruoskanvarret“ näkyvät olevan saman aikuisia; yksi 
sellainen, vaikka edistyneempää muotoa, on tavattu Kurkijoen Lopo- 
tin Linnavuoren löydöstä, joka lienee 8:lta vuosisadalta, mutta siinä 
löydetty kirves ei ole kanta-, vaan silo- ja lyhytpohjainen (vrt kuva 
7). Saksimiekat ja sentapaiset tikarit ja keihäänterät kuin Pylkön
mäen löydössä tavatut ovat muotoja, jotka, muista löydöistä päättäen, 
ovat olleet käytännössä varhemmalla rautakaudella. Kun lisäksi 
mainitsen, että saman aikakauden hautaustapaan kuului että miekat 
väännettiin kokoon tahi katkaistiin ennenkun ne pantiin maahan, 
ja muistamme että Skandinavian kirveet varhemmalla rautakau
della myöskin olivat kantapohjaisia tai muuten suuresti muistuttavat 
nyt puheenalaisia, emme suuresti erehtyne, jos viimeksi mainittuja 
sanomme tehdyiksi noin 600-luvulla j. K. s.

Kannattomat lyhytpohjaiset kirveet, jotka typologisesti ovat 
lähinnä äsken kerrottua muotoryhmää, tavataan enimmäkseen palo- 
kalmistoissa tahi palohaudoissa, joiden muu kalusto suurimmaksi 
osaksi kuuluu myöhemmän rautakauden alkupuoleen. Pitkäpohjai- 
set kirveet taas ovat vallalla Tuukkalan kalmistossa Mikkelin lä
hellä ja Käkisalmen kihlakunnan haudoissa 1200- ja 1300-luvuilta, 
joissa romaanilainen kuvitustyyli on aivan yleinen; mutta niitä ei ole 
milloinkaan tavattu yhdessä edellisten kanssa.

Kirveitä kasvaneilla silm änpieluksilla  sitä vastoin löydetään 
milloin samanlaisista kalmistoista, mistä lyhytpohjaisia saadaan, 
milloin ilmestyvät ne pitkäpohjaisten kirveiden seurassa. Ne ovat

') M. 1. N:o 2893: 1—8. — 
)  M. 1. N:o 279.
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välisti koristetut tavalla tai toisella. Yhdessä työkirveessä (kuva 
21), joka on löydetty Utajärveltä, näemme molemmissa lappeissa 
iskemällä tehdyn ristin ja sen yläpuolella kahden poikkipäin juok
sevan viivan välissä kuvituksen, joka epäilemättä on selitettävä

Kuva 18. Kuva 19. r- Kuva 20.

nauhapalmikoksi. Samantapaisia palmikkoja tapaa muissakin muinais- 
kaluissa, etupäässä rannerenkaissa (kuva 22), jotka todennäköisesti 
ovat myöhemmän rautakauden keskipaikoilta, ennen romaanilaisen 
aikakauden alkua. Eräässä Kuhmoisissa löydetyssä sotakirveessä, 
jonka korvakkeet ovat katkenneet, vaan nähtävästi ovat olleet 
pitempiä, on romaanilaiseen tyyliin sommiteltuja hopeakoristuksi a.
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Sen mukana on löydetty kapineita, joiden ikä on määrättävissä 
ja jotka osoittavat että löytö mahtaa olla noin 1000-luvun lopulta.

Yllämainituista syistä näkyvät kirveet kasvaneilla silmänpieluk- 
silla siis olleen käytännössä joku vuosisata ennen ja jälkeen vuo
den 1100 ja ovat siis sekä muodon että ijän puolesta asetetta
vat lyhyt- ja pitkäpohjaisten kirveiden välille.

Nämät ovat tavallisimmat muodot. Melkein samanlaisia kanta- 
pohjaisia ja lyhytpohjaisia kirveitä kuin tässä kuvatut löytyy 
myöskin Ruotsissa, jota vastoin kirveitä kasvaneilla silmänpieluk-

silla ja pitkäpohjaisia kirveitä ei tietääkseni muuta kuin sattu
malta ole tavattu muulla ja voinee niitä siis pitää varmoina suoma
laisina tuotteina.

Pitemmälle en katso tarpeelliseksi jatkaa näitä muototutkimuk- 
sia, koska keski- ja uuden ajan kirveillä ei ole samaa merkitystä 
löytöjen ajanmääräyksiä varten, kuin nyt kerrotuilla pakanuuden 
aikuisilla. Ehkäpä saan joskus toisten tilaisuutta puhua muuta
mista kirveistä, jotka selvään ovat vierasta alkuperää, ja luulta
vasti kaupan kautta tulleet Suomeen.

H ja lm ar Appelgren.

O u l a i s t e n  k i r k o n  v a n h a t  m a a l a u k s e t .

E nnenkun O ulaisten kirkko v. 1882 kirkkoherra Joe l L indholm in ai
kana nykyiseen m uotoonsa korjattiin  ja  siinä olevat vanhat seinäkoristukset 
jo u tu iv a t peittoon, sijo iltaan  poistettiin  taikka m uuten tu rm eltu ivat, oli siinä 
olemassa joukko kuvam aalauksia, jo is ta  erään seurakuntalaisen, kauppias 
Aaprcimi Koskisen, ia/4 s. v. tekem ien m uistoonpanojen avulla voimme antaa 
seuraavat tiedot:
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I r t o n a i s i a  t a u l u j a :
E teläristissä olevan ison oven päällä tava ttiin  kuva:

Pääsiäislammasta syödään.
L änsiristissä olevan pienen oven päällä:

Aaprahami uhraa poikansa.
Pohjoisristissä olevan sakastinoven päällä:

Enkeli Gabriel ilmestyy Maarialle.
Edelleen oli m uudan pienenpuoleinen taulu, Herran ehtoollinen, jonka seinä- 

sijaa ei tiedetä. — Kaikki näm ä ta u lu t on Toukokuun 6 p. t. v. lähete tty  Val
tion H ist. museoon seurakunnan 18 p. M arrask. 1895 tekem än päätöksen mukaan. 

A lttaritau lu , joka vieläkin on nykyisessä kirkossa sijallaan:
Jesus ristin päällä.

S e i n ä m a a l a u k s i a :
Ison oven oikeanpuoleisessa nurkassa (1):

Täm ä „erinomaisen hyvin ja  vaikuttavasti m aala ttu11 kuva on poistunut 
siten, e ttä  kirkkoon on pan tu  uusi katto.

S aarna tuo lissa:

Oulaisten vanhan kirkon pohjapiirros.
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5 Apostolin kuvaa.
Osa seiniin m aalatu ista kuvista  on veiston kautta, seiniä oijotessa, pois

tunut. Jä lellä olevat ovat paperoimisella peittyneet. V alitettavasti ei huom attu 
näistä  kuvista sitä  ennen o ttaa m itään jäljennöksiä.

Sen kuvan alla, joka oli sakastin  oven päällä, oli seuraava k irjoitus : 
„W uonna 1682 R akettiin  tähän  seurakuntaan ensim m äinen ja  w. 1753 täm ä 

toinen kirkko P row astin  ja  K irkkoherran H err Mag. Pet. Nic. M athesiuksen 
ja  Kappal. H err A ron W ilanderin aikana.

W. 1779 koska H err Mag. Joh. W estzynthius oli kirkkoherra ja  Gabr. 
Lagus kappalainen: suurettiin  ja  uud istettiin  akkunat ja  täm ä H erran  huonet 
m aaleilla kaunistettiin . E. W .“ *)

Sakastin oven vasemmalla puolen oli k ir jo itu s :
Es. Cap. 52: w. 7.
Vihdoin oli sakastin  ovipielessä seinällä m yöhem piaikainen irtonainen 

taulu, jossa oli seuraava kirjoitus :
„Opettajat jo tka tässä seurakunnassa asuneet ovat, on :

P itä jä n a p u la ise t:
H erra M atth. W ilander v. 1708,

„ Jonas P ortinus ,, 1723,
„ P. Zim m erm an „ 1734.

K appalaiset :
H erra A ron W ilander v. 1746.

„ Gabriel L agus „ 1762.
„ Jakob W ilander „ 1787. **)
„ A. G ustaf Castrén. „ 1832.“

Täm än tau lun  sanotaan sittem m in hävinneen.
A . V. F.

L o h j a n j ä r v e n  e n t i n e n  l a s k u v u o m a .

M atkustaessani m uutam ia vuosia takaperin  Inkoon ja  K arjan pitäjissä 
Uudellam aalla kertoi kyyttim ieheni e ttä  L ohjan jä rve llä  ennen m uinoin ta rinan  
m ukaan olisi ollut toinen itäisem pi laskuvuom a kuin  nykyinen Mustionjoki. 
L isäsi vielä vanhojen ihm isten kertoneen, e ttä  sitä  m yöten „laivoilla oli kuljettu  
H äm eenlinnaan saakka11. W efvar m ainitsee (S. M. Y n  Aikak. IV  s. 4) myös ta 
rinan  laivakulusta H äm eenlinnaan: „förr sto’ vattne så högt i Svartå, a tt R yssan 
me pråm ar for ti T avasthus11, suom eksi: ennen oli vesi M ustionjoessa niin  
korkealla, e ttä  V enäläiset proom uilla kulkivat H äm eenlinnaan. M itä laivakul- 
kuun M ustionjoella tulee on se luullakseni ollut m ahdotonta, katsoen täm än joen 
jy rkkyyteen ja  m oniin koskiin. S itä paitse tie tää kansa, e ttä  joku  M ustion k a r

*) Nim ikirjaim et ta rko ittava t Eerikki Eerikinp. Westzpnthiusta, prov. J u 
hana W :n serkkua, joka oli syn tyny t 1743 ja  kuoli M erijärvellä 1787. (Gen 
Surs. s. 15. — Kts. edelleen H ist. Ark. V III, s. 90).

**) Oikeammin 1785. V rt. J . W :n om akirjoittam a eläm äkerta Oulaisten 
kirkonarkistossa.
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tanon  om istaja jokseenkin m yöhäisinä aikoina olisi poraam alla m urtanu t kapean 
kalliokanneksen m ainitun  joen niskassa ja  siten jo h tan u t veden uuteen vuomaan, 
jo sta  porauksesta vieläkin kuuluu näkyvän jä lk iä  liivissä ja  kallioissa.

Koska nuo ta rin a t m inua suuresti ovat huvittaneet, olen joka kerralla, 
kun näillä seuduilla olen m atkustellut, kysellyt lisiä niihin. Viime syksynä 
saavuin V ähän T eutarin  kartanoon Lohjalla, jossa paikan isännälle, valtioneuvos 
Th. Reinille kerroin asiasta. Valtioneuvos oli sittem m in, talonväeltään kuulus- 
teltuaan, saanu t seuraavan tiedon, jonka hän  suosiollisesti on an tanu t m inulle 
käytettäväksi. T eutarin  tienoilla oli noin 30 v. takaperin ollut m uuan vanha 
ukko, jo ta  kylän kesken tunne ttiin  nimellä „Samuls“ ;h ä n  oli T eutarin  nykyisen 
voudin kuullen kerran  m ain innut e ttä  „Lohjanvirta ennen on juossut Teutarin 
lehmällään kautta“. Siihen olivat m uut nauraen vastanneet, ettei m itään „Loh- 
ja n v ir taa“ ole olemassa, johon ukolla ei ollut m uuta sanottavaa, kuin e ttä  ennen 
vanhaan sillä tavalla oli puhuttu .

Se vuoma, joka nykyään halkaisee Teutarin maat, joh taa  länteenpäin erää- 
sen lammikkoon nim eltä ,,M unkbergspotten‘‘, jo sta  on ainoastaan vähän  m atkaa 
Lohjanjärven eteläisim pään Lillsjön-nim iseen kolkkaan. E teläänpäin juoksee 
sam a vuoma Poolsträskin lampeen ja  yhtyy luu ltavasti D egerbyn jokeen. Kun 
Lohjan selkäkin L illsjön’in kohdalla on katkennut, ei ole m aan luonnonkaan puo
lesta m itään estettä sellaiselle otaksumiselle e ttä  L ohjanjärvi ju u ri tä ltä  koh
dalta alkaen ennen on tehny t vetensä mereen.

L aivakulusta H äm eenlinnaan kerro taan  myöskin W ihdissä hovioikm ausk, 
H. Aejm elaeuksen tiedonannon mukaan. Se osa Lopelta tu levaa Karjanjokea, 
joka W anjärvestä laskee Hiidenveteen, sanotaan W anjoeksi. W anjokea pitkin, 
kerrotaan, kuljetti n ennen laivoilla m erestä saakka Häm eenlinnaan, jolloin 
W ihdin kirkon kohdalla laskettiin  la ivat ran taan  ja  levähdettiin. Kun W ihdin 
nykyinen kirkko on noin 5 km. idem pänä m ain ittua jokea, on tärkeä tietää, e ttä 
W anjärven kaakkoispuolella, N alkkarin virkatalon m aila on paikka, jo ta  sano
taan  Kirkonahteeksi ja  e ttä  W anjärven  kartanon tiluksilla, P yhäjärven ja  W an
järven  välim aalta, on löydetty  laivanrunko.

Kaikki näm ä ta rin a t siis yhteensä näkyvät v iittaavan  siihen, e ttä  Lohjan- 
jä rve llä  ennen on ollut toinen laskuvuoma, jo ta  vielä m yöhäisinä historiallisina 
aikoina on m ain ittu  L ohjanvirraksi, jo ta  H äm eenlinnaan m atkusta jat ovat 
käy ttäneet la ivareittinä ja  että laivoilla ku lje ttiin  ainakin W anjärven tienoille, 
jo sta  kenties jalkaisin, taikka ratsa in  ja tk e ttiin  m atkaa Häm eenlinnaan.

Koska tarkem m at tiedot tä s tä  m uinaisesta kulkuväylästä sekä historialli
sessa e ttä  m uinais- ja  m aatieteellisessä suhteessa ovat erittä in  tärkeät, kehoi- 
tamme kaikkia, joiden tiedossa on tä tä  kysym ystä koskevia tarinoita, lähettä
m ään niitä  täm än lehden toimitukselle.

Hj. A.

S u k u p e r i n t ö .

Kansalla on ennen aikaan ollut — ja  onpa usein vieläkin — tapana säily ttää 
m uutam ia esineitä erityisellä hellyydellä m uistona esivanhem m iltaan. Tällaista 
m uistokalua nim itetään tavallisesti sukuperinnöksi. Sukuperintö seuraa useinkin 
taloa, jääden aina sen perillisen omaksi, joka talon saa, polvesta polveen. U seasti
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on vielä kanta-isältä nim enom ainen m ääräyskin, e ttä  esine on aina sille kuuluva, 
joka talon om istaa (Siis on m yöskin kansan tavan  m ukaan olemassa jo n k u n 
laista fideikommissi-omaisuutta). — M uuten p idetään sukuperinnön eli muisto- 
kalun hukkaam ista ta i luovuttam ista tu rm iota tuottavana. V anhat ihm iset 
sanovat siitä olevan seurauksena tulipaloja, tau teja  ja  kuolem antapauksia ta ikka 
talon häviön. M uinaism uistojen keräilijöille on täm ä kaikki hyvin tu n n e ttu a .

M ainitsen tässä edellä kerro tun  laatu isesta sukuperinnöstä m uutam ia esi
m erkkejä:

Ja lasjärven  Korkiakoskella on sukuperintönä raam attu , jonka, kannessa 
olevan m ääräyksen m ukaan, tulee jou tua ilm an m uuta sille perilliselle, joka 
talon saa haltuunsa. K irjan ensimmäinen om istaja on m ääräyksen k irjo ittanu t. 
Kun sittem m in nuorem m assa polvessa veljekset Ju h o  ja  Salomon jakoivat ta lon , 
maksoi vanhem pi veli Juho  lunastu sta  Salomonille hänen  osastaan raam attuun .

U llavan V anhalassa on luilla koriste ttu  jou tsen  tukki. Tällä joutsella oli 
talon ensimmäinen asukas am punut talon paikalta harakan  puusta. Kalua 
pidetään m uistona eikä sitä  luovuteta kokoelmiin, koska siitä seuraisi ehdotto
m asti onnettom uutta. (Kertoi yliopp. E. E. Takala.).

Lappajärven Itäkylässä on eräällä talonom istajalla leikkauksilla koriste ttu  
kaulooslauta, jo ssa on vuosilukukin, m uistaakseni 1642. Sen on tuonu t m ukanaan 
talon ensim m äinen ran taseudulta  m uuttanu t asukas. N ykyinen om istaja on 
n au lannu t esineen seinään, ettei häneltä sitä pyydettäisi.

K errotaanpa kansaneepoksessam mekin (Kalevala 33:s runo) tuolla kova
osaisella sankarilla Kullervolla olleen sukuperintönä veitsi, m inkä hän  katkaisi 
leivän sisään leivottuun kiveen, ja  jo sta  sitten  oli seurauksena Ilm arisen em ännän 
traagillinen loppu. Kullervo valittaa:

W e’in veitseni kivehen,
K arahutin  kalliohon,
Ainoan isoni veitsen,
Sukukuntani kuraksen.

Samuli Koski.

T ä r k e i t ä  l ö y t ö j ä .

Kerääjävanhuksem m e itsellinen Salomon W ilskm an on L apualta  valtion 
kokoelmiin lähe ttäny t 15 kivikalua, tasa- ja  kourutalttoja , k irveitä y. m. löydetyt 
K irkonkylän P ou tun  to rpparin  Ju h o  Vuorenmaan m äkipellosta H atunluom an 
varrelta. Saman to rpan  m aalta on usein ennenkin ta v a ttu  kiviaseita ja  on n iitä  
lähete tty  H elsingin museoon neljä eri kertaa vuodesta 1868 alkaen, jolloin tu li 
1 kivikirves; v. 1885 lähetti W ilskm an 2 asetta  „sydänm aasta H atun  vuori- 
pellosta1*, 1888 taas 3 kapp., löydetyt „peltoa tehdessä m ättään  a lta  H atunluo
m an varrelta** ja  vihdoin 1891 yhden aseen, löydetty  „peltoa tehdessä vuoren 
sy rjästä  Hatunloukossa.** N äyttää siltä kun  kaikki nuo löydöt olisivat sam asta 
pellosta, ja  epäilem ätöntä on e ttä  tässä on tärkeä k iviajan asentopaikka ollut. 
Toivottavaa sen vuoksi olisi, e ttä  paikan haltija n iin  varovasti ku in  suinkin 
on m ahdollista pitelisi sitä  paikkaa, jo sta  kiviaseet, jo iden luku  n y t jo  nousee 
22:een, ovat löydetyt, eikä ainakaan niillä paikoin tekisi u u tta  peltoa, jo tta
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m uinaistutkija, knn sellainen sinne lähetetään, paikasta saisi kaikki ne tiedot, 
jo ita  vielä on m ahdollinen saada.

* **

E sittelijäsih teeri E. Johnsson, joka oli jä sen en ä  1896 vuoden rajankäynti- 
toim ikunnassa, toi m ukanaan erään pronssisen nuolenkärjen, jonka toim ikunnan 
varastonhoitaja Heikki Kangasniemi oli löy täny t jossakin  P itsusm arast nim isen 
rajapyykin tienoilla U tsjoen pitäjää, noin 3 peninkulm aa Y aranganvuonosta 
seudulla, joka peninkulm ain laajuudella on asum atonta. Täm ä nuolenkärki on 
siitä merkillinen, e ttä  se on Euroopan pohjoisin tu n n e ttu  löytö siltä aikakaudelta, 
jolloin ei rau taa  vielä tunnettu . Se on valtion kokoelmissa saanu t jä rjesty s
num eron 3360,

* **

Satakunnan museon hoitajan opettaja M. Kauppisen suosiollisen v ä lity k 
sen kau tta  on valtion kokoelmiin saapunut toinenkin pronsikautinen esine nim, 
pronssinen petkel skandinavilaista muotoa, jonka toisessa kyljessä on silmuke 
varteen k iinisitom ista varten . Sen on K iukaisten kappelissa T urun  lääniä löytä
n y t Ju su n  talon F yyryn  to rpan 13 vuotias poika F rans Iisakki, P anelian  kylän 
Mäkelän talon pellosta, jossa hän kulkiessaan pellon poikki huom asi aseen kyn- 
nösm ullan päällä ja  o tti sen korjuun. K iukaisten kappelissa on ennenkin  
usein löydetty pronssiajan kapineita, jo tka  Suomessa ylim alkaan ovat varsin  
harvinaisia. Tuon petkeleen museo-numero on 3361.

K o k o e l m a i n  k a s v a m i n e n  1 8 9 7 .
(Tam m ikuu—Helmikuu).

K iv i-a jc d ta .

Sal. W ilskm an: 22 esinettä Lapualta, 1 Y listarosta, 2 A lavuudelta, 3 K uorta - 
neelta. — A. Salmi: 1 A rtjärveltä, 1 Kärkölästä. — A ntti K ivinen: 1 ta ltta  A sik
kalasta. — A juri J . M attsson: 3 Elim äeltä, 3 M yrskylästä, 1 R uotsin  P y h tää ltä , 
1 Liljendalista. — P asto ri K. K. Aalto P ie lisjä rve ltä : 3 k ivitalttaa. — Tuom ari 
Rud. Jack  W iitasaarella: 81 kivikalua Pielavedeltä, P ih tipu taalta, K onginkan
kaalta, Kivijärveltä, ^Viitasaarelta, Laukaalta, Keiteleestä, K arstulasta, R auta- 
lammelta, Saarijärveltä, H aapajärveltä, P yhäjärve ltä  (O. 1.). — M aanviljelijä C. 
Gheilan: 2 k iv italttaa W iitasaarelta. — Y liopistonlehtori Th. Kalm: 2 kpl. Espoosta. 
— Ylioppilas K. B. Cederhvarf: 1 ta sa ta ltta  Lappeesta ja  3 asetta ja  1 lim siölastu 
Lem istä. — T orppari Jaakko M arjakangas: 3 k iv italttaa Ala- ja  Y livieskasta. — 
K ruununtorppari M atti Kivimaa: 1 k ou ru ta ltta  Lestijärveltä. — Torpanpoika 
M atti Hög: 1 kouru taltta  Isosta-K yröstä. — H erra  Teodor T anner K urkijoella: 6 
kiviasetta, jo is ta  lähem m ät löytötiedot puu ttuvat. — Its. V. Renfors 1 Kaivolasta .

JPronssi-aj a lta .

E sitt. siht. E. Johnsson : 1 U tsjoelta; — T orpparin poika F rans I. F y y ry : 
1 Kiukaisista.
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R a  u td -n  jn ltn .

Tuoni. R .Ja c k : 2 soikeata tuluskiveä P ih tipu taalta ; — m ylläri-K. W ikm an: 
1 keihäänterä, löyd. P aason kartanon m aalta Heinolan p itä jässä; — K. A. L ind
ström : 2 rau ta is ta  nuolenkärkeä ja  jäännöksiä sulaneesta pronssiesineestä, jo tka 
rautatietyöm ies Jaakko  F asta  on löytänyt A im älan ra tsu tilan  peltojen keskellä 
olevasta m äestä Kokemäellä.

U u d elta  a ja l ta .

A. Salmi: 9 O rim attilasta, 3 Iitistä , 1 A rtjärveltä; — Sal. W ilskm an: 2 
Y listarosta, 2 Isosta-K yröstä, 1 L aih ia lta ; — A. P. Kivinen: 4 esinettä Padasjoelta, 
Sysm ästä ja  A sikkalasta, 1 H ollolasta: -  Fr. A ndersson Sipoosta: 1 pistooli. 
■— Tuom ari R. Jack : 4 valinm uottia K onginkankaalta, W iitasaarelta, P ih tipu taa lta  
ja  L aukaalta; — Seppä J .  Lonkainen: 2 värttinänpyörää Kiteeltä; — A juri J . 
M attsson: 1 sapeli P y h tää ltä ; 10 L iljendalista, 1 Pernajasta , 1 M yrskjdästä, 2 
Elim äeltä, 1 Loviisasta, 4 R uo tsinpyh täältä ; — Konsuli Y. Forselius lah jo ittanu t 
1 N aantalista, 6 T urus ta ; — Yliopp. A. E. Snellman 1 hopeapikari 1600-luvulta 
K ortesjärven ta losta  K arstu lasta ; — A n tti K ivinen: 1 lasikruunu  A sikkalasta; — 
T orppari Heikki P opaniittu  1 kultasorm us R y m ätty lästä ; — H :ra T. Tanner: 1 
hopeasormus, josta  tarkem m at löytötiedot puu ttu v a t; — Itsell. V. R enfors: 2 
H attu lasta.

E p ä m ä ä r ä is e l tä  a ja lta .
Yliopp. K. B. Cederhvarf: 13 Lem istä, Lappeesta ja  Lappeenrannasta.

F in s k t  M u se u m  N:o 3 —é  s is ä ltä ä :  Svenskarnes inflyttning i Finland  
(Ruotsalaisten siirtym inen Suomeen), kirj. H jalm ar A ppelgren (15 kuvaa). L ä
him m än aiheen tähän  kirjoitukseen on an tan u t prof. O. M onteliuksen H elsingissä 
pitäm ä esitelmä sam asta asiasta, jossa väitettiin  ruotsalaisten  asuneen Suomessa 
yh tä  m ittaa  kivi-ajasta, saakka. Tekijä p itää  perussääntönä, kun on puhe kanso
jen  siirtym isestä historiantakaisina aikoina, e ttä  o tetaan huomioon ei ainoastaan 
m itä m uinaiskalut, vaan m yöskin m itä k iin teät m uinaisjäännökset todistavat. 
Kun ei Suomessa löydy ruotsalaisia hau takam m io ita  kivi-ajalta, p itää hän  siis 
ruotsalaisen asutuksen sillä ajalla epävarm ana. P ronssi-ajalla m yöntää olleen 
ruo tsalaista  asu tusta  etelä- Suomen rantam aissa. A jasta noin vuodesta 300 e. 
Kr. s. 2:seen vuosisataan j. Kr. s. ei tiedetä  m itään. V arhem m alla rauta-ajalla, 
noin vuoteen 700 j. Kr. s. oli ruo tsalaisia  rantam aissa. Myöhemmällä rauta- 
ajalla löytyy ruotsalaisia m uinaiskaluja ja  kiin teitä m uinaisjätteitä ainoastaan 
Ahvenanm aalla. Suomen m anterella taas on jonkun  verran  m uinaiskaluja, jo tka 
luu ltavasti kaupan kau tta  ovat tu lleet maahan, vaan ei m uuta. Suurin  osa ainek
sista, ovat suom alaisia ja  osoittavat, samoin kuin suom alaiset paikkainnim etkin 
ruotsalaisissa pitäjissä, suom alaisten ennen P yhän  Eerik in  retkeä o ttaneen koko 
m aan haltuunsa sekä karkoittaneen tah i omaan itseensä su la ttaneen varhem m an 
rau ta-a jan  germ anilaisen väestön. Kaikkina tu n n e ttu in a  aikoina on Suomeen 
tu llu t vaiku tusta  myöskin idän- ta i etelänpuolisista maista.

Vigtiga fy n d  (tärkeitä löytöjä). —- Samlingarnas tillväxt 1897 (kokoelmain 
kasvam inen; tammik,, helmik.). — Historiska sägner (historiallisia tarinoita), 
k irjaan  pannu t talokas K. F. Juselius. P a ri ta rinaa  Kustaa III:n  ajalta P y h 
tää ltä  ja  tie to ja eräistä m uinaisjätteistä sam. pit.

S u o m e n  M useo  N :o  3 —4  s is ä ltä ä :  Suomen kirveet pakanuuden aikana, 
kirj. H jalm ar Appelgren, (22 kuvaa). — Oulaisten kirkon vanhat maalaukset, kirj. 
A. Y. F. (1 kuv.) — Lohjanjärven entinen laskuvuoma, kirj. Hj. A. — Sukuperintö, 
kirj. Samuli Koski. — Tärkeitä löytöjä. — Kokoelmain kasvaminen 1897. Tammik., 
H elm ikuu.

H elsingissä 1897. H elsingin Sentraalikirjapainossa.
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T ilaush in ta  p ostikon ttoo re issa  on 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaisin .-Y hd:n 
vak ina ise t jä se n e t saav a t lehden 
painatusvuoden  ku luessa  1 m., jonka 
postim erkeissä tah i rahassa  osoit
te ensa  kanssa  lä h e ttäk ö ö t Y hdist:lle.

L ä h e ty k s e t o s o ite ta a n :

Su Muinaismuisto-Yhdistyksen Sihteerille, 
H elsink i. 

H isto ria llinen  museo.

L e h ti ilm es ty y  jo k a  to in en  k u u 
k ausi y h d en  ark in  kokoisena , ja  s itä  
voidaan ti la ta  ka ik issa  maam m e posti
kon ttoo re issa  sekä  H elsingin  k irja 
kaupoissa.

S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o y h d i s t y k s e n  v u o s i k e r t o m u s  

2 7  l t ä t i l i v u o d e l t a .

Umpeen kuluneen vuoden ajalla on Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen toiminta jatkunut suuntaan, jonka edellisten vuo
sien työ ja päätökset ovat määränneet. Muinaismuistoyhdistys 
pitää tehtävänään voimiensa mukaan edistää maamme muinais
muistojen säilyttämistä joko levittämällä yleisölle tietoa näiden 
muistojen merkityksestä tai koettamalla itse koota muinais- 
kaluja taikka ainakin tietoja sekä sellaisista että muista esi
neistä, jotka ovat omiansa valaisemaan kulttuurihistoriaamme 
vanhimmista ajoista meidän päiviimme saakka. Vaan jokainen 
tutkimustyö vaatii aineellista kannatusta. Sentähden täytyy 
Yhdistyksen myös ajatella taloudellisen olemassaolonsa ja tule
vaisuutensa turvaamista, sitä enemmän kun Yhdistys on arvel
lut velvollisuudekseen asettaa päämääränsä korkeammalle, kuin 
yksistään muinaiskalujen keräämiseen ja niitä koskevien tieto
jen levittämiseen. Siksipä ei Muinaismuistoyhdistys ole voinut
kaan tyytyä yksistänsä siihen, että se, viettämällä vuosijuhlansa 
Toukokuun 7 p:nä johdattaa muistoon niitä tieteellisiä voittoja, 
joilla M. A. Castrén koko sivistyneeseen maailmaan levitti lois
toa omalle nimellensä samoin kuin meidän kansammekin ni
melle. Viime vuonna onkin Muinaismuistoyhdistys ikäänkuin 
koonnut kaikki voimansa M. A. Castrenin nimeen ja siinä löy
tänyt kehotuksen hänen kuuluisan ja kunniakkaan muistonsa 
arvoiseen yritykseen. Yhdistyksen toiminta on siis viime vuonna 
etusijassa tarkoittanut M. A. Castrénin tutkimusrahaston perus
tamista, joka rahasto tänä päivänä merkityissä ja suureksi osaksi 
jo maksetuissa lisissä tekee 52,190 mk. 99 p.

Kun otamme huomioon, että tämä tulos on pääasiallisesti 
saavutettu sadoilla suuremmilla ja pienemmillä lisillä maamme
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eri osista, niin on ilolla tunnustaminen että sivistynyt yleisö 
ei ainoastaan tunne kunnioitusta sitä tutkijaneroa kohtaan, 
jonka nimen mukaan rahasto on saanut nimensä, vaan nryös- 
kin, että Muinaismuistoyhdistys nauttii yleisön luottamusta ja 
kannatusta, joka Yhdistykselle tuottaa velvollisuuksia. —  Vuosi
kokousta varten on toimitettu erityinen tili tähän rahastoon 
merkityistä varoista.

Kun M. A. Castrenin nimi eriämättömästi ajatuksissamme 
on liittynyt siperialaisiin tutkimuksiin, ja kun myös Suomen 
Muinaismuistoyhdistys kolmella eri retkikunnalla tästä Aasian 
osasta on tuottanut sangen rikkaita muinaiskalujen keräelmiä 
ja kuvia, jotka vieläkin ovat julkaisematta, niin on syytä 
toivoa että ensimmäinen toimi, johon Castrenin rahasto Muinais
muistoyhdistystä velvoittaa, on näiden siperialaisten keräelmäin 
julkaiseminen.

Toistakin keräystä on tämän vuoden aikana jatkettu hyvällä 
m enestyksellä: nim. luettelon aikaansaamista maassa löytyvistä  
taiteellisista muotokuvista. Yleisön tehokkaan avun ja vilk
kaan asianharrastuksen kautta on tähän päivään saakka mer
kitty ja selitetty noin 5,000 muotokuvaa.

Viime kesänä lähetti Muinaismuistoyhdistys kuudennen 
taidehistoriallisen retkikuntansa, tällä kertaa Pohjois-Pohjan- 
maalle, ja teki tämä maisteri E. Nervanderin kokeneella ja 
taitavalla johdolla tehtävänsä sellaisella menestyksellä, että 
matkalta tuotiin noin 450 kuvajäljennöstä. Viime maaliskuussa 
asetti Yhdistys näytteille puheenaolevan keräelmän Suomalai
sen kirjallisuuden seuran istuntohuoneessa. Samaa tilaisuutta 
varten painatettiin myöskin erityinen luettelo 435 näytteille- 
pannusta esineestä. Yleisöllä oli täten tilaisuus lähemmin 
tutustua useihin hauskoihin Pohjois-Pohjanmaan kirkoissa tavat
taviin muinaismuistoihin, joiden joukossa Mikael Toppeliuksen 
maalaukset ovat etusijassa mainittavat.

On ehdotettu myöskin ensi kesänä tällaisen taidehistorialli
sen retkikunnan, järjestyksessä seitsemännen, lähettämistä Oulun 
rautatien itäpuolella olevia kirkkoja tutkimaan. Kun tämän 
retkikunnan lähettämisen mahdollisuus riippuu siitä, saadaanko 
Längmanin rahastosta pyydettyjä varoja, ja kun toivoa sopii 
että pyydetyt varat myönnetään, niin voitaneen otaksua, että 
mainitun retkikunnan lähettäminen toteutuu.

Muinaismuistoyhdistys oli viime kesänä lähettänyt myöskin 
kaksi apurahalaista muinaiskaluja keräämään ja selittämään 
kiinteitä muinaisjäännöksiä; näistä toinen, kansak.-opettaja 
L. Pääkkönen, kävi eteläosassa Venäjän-Karjalaa ja toi sieltä 
tavattoman runsaan määrän muinaisesineitä, nim. lähemmäs 
600 kiviasetta. Matkastaan on Pääkkönen tehnyt selkoa laa-
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jassa kertomuksessa, jonka hän on lähettänyt Yhdistykselle. 
Toinen apurahalainen, ylioppilas K. B. Cederhvarf, tutki Lappeen 
kihlakuntaa.

Tulevana kesänä on Yhdistys päättänyt lähettää niinikään 
neljä apurahalaista, joiksi Yhdistys on ottanut maisteri K. R. 
Saloviuksen Heinolan kihlakuntaa ja polyteknikkolaisen H. 
Geselliuksen Ahvenanmaan kihlakuntaa varten sekä kansa
koulunopettajat L. W. Pääkkösen ja J. Torvelaisen, joiden 
määränä on: edellisen jatkaa tutkimuksiaan Venäjän-Karj alassa 
ja jälkimmäisen tiedustella sekä kartoittaa erästä ikivanhaa 
polkutietä, joka on vienyt Isosta Kyröstä Karkkuun.

Vuoden kuluessa on Yhdistys painosta julkaissut:
1. Kuukausilehdet »Suomen Museo» ja «Finskt Museum», 

joihin tänä vuonna ovat kirjoittaneet: Hj. Appelgren, J. R. 
Aspelin, J. Ax, V. M. von Born, F. I. Färling, A. Hackman, 
A. O. Heikel, O. F. Hultman, E. Nervander, Jenny Maria 
Tallgren, J. J. Tikkanen, V. \Vallin, Th. Waenerberg, Matti 
Varonen y. m.

Molempia kuukausilehtiä, jotka ovat ilmestyneet paino- 
arkin kokoisina joka toinen kuukausi ja pääasiallisesti ovat 
eri sisältöisiä, on toimittanut konservaattori, tohtori Hj. Appel
gren. Toimituksessa on myöskin tohtori A. V. Forsman ollut 
osallisena.

2. Sukukirja, IX:s vihko, joka sisältää suvut: Hällström 
(jatk.), Höckert, Idman, Ignatius, Ilmoni (Granit), Indrenius, 
Ingelius, Ingman, Johansson, Keckman, Kekoni(us), Kihlman, 
Kranck, Krogerus.

Painettavana on XVILs vihko aikakauskirjaa, joka si
sältää: A. E. Snellman, Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Lau
kaan kihlakunnasta; K. A. Cajander, Muutamia taikajuttuja 
Uudenkaupungin ja Ali-Satakunnan tuomiokirjoista; E. E. Takala, 
Muinaismuistoja Pietarsaaren kihlakunnan suomalaisesta osasta; 
Hj. Appelgren, Die Kreftingsche Konservierungsmethode; A. 
Hackman, Die Bronzezeit Finnlands.

Painettavaksi on myöskin valmistettu ruotsalainen painos 
«Muinaimuistoyhdistyksen Viittauksia», joka jo aikoja sitten on 
ollut lopussa. Yhdistys on myös päättänyt julkaista sen 
huvittavan ja arvokkaan kokoelman kansatieteellisiä piirustuk
sia, jonka arkkitehdit Y. Blomstedt ja W. Sucksdorff toivat 
mukanaan matkaltansa, jonka he yhdistyksen apurahalaisina 
kesällä 1895 tekivät Venäjän-Karj alaan.

Toimitettavina ovat edelleen: Suomen arkeolooginen kartta 
ja paikannimienluettelo; niiden painatusaikaa ei vielä voida 
määrätä.
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Yhdistys on vuoden kuluessa kokoontunut 6 ja sen johto
kunta 13 kertaa. Yhdistyksen kokouksissa ovat seuraavat 
henkilöt pitäneet esitelm iä: maisteri A. Hackman a rk eo lo g i
sesta kongressista Riiassa (Elokuussa 1896) ja sen toimista, 
dosentti, tohtori J. J. Tikkanen Psalttarin kuvituksesta myö
hemmällä keskiajalla, tohtori G. Huth Berliinistä (saksaksi) 
Buddaismista ja siihen kuuluvista kulttuuriesineistä (jotka löy
tyvät Valtion Historiallisessa Museossa), tohtori Th. Schwindt 
luonnonkansani käsityksestä taudeista ja niiden syistä, dosentti, 
tohtori A. H. Snellman Liiviläisten kukistamisesta.

Yhdistykselle ovat vuoden kuluessa seuraavat henkilöt 
antaneet lahjoja: vapaaherratar Mellin, herrat Rich. Munster- 
hjelm, Emil Lönn, Th. Wsenerberg, tohtori E. Kruger, neiti 
Alma Birkman, lääkintöneuvos J. A. Florin, rovastinna Laura 
Appelberg, eversti Hugo Schulman, rovasti A. Warelius, neiti 
A. Flander, neiti O. Wallin, rouva Maria Harmston, ylioppilas 
E. E. Takala, rouva Eriksson, asessori U. Kurtén, maanviljelijä 
A. I. Horttanainen, tohtori Hj. Appelgren, maisteri Alfr. 
Hackman, neiti Hanna Salenius, tohtori A. O. Heikel, rehtori 
U. Nordberg, maanviljelijä Carl Cheilan, ylioppilas K. B. 
Oederhvarf, lehtori T. Kalm, kauppias A. Koskinen, tohtori M. 
Äyräpää, tohtori A. V. Forsman, maisteri E. Nervander, rouva 
Lydia Robsahm, talollinen Aatami Kaijansiukko, talollinen 
Heikki Kouvo, rouva Kristina Jansson, kauppias E. Juselius, 
rouva Amanda Juselius, vuorineuvos K. Ad. Moberg, taiteilija 
J. E. Kortman, konsuli Victor Forselius, maanomistaja N. M. 
Bremer, tohtori V. Wallin, maaherra E. Wedel, professori 
E. Aspelin, kirkkoherra J. A. Heikel, merikapteeni J. Neumann, 
maanomistaja C. W. v. Schantz ja herra J. Kaldén; paitsi 
näitä vielä Kangasalan, Tuuloksen ja Pietarsaaren seurakunnat 
sekä Lappeenrannan työvankila.

Sukuselvityksiä on saapunut seuraavista suvuista: Alén, 
Oajaner, Cajanus, Eurén, Hoving, Laurin, Lindebäck, Mörtengrén, 
Oldenburg, Savander, Tollet, Törnudd ja Warelius.

Yhdistyksen käsikirjoituskokoelma on saanut arvokkaan 
lisän, siihen kun on ostettu K. A. Gottlundin kirjekokoelma, 
joka käsittää 10 melkoista nidosta.

Tämän yhteydessä mainittakoon että, kun Gottlundin hauta
patsas Savokarjalaisen ylioppilasosakunnan toimesta Huhtikuun 
25 p:nä tänä vuonna paljastettiin, Yhdistyksen puheenjohtaja 
laski sen juurelle Yhdistyksen puolesta seppeleen lausuen muu
tamia lämpimiä sanoja vainajan elämäntyöstä.

Yhdistys on myöskin ollut edustettuna siinä 50-vuotisessa 
juhlassa, jonka Pietarissa oleva Venäjän Keisarillinen Arkeoloogi- 
nen seura viime Joulukuun 27 p:nä vietti mainitussa kaupun-



gissa. Edustajana oli Yhdistyksen sihteeri, joka sanotussa 
tilaisuudessa luki ja sitten ojensi venäjäksi sepitetyn adressin 
kokousta johtavalle suuriruhtinaalle Konstantin Nikolajevitshille.

Perustajana on Yhdistykseen littynyt tehtaanisäntä, maisteri 
Fr. Idestam Nokialta.

Yhdistyksen vakinaisten jäsenten luku on vuoden kuluessa 
lisääntynyt 27:llä. Nämä henkilöt ovat merkityt Yhdistyksen 
jäsenluetteloon.

Jäseneksi Muinaistieteelliseen Toimikuntaan valitsi Yhdistys 
viime syksynä kolmeksi vuodeksi arkkitehdin, professori K. G. 
Nyströmin.

Turvataksensa taloudellista asemaansa vastaisuudessa on 
Yhdistys jättänyt Hallitukselle alamaisen anomuksen lisätystä 
valtioavusta eli 5,000 mk. vuosittain, koska tähän saakka 
myönnetty vuosimäärä, 3,000 mk., tänä vuonna lakkaa.

Yhdistys on myöskin Säätyjen pankkivaltuusmiehiltä pyy
tänyt 3,000 mkran myönnytystä Längmannin rahastosta, joka 
apuraha ennen on Yhdistykselle mainitusta rahastosta annettu.

Vihdoin on Muinaismuistoyhdistyksen aikakirjoihin merkit
tävä kuuluisan ruotsalaisen muinaistutkijan prof. Oscar Mon- 
teliuksen käynti Helsingissä. Yhdistyksellä on erityinen syy  
kiitollisuudella muistella sitä, sillä se luentosarja, jonka prof. 
Montelius täällä ollessaan on pitänyt, on nähtävästi lisännyt 
yleisön harrastusta niihin tutkimushaaroihin — muinaistietee- 
seen ja sivistyshistoriaan —  joiden alalla Yhdistyksen työ 
liikkuu. Prof. Monteliuksen ilmaiseman toivomuksen toteutta
miseksi oli Yhdistys järjestänyt erään tieteiden harjoitta jäin 
kokouksen, jolle mainio ruotsalainen tutkija piti esitelmän siitä 
menettelytavasta, jota hän on noudattanut tehdessään krono- 
loogista järjestelmää Euroopan esihistoriallisia aikakausia varten.

Helsingissä Toukokuun 7 p:nä 1897.
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Aksel O. Heikel.
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R i s t i i n n a u l i t u n  K r i s t u k s e n  t ai t e e l l i n e n  e s i t y s  noi n v u o t e e n  1 0 0 0 .

i.

Tätä kristilliselle taiteelle niin tärkeää ainetta on muuta
malla lehdellä mahdoton vähimmälläkään täydellisyyden vaati
muksella esittää. Meidän täytyy supistaa esityksemme muuta
miin viittauksiin, muutamiin viehättävimpiin esimerkkeihin siltä 
aikakaudelta minkä se käsittää.

Palatessamme vanhimpaan kristilliseen aikaan ja etsies
sämme uuden ristiinnaulittuun jumalaan perustuvan uskon en
simmäisiä ilmauksia, täytyy meidän aluksi tuntea suuresti 
pettyneemme odotuksissamme. Sillä ristiinnaulitun kuvia ilmes
tyy taiteessa verraten hyvin myöhään. Syynä tähän lienee 
kaiketi etupäässä se, että alussa kammottiin esittää vapahtajaa 
hänen alennuksessaan ja kuolemassaan, osittain sentähden että 
ristinrangaistusta pakanallisen käsitystavan mukaan pidettiin 
perin häpeällisenä, osittain ehkä senkin tähden ettei uskovais
ten tunteita loukattaisi. Huomattava on näet että vanhimpana 
kristittynä aikana varsin harvoin, ainakin maalaustaiteen alalla, 
tavataan esityksiä kärsimyksen historiasta yleensä, sittenkin 
kun muita ajanjaksoja vapahtajan elämästä oli ruvettu käsit
telemään, joka myöskin tapahtui jotenkin myöhään. Alussa 
käytettiin mieluimmin vertauskuvia, niinkuin esim. hyvää pai
menta (vert. Luukk. evank. XV), peuraa (vert. Ps. XLII), 
ankkuria (vert. Hebr. VI, 19) ja ka laa1), uskonnollisen tun
teen herättämiseksi, tahi vanhasta testamentista otettuja esi
kuvia, niinkuin esim. Aabrahamin uhria tahi Joonasta valas
kalan vatsassa, herättämään mielikuvaa Kristuksen uhri
kuolemasta ja ylösnousemisesta. Vasta kristinuskon päästyä 
lopullisesti voitolle Konstantinus suuren kautta hälveni tämä 
arkatuntoisuus vähitellen, ja taide rupesi suuremmalla täy
dellisyydellä esittämään Kristuksen maallisen elämän histo
riaa sekä hänen kuolemaansa. Vanhin meille säilynyt ris
tiinnaulittua kuvaava esitys ei ole sentähden Kristityn tekemä. 
Kun mainio italialainen muinaistutkija Garrucci vuonna 1856 
teki kaivamistöitä muutamissa kammioissa, jotka selvästi olivat 
olleet orjain asunnolta vanhoissa keisarinpalatseissa Palatinuk- 
sen kukkulalla Roomassa, paljastui siellä raaka seinäpiirustus,

’) Sen. johdosta, e ttä  kala-sanan kreikkalainen vastine (1 X 0 1 2 !)  sisältää 
lauseessa Irjaovg X qustos Qeov 1 ioi X cot̂ q (Jeesus K ristus Jum alan  Poika Va
pahtaja) olevien sanain  alkukirjaim et, tuli, ku ten  tunnettu , kala vapahtajan 
vertauskuvaksi.
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esittävä miestä, joka seisoo käsi ylennettynä ristiinnaulitun 
edessä, jolla on hevosen tahi aasin pää (katso kuv. 1), Kreikan
kielinen kirjoitus kuuluu: »Aleksamenos rukoilee jumalaansa». 
Ristiinnaulitseminen, joka nyt alkaa taidehistorian läpi käyvän 
voittokulkunsa, on tässä ilkeä irvikuva, jonka pakanallinen 
orja on piirtänyt pilkatakseen kristittyä kumppaniansa. Kun 
apostoli Paavali kirjoitti: »Me saarnaamme ristiinnaulitun Kris-

maan riemuitsevan kirkon helmaan ja kirkko itse oli tullut huo
maamaan tarpeelliseksi käyttää näiden joukkojen opettamiseksi 
ja johtamiseksi vaikuttavampia välikappaleita kuin ennen, jolloin 
uskovaisten vähäinen joukko kokoontui salaa pitämään juinalan- 
palveluksiansa maanalaisissa hautakammioissa (katakombeissa), 
eikä sittenkään kun taide oli alkanut astua kirkon palvelukseen 
ja saada tehtäväkseen temppelien seinistä kalleissa, loistavissa kivi- 
kutomissa, mosaikeissa, saarnata tämän uskon oppeja kansoille, 
ollut suinkaan mahdollisimman realistinen ja täydellinen pyhäin 
tapausten esitys taiteen harrastusten tarkoitusperänä. Joskin se 
vertaus- ja esikuvien asemesta rupesi esittämään pelastustointa 
semmoisena kuin se evankeliumien kertomuksissa ilmenee, niin 
pysyi kuitenkin jonkinlainen Kristuksen kärsimisen esittämistä 
aristeleva tunne tahi ainakin jonkinlainen mieltymys ainoastaan 
viittailemalla kuvaamaan kertomuksen pääasiallista sisällystä edel
leen omituisena piirteenä vanhemmassa kristillisessä taiteessa. 
Pyhät henkilöt ja erittäinkin Kristus itse kuvattiin mieluisasti ihan
teellisen, miltei lapsellisen nuorekkaiksi — parraton Kristus- 
tyyppi pysyi latinalaisilla länsimailla vallitsevana aina toisen

tuksen juutalaisille pahen
nukseksi ja pakanoille hul
luudeksi» (1 Korinttilaiskirje 
I, 23), niin oli varmaankin 
jo hän saanut kokea tämän
laatuista pilkkaa. Piirustuk
sen arvellaan olevan kol
mannen vuosisadan lopulta.

Kuva 1.

Mutta ei sittenkään kun 
kristinusko, oltuaan hengel
lisesti ja maallisesti vai
vaisten, vainottujen ja hal
veksittujen uskontona, äkkiä 
ja odottamatta oli korotettu 
Rooman valtakunnan valtion
uskonnoksi, saaden siten 
valtaa ja rikkauksia, ei sit
tenkään kun kansajoukot 
olivat ruvenneet kokoontu-
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vuosituhannen alkupuolelle saakka, jota vastoin bysanttilaisessa 
valtakunnassa jo ensimmäisen vuosituhannen keskipaikoilla tuli 
yleiseksi parrakas, niin sanottu historiallinen tyyppi, joka oli 
pääasiassa sama kuin se, jommoiseksi me vielä olemme tottu
neet Jeesuksen mielessämme kuvailemaan. Niissä kahdessa 
mosaikkisarjassa vapahtajan elämästä, jotka ovat säilyneet mei
dän päiviimme, Kooman S. Maria maggiore’ssa (430-luvulta) 
ja Ravennan S. Apollinare nuovo’ssa (550- tahi 560-luvulta) 
puuttuu kuvia Kristuksen kärsimisen historiasta. Ja myöskin 
ainoassa meidän päiviimme saakka säilyneessä käsikirjoituk
sessa, jossa tavataan sarja Kristuksen kärsimystä esittäviä 
pienoiskuvia (kuudennelta vuosisadalta) puuttuu ristiinnaulitse
misen kuvaa.

Kuva 2.

Tämmöisiä kuvia tavataan kuitenkin muinaiskristittyjen mar
morisissa sarkofaageissa eli ruumiinarkuissa jo neljänneltä ja 
viidenneltä vuosisadalta. Mutta niiden edustava ja vertaus
kuvallinen luonne on erittäin kuvaava. Eräässä Lateraani-museon 
sarkofaagissa Roomassa (katso kuv. 2) on esim. kuvattuna Kristus 
Pilatuksen edessä, orjantappuroilla-ruunaaminen, ristinkantami- 
nen ja ristiinnaulitseminen. Tyynenä, arvokkaana kuin muinais
ajan filosoofi, jonka pukuun hän on puettuna, seisoo Kristus Pila
tuksen edessä, joka epäröiden ottaa kädellä leukaansa, palvelijan 
pitäessä pesumaljaa ja vesikannua valmiina korkealle herrallensa, 
joka aikoo pestä kätensä (Matt. evank. XXVII, 24). Orjan- 
tappuroilla-ruunaamisessa nostaa sotamies, hiljaa ja miltei kun
nioittavasti, ruumia vapahtajan päähän. Ristiä kantaa Siimon 
Kyreeniläinen, jota vastoin Kristusta itseään ei tässä kohtauk
sessa ole näkyvissä. Mieltäkiinnittävin on kuitenkin ristiin
naulitsemisen esitys. Ristin juurella istuu kaksi vartioitsevaa 
sotamiestä (Matt. evank. XXVII, 36), ja kaksi kyyhkystä, 
autuaitten sielujen vertauskuvia, on istuutunut ristin poikkipuulle 
(osa rististä ja vasemanpuolinen kyyhkynen ovat hävinneet). 
Merkillisintä on, että itse ristiinnaulittu puuttuu, että häntä
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edustaa Kristuksen monogrammi, jonka muodostavat hänen
kreikankielisen nimensä kaksi alkukirjainta, X ja P, voitto- 
seppeleen ympäröiminä. Vähän myöhemmissä ristiinnaulitsemi
sen kuvissa, niinkuin esim. kuuluisissa öljypulloissa Monzan

tuomiokirkon aartehistossa (katso kuv. 3), 
joihin apotti Johannes kuningatar Theodo- 
lindan varalle keräsi Otea sanctorum  
Rooman katakombeista (kuudennen vuosi
sadan lopulta), ja eräässä mosaikissa 
S. Stefano rotondo-kirkossa Roomassa 
(seitsemännen vuosisadan puolivälistä), 
nähdään Kristuksen rintakuva ristin hui
pulla. Niissä kauneissa kivipylväissä 
taas (ehkä viidenneltä vuosisadalta), jotka 
kannattavat pääalttarin päällä olevaa 
teltaa Pyhän Markuksen kirkossa Vene- 

digissä on ristipuiden risteyksen kohdalla ympyräkuva, jossa 
on kuvattuna karitsa.

Vanhimmat säilyneet itse ristiinnaulittua kuvaavat esitykset 
ovat korkokuvia, toinen puinen vanhassa S. Sabina-kirkon
portissa Roomassa, toinen elefantinluinen brittiläisessä museossa 
Lontoossa (katso kuv. 4), molemmat luultavasti meidän ajan
lukumme viidenneltä vuosisadalta. Ensinmainitussa kuvassa

nähdään Kristus, joka on 
jo parrakasta tyyppiä, sei
soen suorana kahden pojan 
(ryövärien) välissä, kaikki 
kolme käsivarret ojennet
tuina ristinmuotoon; mutta 
itse ristiä puuttuu ja taus
tana on rakennusmuotoja.

Toisessa korkokuvassa 
nähdään Kristus, ollen 
tässä parraton ja miltei 
lapsennäköinen, todella ris
tiinnaulittuna, mutta ei 
riippuvana, vaan seisoen 

suorana silmät auki. Vasemmalla riippuu Juudas puussa, ja 
ristin juurella seisovat vaimo ja mies sekä sotamies, joka pistää 
vapahtajaa kylkeen. Kristuksen pään yläpuolella on luettavana 
sanat: REX IVD(aeorum). Työ on kaunista ja hienoa, ja
siinä ilmenee tuo perin viattoman hiljaisuuden sävy, joka antaa 
muinaiskristilliselle taiteelle niin viehättävän omituisen sulouden.

Molemmissa näissä kuvissa on Kristus miltei ihan alasto
mana. Pyhältä piispa Gregorius Tours’ilaiselta ( f  595) on
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meille säilynyt todistus, siitä että tämä alastomuus, ainakin paikka- 
paikoin, herätti pahennusta. Hän kertoo näet, että Narbonnen 
kirkko hänen aikanaan kaunistettiin Kristuksen kuvalla, joka 
riippui alastomana ristillä. Silloin oli Herra ilmestynyt papille 
näyssä ja käskenyt hänen peittää kuva sekä rangaissut häntä, 
kun ei hän totellut käskyä. Se auttoi; kuva peitettiin.

Tämänlaatuisia 
juuri olivat luulta
vasti ne arkatun- 
toisuussyyt, jotka 
antoivat taiteili
joille, erittäinkin 
Itä-Rooman valta
kunnassa, aihetta 
kuvaamaan ristiin
naulitun puettuna 
pitkään hiattomaan 
paitaan, n. k. colo- 
bioon. Monen esi
merkin joukosta 
vanhimmilta ajoilta 
valitsemme ainoas
taan yhden, Flo- 
rensin laurenttiini- 
laisessa kirjastossa 
säilytettävässä syy
rialaisessa käsikir
joituksessa tavatta
van suurikokoisen 
pienoiskuvan. Tässä käsikirjoituksessa, jota nimitetään kirjuri Ra- 
bulan  nimellä ja jossa on vuosiluku 586, on kohtaus jo esitetty san
gen seikkaperäisesti (katso kuv. 5). Kristus pikemmin seisoo ristin 
edessä kuin riippuu ristillä. Hän on puettuna purppuranväriseen 
paitaan ja on parrakasta, historiallista tyyppiä, pää pystyssä ja sil
mät auki. Hänen kylkeensä pistää keihäällä sotamies (Joh. evank. 
XIX, 34), jonka nimi Longinos, niinkuin kristittyjen muinaistaru 
häntä nimittää, nähdään hänen päänsä yläpuolella kirjoitet
tuna kreikkalaisilla kirjaimilla, samalla kun toinen sotamies toi
sella puolella kurottaa Kristukselle etikalla täytettyä sientä ja 
kolme sotamiestä ristin juurella riitelee hänen hameestansa. Ristin 
poikkipuun päällitse näkyvät aurinko ja kuu. Ryövärit ovat ristiin
naulittuina yksi kumpaisellakin puolella, mutta ainoastaan lan
teiltaan verhottuina. Kauvimpana vasemmalla seisovat Johannes 
ja Maria, sekä kolme vaimoa (Mark. evank. XV, 40), jotka 
itkien katselevat vapahtajaa. Ristiinnaulitsemiskuvan alla on
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kuvattuna vaimojen käynti haudalla ja Kristus, joka ilmestyy 
Maria Magdaleenalle. Tämän pienoiskuvan tekotavassa, samoin 
syyrialaisten kuvain yleensä, on huomattavana maakuntalaisen 
raakuuden leima, eikä se ole taiteellisessa suhteessa vanhim
milta kristillisiltä ajoilta säilyneiden italialaisten ja kreikka
laisten teosten vertainen.

Pitkä hiaton paita pysyi sitten kauvan aikaa bysanttilai
sessa taiteessa, jossa se vaihteli Kristuksen lanneverhon kanssa. 
Pariisin kansalliskirjastossa säilytettävässä kalliissa kreikka
laisessa, runsaasti kuvitetussa käsikirjoituksessa, joka sisältää 
Gregorius Nazianzilaisen puheet ja on ollut keisari Basilios 
Makedonialaisen (867— 886) oma, on Kristus alkujaan ollut

piirustettuna ainoastaan lanteet verhottuina, mutta sittemmin 
maalattaessa kuvattu purppurapaitaan puetuksi.

Myöskin kuvitetuissa psalttarin käsikirjoituksissa tavataan 
tavallisesti colobio, vieläpä niinkin myöhään kuin kolmannella
toista vuosisadalla. Panemme tähän esimerkiksi kaksi sem
moista ristiinnaulitsemisen kuvaa, joista toinen (katso kuv. 6) on 
otettu eräästä runsaasti kuvitetusta kreikkalaisesta psalttarin 
käsikirjoituksesta 800-luvun keskipaikoilta, jota säilytetään 
vähäisessä luostarissa Moskovassa. Kristuksen pää rupeaa 
tässä jo kallistumaan oikeaa olkapäätä kohti. Ryöväreistä katsoo 
toinen ylös vapahtajaan päin, jota vastoin toinen riippuu ehkä 
tahallisesti irvikuvatussa asennossa kuolleena ristillä. Auringon- 
kehässä näkyy ihmisen pää, aihe, jonka vielä tapaamme kehitty- 
neemmässä muodossa karolingilaisissa ristiinnaulitsemisen kuvissa. 
Oikealla puolella ristien juurella seisoo sotamiehiä ja peljästy-
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neitä juutalaisia, niiden joukossa ylimmäinen pappikin. Kauvim- 
pana oikealla näyttää eräs apostoli väittelevän kreikkalaisen 
filosoofin kanssa, jonka huomiota muuan nuori mies kiinnittää 
ristiinnaulittuun Kristukseen. Tämä 
omituinen sivukohtaus, jota en 
muuten ole missään tavannut, tar
koittaa arvattavasti Paavalin jo 
ylempänä kerrottuja sanoja: »Me 
saarnaamme ristiinnaulitun Kris
tuksen, juutalaisille pahennukseksi 
ja pakanoille hulluudeksi». Toi
nen kuva (kuv. 7) on lainattu 
eräästä kreikkalaisesta psalttarin 
käsikirjoituksesta vuodelta 1066 
(jota säilytetään brittiläisessä mu
seossa Lontoossa) ja kuuluu seu- 
raavaan profeetalliseen paikkaan 
Ps. LXIX, 22: »Ja he antoivat
minulle sappea syödäkseni ja 
etikkata juodakseni minun janos
sani». Ristin juurella seisoo kaksi 
teloittajasotamiestä, joista toinen, 
nykyään ajan turmelema, kurottaa 
pitkällä saikaralla Kristukselle eti
kalla täytettyä sientä. Ristiinnaulittu 
tavattoman laiha ja pitkä.

Omituista näille psalmikuville on myöskin 
risti, jonka ristipuiden risteyksessä on Kristuksen 
ympyräkuva (katso kuv. 8), muistuttava van
hemman ajan puolittain vertauskuvallisia ristiin
naulitsemisen kuvia (katso ylempänä siv. 42).

Mutta joskin pitkä paita, kuten näyttää, 
alkujaan oli itämailta peräisin, niin tuli se käy
täntöön myöskin länsimailla. Se on tavattu, 
paitsi muutamissa hyvin raaoissa ristiinnaulittua 
esittävissä taiteellisesti taottuihin kultalevyihin 
tehdyissä italialaisissa kuvissa longobardien Italiaan asettumisen 
jälkeiseltä rappioajalta, eräässä nykyään hävinneessä kivi- 
kutomassa Rooman vanhassa Pietarin-basilikassa ja eräässä 
melkein hävinneessä seinämaalauksessa katakombeissa, molem
mat kahdeksannelta tahi yhdeksänneltä vuosisadalta, sekä vih
doin muutamissa elefantinluisissa korko- ja pienoiskuvissa 
Karolingien ajalta. Saamme tilaisuuden seuraavassa kirjoituk
sessa antaa esimerkin tämmöisistä kuvista.

J. J. Tikkanen.

itse on

Kuva 8.
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T a r i n o i t a .

T a r r a - P a a v  o.

Silloin kun iso-viha Suomessa vallitsi, kerro taan  venäläisten kulkeneen 
monessa eri joukossa esi-isiemme koteja etsiskelem ässä, n iitä  ryöstääkseen sekä 
ihm isiä surm atakseen. Tuon väkivallan m uistettavim pia vastusta jia  oli M uhoksen 
seudulla kansan keskuudessa vieläkin kaikkialla m ain ittava Tarra-Paavo. H änen 
kerrotaan surm anneen venäläisiä m onta joukkoa. H än  oli asunu t P irttijä rve llä  
olevan vanhan talon paikalla M uhoksen pitäjän  eteläkulmalla. H än  oli raken
ta n u t m ainitulle paikalle saunan saadakseen siellä rauhassa asua. Y aan kun 
hän  uro tö istänsä m aatam m e puolustaessaan oli saanu t vielä erity istä  vihaa, 
kokoontuivat vainolaiset aina isoihin joukkoihin hän tä  voittaakseen, joka kum 
m inkaan ei tapahtunut.

K errankin eräänä aam upuhdenna, jolloin T arra-Paavo  sa ttu i ty ttärineen  
h u ttu a  syömään, hyökkäsivät venäläiset saunan ovelle ja  karja isiva t paljouteensa 
luo ttaen : „ahah, jopahan tav a ttih  T arra-P aavo !“ „Jo h an  se on kerta ennenkin 
tavattu , ja  n y t näette tapauksenne!11 sanoi Tarra-Paavo siepaten lavitsan, jolla 
istui, ja  löi m iesten päät tuhannen  m äsäksi sekä istu i jälleen syömään.

Toisen kerran  koettivat he taas suurella joukolla T arra-Paavoa ahdistella. 
Silloin heitä ajoi seitsem än hevoskuorm aa taloon ja  yksi osa jä i pelosta läheiseen 
m etsään katsom aan kuinka käypi. Silloin oli T arra-Paavo  vasra noussu t ylös 
ja  pannu t saunan lämmitä. A kkuna oli auki ja  hän  is tu i lavolla kengiskellen. 
K arjaisi m uuan vainolaisista aukaisten saunan oven: „jouvuitpa nyt, T arra
Paavo, m eijän käsih!“ johon T aria-P aavo  vastasi: „oottakaa m iestä kenkiväksi, 
kun  ootta oottaneet kasvavaksi, ruojuessa mies rohkiam pi“. Samalla hyppäsi 
hän  alas ja  löi erittä in  tukevilla tuppeluksillaan heitä  useampia. Sen hurakan  
ollessa juoksivat m oniaat m inkä töppösistä läh ti m etsään to isten  luokse. Kun 
to iset kysyivät syy tä semmoiseen jänistäm iseen, sanoivat he: „a m ikä sen voi 
kestää, kun tuppi tuli, kukkaro läksi ja  toiset, jo tka  odottivat siksi kun 
T arra-Paavo ensiksi lyödyiltä sai parem pia aseita, kaa tu iva t jok ’ainoa mies.

S itten kerro taan  T arra-Paavon  ajaneen seitsem ällä hevosella Seluskan 
järvelle ja  perustaneen Seluskan talon Kiimingin pitäjässä.

M atti Koskenniska. (Muhokselta).

*
*

V e p s u 11 t a r i n a .

H istoriallisesti tunne tun  M äntylahden kylän  edustalla V ehkalahdessa on 
pieni a su ttu  saari, nim eltä Pyötsaari. Itäpuolella siitä p istää V ehkalahden ja  
V irolahden raja lla  m ereen Harvajanniemi. Lähellä sen kärkeä on pieni Vepsän 
saari, jonka länsiran ta  putoaa äkkijyrkkänä kallioseinänä mereen.

Täm än Vepsun saaren luona kerro taan  ennen, jonkun  sodan aikana, olleen 
venäläinen laivasto, joka v itsatouvilla oli k iinn ite tty  saaren ran taan . V äki oli 
noussu t maalle Vepsuun, ainoastaan vahd it oli jä te tty  laivaan. V enäläiset olivat 
tavo ttaneet saada näillä tienoin R uotsin  kuningasta kiinni; m utta  P yötsaare- 
laiset olivat p iilo ttaneet kuninkaan erääseen kuoppaan, m issä hän sai olla kolme 
vuorokautta. E räs Pyötsaarelainen oli silloin teh n y t rohkean työn. H än  pani 
valkoisen naisväen tanun  päähänsä, köy tti sahan selkäänsä ja  läksi H arvajan-
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niem estä uim aan venäläisten laivojen luo .sahaamaan laivan touvia poikki. Aunus- 
laisia oli ollut Venäjän laivassa. Kun näkivät hänen valkoisen tanunsa veden
pinnassa, sanoivat: „kajakkinen uipi siellä,11 eivätkä panneet sen enempää huo
m iota siihen. M utta kun hän sahasi köyttä, ja  kuulivat jyskettä , n iin  kysyivät: 
„kuka siellä kolkkaa?11 Toiset sanoivat vaan : „Iivana kolkkaa keulassa11. M utta 
sitten  laivat irtau tu iva tk in  ran n asta  ja  m yrsky vei ne m ukaansa. V enäläisistä 
silloin osa peljästyksissään hyppäsi V epsun vuorelta mereen, toiset an to ivat 
itsensä vangiksi.

R ohkeasta teostaan Pyötsaareläinen sai aatelisarvon ja  suuren  joukon 
m aita  lahjaksi kuninkaalta. P a its i Vepsua ja  m uita läheisempiä saaria hänelle 
luvattiin  saaristo  K ronstaattia ja  Ruotsinsalm ea myöten, vieläpä V ironkin maita, 
esim. Palm usen moisio. Niissä olevien asukkaitten piti kaikkien m aksaa veroa 
Pyötsaarelaisille.

Pääasiallisesti tähän  tapaan kulkee vanha kertom us V epsusta ja  uskaliaasta 
Pyötsaarelaisesta. *) Toiset kertovat vähän eri lailla kuin toiset. N iinpä toisten 
m ukaan olisi ollut vaan yksi laiva ja  siinä v itsaiset ankkuritouvit. Toiset taas 
eivät kerro m itään A unuslaisista. Joku  oli vaan sanonut: „kajakka tu lee11. Toisten 
m ukaan: „Iivana kolkkaa R äävelissä11, taikka jyske kuului siitä, e ttä  „kajakkinen 
rak su ttaa11 (1. „kajakkinen, veli, naksu ttaa11) y. m. s. erilaisuuksia.

Joka  tapauksessa tapah tum asta kerro taan sekä Vehkalahdessa e ttä  Viro- 
lahdessa ja  m yönnetään nykyäänkin, vaikka kohta pilallaan, e ttä  Pyötsaarelaiset 
ovat „aatelia11 taikka „pilkreiviä“. Toisten tietojen m ukaan on Pyötsaarelaisille 
aateliskirja todella annettu , m utta  se on hävinnyt. Toiset kertovat, e ttä  sitä ei 
ole lunaste ttu  ollenkaan. Jo ltakulta  kuulin, e ttä  se vieläkin olisi tallella. Asian 
histo ria llinen  puoli ei ole selvillä.

V. A.

*  **

J ä t t i l ä i n e n .

Lassilan  Ison-Savon talo N oorm arkussa on koko läänissä vanha talo. 
Jä ttilä ise t Lassi ja  Kalli asuivat siinä ennen. V ahva rau tap o rtti oli talon 
suulla. J a  kun hiidet so itti "Ulvilassa kirkon kelloja, riensi Jä ttilä in en  sinne 
veljensä kanssa. Vaan kun  H enrikki saarnasi Kokemäellä, tu li Jä ttilä is ten  paha 
olla, jolloin pää ttivät läh teä pois. J a  n iin  he h eittivä t rau tapo rtin  jokeen, jossa 
se vieläkin on.

Fr. L indgren. (Noorm arkusta).

* **

Myl ly.

Noorm arkun m atalaan koskeen hukkui hulluksi tu llu t Jä ttilä inen . Kun 
sitten  sam aan koskeen koetettiin  m yllyä tehdä, puhalsi tuo hu llu  henki yöllä 
kaikki koskeen, jo sta  suu ttuneena koko rakentam inen lopetettiin.

Fr. Lindgren. (Noormarkusta).

*) Saman ta rinan  on prof. J . R. Aspelin kertonu t vähän toisin. Kts. Suomen 
asukkaat pakanuuden aikana, s. 86.
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Hi is i en  r a k e n t a m a  kirkko.

H iidet rakensivat kerran  kirkkoa Pom arkun kirkkosuolle synkkään kor
peen. V aan kun  saivat kuulla e ttä  eräs vainottu  k ris titty  m unkki oli siinä 
pakotiellä ollessansa yönsä v ie ttäny t ja  tehny t ristinm erkin  maahan, hajoit- 
tiv a t he kirkkonsa ja  pakenivat pois jä ttäen  ainoasti hajo ite tu t kivet m uistoksi 
kirkkosuon reunalle.

Fr. L indgren. (Pom arkusta).

* **

H u i t t i s t e n  k ir k o nr ak e nn us .

H uittis ten  kirkkoa ruvettiin  ensin tekem ään m uutam aan mäkeen, m utta  
h iidet hajo ittivat aina yöllä n iin  paljon, kuin  ihm iset päivällä rakensivat. S itten 
sanottiin  ilmassa, e ttä  „älkää siihen rakentako, pankaa kivi oppim attom ain 
härkäin  rekeen ja  antakaa n iitten  mennä. Siinä mäessä on kirkko kaunis, m issä 
ne pysäävät11. S itten  pan tiin  kaksi härkää reen eteen ja  pieni kivinulikka pe
rään, ja  ne h ä rä t johda te ttiin  K arsitun mäkeen, jossa kirkko ny tk in  on. Härkiä 
eivät ku itenkaan  ihm iset ajaneet. Tähän mäkeen ruvettiin  s itten  rakentam aan. 
H iidet rakensivat aina yöllä enemmän, kuin  ihm iset päivällä. Ne vetivät 
jokea m yöten K iettareen luodosta kiviä kivisellä lautalla. K erran sitten  myö
hästy i kiv ilasti ja  kukko rupesi laulam aan. Silloin painui koko lasti pohjaan. 
K iettareen luodon yläpäätä sanotaan  vieläkin sentähden Kivilautaksi.

O. Ahti. (Kokemäeltä).

H uom .! Suomen Museo N:o 7— 8 sekä 9— 10 ilmes
tyvät kaksoisvihkona lokakuussa.

F inslct M u seu m  X:o  ,5—6 s is ä ltä ä :  Finska Fornminnesföreningens års
berättelse fö r  det 27:de redovisningsåret (vuosikertom us), kirj. Aksel O. Heikel. 
— Redovisning öfver Finska Fornminnesföreningens kassa under räkenskapsåret 
18967 /v 1897 (vuositili), teh n y t A. G. Hahl. — Fen konstnärliga framställningen  
a f  K ristus på  korset till omkring år 1000. I. (R istiinnaulitun  K ristuksen ta i
teellinen esitys noin vuoteen 1000. I.), kirj. J ,  J .  Tikkanen. (8 kuvaa). — Vasa 
gymnasii antikvariska samlingar före Vasa brand 1852 (Vaasan lukion m uinais- 
tie tie teelliset kokoelm at ennen vuonna 1852 tap ah tu n u tta  V aasan paloa), kirj. 
H. J . H. — Historiska sägner (h istoriallisia taruja), kert. K. F. Juselius.

S u om en  M useo N:o 5 —6 s is ä ltä ä :  Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
vuosikertomus 27 tilivuodelta, kirj. Aksel O. Heikel. — Tili Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen rahastosta tilivuodelta 1896 7/v 1897, teh n y t A. Gr. H ahl. — Ristiin
naulitun K ristuksen taiteellinen esitys noin vuoteen 1000. I., kirj. J .  J ,  T ikkanen 
(8 kuvaa) —- Tarinoita : T a r r a - P a a v o ,  kert. M atti K oskenniska; V e p s u n  
t a r i n a ,  kert. V. A.; J ä t t i l ä i n e n ,  kert. F r. L indgren; M y l l y ,  kert. sama; 
H i i s i e n  r a k e n t a m a  k i r k k o ,  kert. sam a; H u i t t i s t e n  k i r k o n r a k e n n u s ,  
kert. O. Ahti.

H elsingissä 1897. H elsingin Sentraalikirjapainossa, L. H enrikink. 4.



uomen
5 u o m e n  Jvfuinaism uisto - Y h d is t y k s e n  l^u ukau sle hti.

N:o 7 —  10 1 8 g 7 hs-  H ein äk.— L o k ak u u .

T ilaush in ta  p o s tik o n tto re is s a  on 
2  m .5 0 p . vuodessa. M uinaisin .-Y hd:n 
vak ina iset jä se n e t saav a t lehden  
painatusvuoden  ku luessa  1 m ., jo n k a  
postim erkeissä  tah i rahassa  oso it
te en sa  kanssa  lä h e ttäk ö ö t Yhdist-.lle.

L ä h e ty k s e t o s o ite ta a n :

S. Muinaismuislo-Yhdishkscn Sihteerille,
H elsink i, 

H isto ria llinen  museo.

L eh ti ilm es ty y  jok  i to in e n  k u u 
kausi yhden  ark in  koko isena , ja  s itä  
voidaan ti la ta  ka ik issa  maamm e p o sti
k o n tto r e is s a  sek ä  H elsingin  k ir ja 
kaupoissa.

R i s t i i n n a u l i t u n  K r i s t u k s e n  t a it e e llin e n  e s i t y s  noin v u o te e n  1 0 0 0 .

H.

Jo syyrialaisessa Rabulan-käsikirjoituksessa vuodelta 586  
(katso kuv. 5 edell. N:rossa) näimme useita evankeliumeista 
otettuja piirteitä yhdistettyinä jossakin määrin näytelmäntapai- 
seksi esitykseksi Pääkallonpaikalla sattuneista tapauksista. 
Mainittuamme tämän nimen tahdomme lisätä, että bysanttilaiset 
taiteilijat tavallisesti, osottaakseen paikkaa, kuvaavat ristin 
juurelle pääkallon. Auringon ja kuun kuvaamiseen tässä yhtey
dessä on luultavasti antanut aihetta se Luukkaan evankeliu
missa (XXIII, 44 ja 45) mainittu seikka, että aurinko Kristuk
sen kuollessa pimeni ja että pimeys tuli kaiken maan päälle 
hamaan yhdeksänteen hetkeen asti. Sen värisymboliikan mu
kaan, joka, samoin kuin moni muukin omituisuus, on luonteen
omaista taiteen alkuaikaisille kehitysjaksoille yleensä —  ja 
niihin on koko keskiaika monessa suhteessa luettava —  on 
aurinko säännöllisesti punainen ja kuu tavallisesti sininen. 
Myöhemmässä bysanttilaisessa taiteessa ilmestyy ristin ylä
puolelle usein moniaita valittavia enkeleitä, ja tämä aihe sai 
sittemmin, kahdennentoista sataluvun lopulta alkaen, suuren 
merkityksen italialaisissa esityksissä, jotka kuvaavat kohtausta 
Golgatalla. Ristin juurella seisovat melkein aina sureva Juma- 
lan-äiti —  kaikkein pyhin, niinkuin oikeauskoinen kirkko häntä 
nimittää —  ja se opetuslapsi, jota Jeesus enimmän rakasti. 
Välisti lisätään, päällekirjoituksiksi, Kristuksen heille molem
mille lausumat sanat: »katso poikaasi» ja »katso äitiäsi» (Joh. 
evank. XIX, 26). Kaksi sotamiestä keihäineen ja etikkasieni- 
neen ovat sitä vastoin yhtä harvinaiset bysanttilaisessa taiteessa, 
kuin ne ovat tavalliset länsimaisessa. Runsasaiheisemmissa
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esityksissä tulevat vielä lisäksi vapahtajan kanssa ristiinnaulitut 
ryövärit, joskus myöskin häntä pilkkaavia juutalaisia (Mark. 
evank. XV, 29) taikka maanjäristyksestä peljästyneitä kirjan
oppineita ja sotamiehiä (Matt. evank. XXVII, 54). Esimerkiksi 
bysanttilaisen taiteen ristiinnaulitsemisen esityksistä panemme 
tähän kuvan erään vähäisen triptykon-nimisen elefantinluisen

alttarikoristeen keskustasta, jota koris
tetta säilytetään Pariisin medaljonki- 
kokoelmassa (kuv. 1). Ristin juurella 
seisoo siinä Konstan tinus suuri ja 
hänen äitinsä Helena puettuina jäyk
kään bysanttilaiseen keisarinpukuun. 
Heidän esiintymisensä ristiinnaulitse
misessa on harvinaisuus, mutta usein 
nähdään heidät bysanttilaisissa ku
vissa tyhjä risti välillänsä. Konstan- 
tinus oli Konstantinoopolin torille pys
tyttänyt semmoisen ryhmäkuvan itses
tään ja äidistään. Mainittu triptykon 
lienee kymmenennen vuosisadan lo
pulta tahi yhdennentoista vuosisadan 
alkuajoilta.

Saman sommitelman alituinen ker
taaminen antoi esitykselle jo aikaisin 
eräänlaisen huomattavasti tyypillisen, 
jopa stereotyypillisen leiman. Mutta 

myöntää täytyy kuitenkin, että asettelun sopusuhtaisuudella, 
samoin kuin kääntämällä henkilöt katsojaa kohden ja anta
malla niille ankaran säntillinen ryhti, saavutetaan seremonial
linen juhlallisuus, joka erittäinkin kreikkalaisten kirkkojen suu
rissa seinämaalauksissa ei vielä tänäpäivänäkään voi olla val- 
taavasti vaikuttamatta katselijoihin.

Olemme jo jättäneet muinaiskristillisen ajanjakson ja otta
neet pitkän askeleen keskiajan taidehistoriaan. Ennenkuin 
siirrymme länsimaille, on meidän ehkä huomauttaminen, että 
sekä kreikkalaisen että latinalaisen osan kristikuntaa keski
ajalla taidehistoriallisessa suhteessa erottaa vanhimmista kris
tillisistä vuosisadoista suuri aukko, jonka ovat aikaansaaneet 
toisaalta kansainvaellukset ja vanhan-ajan sivistyksen perikato, 
toisaalta kuvariita, joka toista vuosisataa raivosi bysanttilai
sessa valtakunnassa, keskeyttäen taiteen kehityksen ja ehkäis
ten sen harjoittamista.

Kun oikeauskolaisuuden päästyä voitolle kuvainraastajista 
ja, Länsi-Euroopassa, Kaarle suuren voimallisten ponnistusten 
kautta uudet kehityskaudet alkoivat koittaa, niin liittyi taide

Kuv. 1.
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kumpaisellakin taholla aikaisempaan, niin kauvan keskeytettynä 
olleeseen esitystapaan, ja siten syntyi taidesuuntia, jotka usein 
osottavat hämmästyttävää yhtäläisyyttä toisaalta Justinianuksen 
aikakaudella vallinneen kreikkalaisen ja toisaalta Länsi-Rooman 
valtakunnan muinaiskristillisen taiteen kanssa. Tämä yhtäläi
syys on yksityisissä tapauksissa niin suuri, että voipi jäädä 
epäilyksiin, ovatko puheenalaiset teokset kansainvaelluksen 
lopun ja kuvariidan alun edelliseltä ajalta vai yhdeksänneltä—  
yhdenneltätoista vuosisadalta. Uuden, mutta lyhyen, poliitilli- 
sen sekasorron vallitessa sattuneen väliajan jälkeen, joka alkoi 
Karolingien vallan kukistuttua, jatkui näet länsieurooppalaisen 
taiteen suhteellinen kukoistus. Tämän kukoistuksen elvytti
vät kehotuksillansa eloon Saksan saksilaissukuiset keisarit, 
joista olletikkin viimeinen, Hen
rikki I I  (1002— 1024) teki itsensä 
tunnetuksi auliina taiteenkannat- 
tajana. Vasta hänen kuoltuansa 
alkoi yhfäkkiä se taiteen rappio- 
aika, jonka muodottomasta seka- 
sokaisuudesta n. k. romaanilainen 
taidetyyli sittemmin kehittyi.

Muinaiskristillisestä maalaus
taiteesta näyttää karolingilainen 
käsikirjoitusten kuvitus — ainoa 
mitä sen ajan maalaustaiteesta 
on tallella —  perineen ennen- 
mainitun aristelevaisuuden esittää 
tapauksia uudesta testamentista.
Meillä on itse asiassa Karolingien 
vuosisadan lukuisain kuvitettujen 
käsikirjoitusten joukossa ainoas
taan yksi, joka sisältää suurem
man määrän kohtauksia Jeesuksen elämästä, nimittäin piispa 
Drogoksen Sacramentarium, johon vielä palaamme. Evankeliumi- 
käsikirjoitusten taiteellinen huolitus supistuu säännöllisesti nel
jän evankelistan kuvaan. Sitä merkillisempää on, että elefan- 
tinluupiirustus — ainoa haara kuvanveistotaidetta, jota harjoi
tettiin vanhempana keskiaikana länsimailla, samoin kuin bysant- 
tilaisessakin valtakunnassa aina sen loppuun saakka —  nyt, 
niinkuin vanhempanakin aikana, suurella innolla antautui 
esittämään Kristuksen elämää ja ennen kaikkea ristiinnaulitse
mista, josta tosin vaikka harvoin tavataan esityksiä myöskin 
käsikirjoitusten pienoiskuvissa sekä, kuten sen ajan kirjailijat 
mainitsevat, niinikään kirkkojen seinämaalauksissa.

' T T x H L ? '*  1V0AWS' '  i r  J

Kuv. 2.
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Toisinaan on suunnitelma aivan yksinkertainen. Kristus 
—  joka on esitetty milloin parrakkaana n. k. historiallisen 
tyypin mukaan, milloin parrattomana nuorekkaan ideaalityypin 
mukaan, harvoin puettuna pitkään paitaan (vert. kuvia 5— 7 
tämän aikakauskirjan edell. N:ssa), useimmiten ainoasti lan
teiltaan verhottuna —  pikemmin seisoo kuin riippuu ristillä, 
tavallisesti pää pystyssä ja silmät auki, muinaiskristittyyn 
tapaan ilman minkäänlaista kärsimyksen ilmettä. Harvinaisia 
eivät ole kumminkaan poikkeukset, joissa pää on kallellaan 
oikeaa olkapäätä kohti ja ruumis näyttää hämmästyttävän 
kuihtuneelta tahi alkaa riippua. Eräässä karolingilaisessa 
kultaristissä, jota säilytetään Aachenin tuomiokirkon aartehis- 
tossa ja joka muinaistarun mukaan on ollut keisari Lotharin 
(840— 855) oma, riippuu Kristus jo kuolleena pää vaipuneena 
alas rintaa vasten. Toisinaan tulevat lisäksi molemmat ryö
värit, yksi kumpaisellakin puolella vapahtajaa. Tavallisesti on 
ristin juurella kaksi sotamiestä, joista toinen pistää Kristusta 
kylkeen toisen kurottaessa hänelle etikalla täytettyä sientä 
(kats. kuv. 2), sekä Maria ja Johannes, välisti myöskin muita 
surevia henkilöitä. Harvinaisia ovat karolingilaisissa ristiin- 
naulitsemiskuvissa sotilaat, jotka heittävät arpaa Kristuksen 
hameesta, käyttäen sitä tehdessään uurnanmuotoista laitosta.

Ei voi kieltää etteivät länsimaiset ristiinnaulitsemiskuvat 
ole pääasiassa yhtäläisiä bysanttilaisten kuvain kanssa, seli- 
tettäköönpä tämä yhtäläisyys sitten olettamalla samanaikuista 
itämaista vaikutusta tahi siten että molemmilla on yhteinen 
alkuperänsä muinaiskristillisessä taiteessa. Tämän kanssa yhtey
dessä on eräs taidehistoriallinen riitakysymys, josta kauvan on 
vaihdettu mielipiteitä keskiajan oloja tutkivien muinaistieteili- 
jäin kesken, s. o. kysymys bysanttilaisesta vaikutuksesta Länsi- 
Euroopan taiteeseen; mutta tämä on ongelma, jonka me tässä 
täydellä syyllä voimme jättää sillensä.

Me tyydymme tässä vaan sen tosiasian mainitsemiseen, 
että niin uskollisesti kuin karolingilaiset taiteilijat pääasiassa 
liittyivätkin perintämalleihin, he kumminkin kaikissa tapauk
sissa rikastuttivat esitystä uusilla ja osaksi erittäin omituisilla 
aiheilla. Muinaiskristillistä alkuperää on voittoseppele, jonka 
taivaallinen käsi välisti laskee Kristuksen päälaelle. Mutta 
ihan uusi on käärme, joka kiemuroitsee itsensä ristintyven 
ympärille ja joka selvästi viittaa ensimmäisille ihmisille syntiin
lankeemuksen jälkeen annettuun lupaukseen, että vaimon sie
men on rikki polkeva käärmeen pään. Niinkuin olemme näh
neet, esiytyvät aurinko ja kuu jo Rabulan pienoiskuvassa 
vuodelta 586 (katso kuv. 5 edell. N:rossa). Mutta karolingi-
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laisissa ristiinnaulitsemiskuvissa nähdään näiden taivaankap- 
palten kehässä auringonjumalan ja kuunjumalattaren päät (katso 
kuv. 2), ja päiden päällä on vanhan-ajan esikuvien mukaan 
säderuunu ja puolikuu sekä käsissä myös välisti soihtu ja 
ruoska. Eräässä suuressa ja tavattoman rikasaiheisessa ele- 
fantinluisessa korkokuvassa Miinchenissä ja eräässä elefantin- 
luisessa lippaassa Braunschweigissa ajavat ne vielä pakanalli
sella tavalla hevosten ja lehmäin vetämissä nelivaljakkovau- 
nuissa. Samoin kuin bysanttilaisissa esityksissä liitelee karo- 
lingilaisissakin kuvissa joskus ristin ylitse surevia enkeleitä. 
Hauta-arkuistansa tahi hautakammioistansa nousevat kuolleet 
(Matt. evank. XXVII, 52) ovat sitävastoin aito-karolingilaisia 
aiheita, joita harvoin, jos milloinkaan, tavataan bysanttilaisissa 
ristiinnaulitsemiskohtauksissa.

Kun kerran aurinko ja kuu ihmisen muodossa oli asetettu 
Kristuksen kuoleman todistajiksi, niin ei ollut kaukana enää 
se ajatus, että koko luonto oli läsnä ja otti siihen osaa, ja 
tähän ajatukseen voikin Kristuksen kuolinhetkellä tapahtunut 
maanjäristys helposti johtaa. Auringonpimenemisen johdosta 
oli aurinko saanut sijansa esityksessä, maanjäristyksen johdosta 
tunnustettiin maalle sama etu. Ja samoin kuin kuu tuli siihen 
auringon mukana, samoin tuli meri maan mukana. Voipi 
myöskin ajatella että papit, jotka paremmin vaikuttaakseen 
kuulijoihinsa mielellään koristelivat evankeliumien yksinkertai
sia kertomuksia, eivät laiminlyöneet saarnoissaan kutsua kaikkia 
luonnon voimia suremaan Kristuksen ristin ympärillä. Mitenkä tä
män asian laita lieneekin ollut, niin nähdään kaikissa tapauksissa 
»mare», meri, ja »tellus», maa, useissa karolingilaisissa elefantin- 
luisissa korkokuvissa olevan läsnä Kristuksen ristiinnaulitsemi
sessa. Edellinen on esitetty miehen muodossa, joka airo kädessä 
ratsastaa merihirviöllä, tahi vanhan-ajan virtajumalan muo
dossa, jolla myöhemmän roomalaisajan tapaan on ravunsakset 
päälaella. Jälkimmäinen taas (tellus, maa) kuvattiin vaimon 
muodossa, joka istuu maassa ja jolla on runsaudensarvi kä
dessä ja lapsi vieressä, hedelmällisyytensä merkkinä, sekä 
käärme käsivarren ympärillä tahi imemässä hänen rintaansa. 
Sillä matelevaisena eläimenä pidettiin käärmettä keskiajalla 
varsin sopivana maan erityiseksi tunnusmerkiksi.

Useasti tulee vielä lisäksi neljä evankelistaa, jotka kirjoit
tavat kertomuksiansa vapahtajan kärsimisestä ja kuolemasta, 
ynnä näiden Johanneksen ilmestyksestä (IV, 7) otetut n. k. 
»ilmestys-eläimet», nimittäin enkeli (Matteus), jalopeura (Mar
kus), vasikka (Luukas) ja kotka (Johannes). Sivulla §5 kuva
tussa korkokuvassa (kuv. 4) on kolmella Viimeksimainitulla 
evankelistalla, raa’an tavan mukaan, joka oli jotenkin tavaili-
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nen keskiajalla, omien ihmispäidensä asemesta vastaavien eläin
ten päät.

Mutta vielä omituisempaa Karolingien aikakauden ristiin- 
naulitsemiskuvissa on kaksi vertauksellista olijahahmoa, jotka 
nyt ilmestyvät taiteeseen suorittaakseen siinä, samoin kuin kir
kollisissa salamenoissa (mysteripelissä), koko keskiaikana mer
killisen ja tärkeän tehtävän.

Bysanttilaisessa taiteessa ovat »Ecclesian» (kristillisen kir
kon) ja »Synagoogan» (juutalaisuuden) esitykset niin harvinai
sia, että, missä niitä poikkeuksittain tavataan (niinkuin eräässä

runsaasti kuvitetussa kreik
kalaisessa evankeliumikir
jassa yhdenneitä toista vuosi
sadalta, joka löytyy Pariisin 
kansalliskirjastossa) on syytä 
olettaa aate tuoduksi länsi
mailta. Sitävastoin ovat Ec- 
clesia ja Synagooga jotenkin 
pysyväisiä olijahahmoja ka- 
rolingilaisissa ristiinnaulitse
misen kuvissa. Syynä niiden 
esiytymiseen oli epäilemättä 
se kiihotus juutalaisia vas
taan, jonka katooliset prelaa- 
tit juuri siihen aikaan panivat 
toimeen, ja lähempi aihe nii

den yhtymiseen Kristuksen ristin juurella näyttää olevan yhtey
dessä erään vanhan juutalaisvihollisen riitakirjoituksen kanssa, 
nimeltä: »De altercatione Ecclesiae et Synagogse dialogus», joka 
sai ansaitsemattoman merkityksen sen kautta, että sitä, vaikka 
väärin, pidettiin suuren kirkkoisän Augustinuksen kirjoittamana. 
Mutta sen seikan, että nämä kaksi toistensa vastustajaa ensiksi 
pääsivät taiteeseen juuri ristiinnaulitsemisen esityksissä, voipi 
selittää osaksi siten, että kirkko, keskiajan käsityksen mukaan, 
katsottiin syntyneeksi Kristuksen kylkeen pistetystä haavasta 
—  samoin kuin Eeva luotiin Aadamin kyljestä —  osaksi siten 
että katodisessa jumalanpalveluksessa pitkänäperjantaina juu
talaisuuden rikos, että se ristiinnaulitsi vapahtajan ja uppinis
kaisesti kieltäytyi tunnustamasta häntä vapahtajaksi, sekä sen 
rangaistus (lukemalla Jeremiaan valitusvirsiä) suurella selvyy
dellä astuvat näkyviin. »Jerusalem, Jerusalem, convertere te 
ad deum tuum», kaikuu sangen useasti tänä jokavuotisena 
Kristuksen kuoleman muistojuhlana.

Kirkko —  Kristuksen ruumiin ja veren hoitaja, joka katoo- 
lisessa messu-uhrissa joka päivä uudistaa Kristuksen uhrikuo-
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leman syntein anteeksiantamiseksi — esitetään vaimona, joka 
H erran-ehtoollism aljaan kokoaa hänen kylkeensä pistetystä haa-

Kuv. 4.
P iispa A dalbertin elefantinluinen korkokuva Metzin kaupungin museossa.

vasta vuotavaa verta. Synagooga sitävastoin esiytyy eri muo
doissa, tavallisesti kuitenkin väitellen Ecclesian kanssa, ikään
kuin taiteilijoilla olisi ollut mielessä tuo vastamainittu pseudo- 
augustiinilainen sepustus.
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Esimerkiksi otamme tähän kuitenkin kaksi yksinkertaisem
paa esitystä, joissa Synagooga on asetettu Ecclesian vasta
kohdaksi toiselle puolelle ristiä. Vanhempi (kuv. 3) on otettu 
eräästä kallisarvoisesta, jo sivumennen mainitusta käsikirjoituk
sesta, n. k. »Sacramentarium»ista, jota säilytetään Ranskan 
kansallismuseossa Pariisissa ja joka on tehty Kaarle suuren 
jalkapojan Drogon (Metzin piispana 826— 855) tilauksesta. 
Tämä on ainoa tallella oleva Karolingien aikainen käsikirjoi
tus, jossa on runsaammin kuvia Kristuksen elämästä (katso 
ylempänä siv. 51), vaikka eivät ne tässäkään suoranaisesti ku
vaa pyhää kertomusta, vaan ainoasti kirkon juhlia, joita se 
vietti vastaavain tapausten muistoksi, tahi juhlamenoissa käy
tettyjen rukousten sanoja. Nuo pienet alustelman tavoin ku
vatut kohtaukset on sovitettu runsaasti ja aistikkaasti koris
teltuihin alkukirjaimiin, nyt puheenaolevassa kuvassa O-kirjai- 
meen *).

Pienuudestaan huolimatta on tämä kuva sangen aiherikas. 
Ristin yläpuolella pitää taivaallinen käsi voittoseppelettä, va
semmalla ja oikealla leijailee kaksi enkeliä sekä aurinko ja kuu. 
Kristus on parraton ja ainoastaan lanteiltaan verhottuna. Pää 
on vielä pystyssä, mutta ruumis kallistuu sivulle päin. Ristin 
juurella kiemurtelee suuri käärme. Kauvimpana kumpaisellakin 
puolella seisovat Maria ja Johannes surun valtaamina. Heidän 
jalkainsa juuressa on kaksi hyvin pieneen muotoon piirrettyä 
haudoistaan noussutta, kädet ojennettuina vapahtajaa kohti. 
Kolmijakoinen lippu kädessä ottaa Ecclesia seisoen ristin vie
ressä ehtoollismaljaan Kristuksen kyljestä virtaavaa verta.

Tämä on tyypillistä ja tavallista puheenalaisen ajan ele- 
fantinluisissa korkokuvissa. Mutta harvinainen on Synagoogan  
esittäminen ukon muodossa, joka pallo tahi ympyriäinen levy  
sylissä istuu ristin juurella käsi ojennettuna ristiinnaulittua tahi 
ehkä Ecclesiaa kohti. Muuten esitetään Synagooga aina vai
mon muodossa, vaikka joskus, Ecclesian kanssa väitellessään, 
niinkuin tässä, istuvana ja pitäen kädessään samanlaista levyä, 
jonka merkitystä ei vielä ole voitu tyydyttävästi selittää. Mai
nitussa peudo-augustiinilaisessa riitakirjoituksessa mainitaan 
Synagooga selvästi vaimoksi — »dives auro mulier Synagoga», 
kullasta rikas vaimo.

Toinen esimerkkimme (kuv. 4) on noin sataa vuotta nuo
rempi elefantinluinen korkokuva, jonka senkin valmistusajan

*) „Omnipotens Deus, qui Salvatorem  nostrum  carnem  sum ere et crucem 
subire fecisti“. Kaikkivaltias Jum ala, joka annoit V apahtajam m e lihallisesti 
syn tyä ja  kärsiä ristikuoleman. (M essurukouksen alku palm usunnuntaina).
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ja valmistuspaikan voipi jotenkin tarkasti määrätä. Sillä alim
pana näemme, niinkuin päällekirjoituksesta käy selville, Metzin 
piispana noin 940 olleen A dalbertin  muotokuvan. Tätä korko
kuvaa säilytetään vielä saman kaupungin museossa. Siinä 
seisovat Ecclesia ja Synagooga vastakkain, edellinen suorittaen 
tavallista tehtäväänsä, jälkimmäinen vuorostaan pitäen sodan- 
merkkiä, kolmijakoista lippua, mutta kääntyen pois ja luoden 
pelkoa tahi inhoa ilmaisevan katseen takaisin kuolemassa voit-

K u v .  5 .

tavaan vapahtajaan *). Harvinaisena omituisuutena on tässä 
huomautettava että Aadam ja Eeva pieninä olijahahmoina istu
vat ristin juurella ja katsovat Kristukseen, jonka lunastustyön  
heidän syntinsä on tehn t välttämättömäksi.

Katolisessa messuliturgiassa rukoillaan psalmi CXV **) ja 
kerrotaan erittäin pari kertaa sen 4:s värsy: »Minä otan sen 
autuaallisen kalkin» (Calicem salutaris accipiam), jolla rukouk
sessa tarkoitetaan Kristuksen ristillä vuodattamaa verta. Tämän 
paikan käyttäminen alttarin sakramenttia (Herran-ehtoollista) 
vietettäessä on luultavasti osaltansa antanut aihetta Ecclesia- 
hahmon ensimmäiseen esiytymiseen ristiinnaulitsemisessa, koska 
kirkko katoolisen käsitystavan mukaan, niinkuin jo viitattiinkin, 
Herran-ehtoollisen sakramentissa yhä uudistaa suuren Golga

*) Katso myöskin m itä Ecolesiasta ja  Synagoogasta on sanottu  „Suomen 
Museossa11, Nivoissa 1—2, siv. 14 ja  seur.

**) L utheruksen käännöksessä CXVI:nnen psalm in loppuosa, 10:nnestä 
värssystä alkaen.
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talla uhratun uhrin. Eräässä värittämättömillä kynäpiirustuk- 
silla runsaasti kuvitetussa psalttarin-käsikirjoituksessa yhdek
sännen vuosisadan edelliseltä puoliskolta, jota käsikirjoitusta 
säilytetään -Utrechtin yliopiston kirjastossa, on tämä paikka 
antanut aihetta kuvaan, joka on jäljennettynä siv. 57 (kuv. 5). 
Siinä näemme Kristuksen, pitkään paitaan puettuna, riippuvan 
ristillä pää kallistuneena vasempaa olkapäätä kohti ja silmät 
kiinni, siis jo kuolleena, seppeleen leijuessa hänen päänsä

Kuv. 6

päällä. Oikealla puolella seisovat Maria ja Johannes, surun 
valtaamina, vasemmalla puolialaston mies, joka tässä onEcclesian  
sijalla. Hän ottaa näet ehtoollismaljaan Kristuksen kyljessä
olevasta haavasta virtaavaa verta ja osottaa samalla kohtauk
sen salaperäistä yhteyttä alttarinsakramentin kanssa ojentamalla 
viereen] kuvatussa kirkossa olevaa alttaria kohti pieniä ym
pyriäisiä esineitä sisältävää vatia, jotka esineet luultavasti 
kuvaavat ehtoollisleipiä (hostioita) ja tarkoittavat mainitun 
psalmin (8 v.) lausetta: tibi sacrificabo hostiam laudis, »minä
uhraan sinulle kiitosuhria». *)

•  *  *

*

* M uista puheenalaisessa kuvassa tava ttav is ta  aiheista on toinen — mies, 
joka keihäällään uhkaa ris tin  vieressä olevaa puolialastonta, yhteydessä l:sen värs
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Emme mene tällä kertaa pitemmälle esityksessämme ris- 
tiinnaulitsemiskuvien kehityksestä, vaan huomautamme lopuksi 
ainoastaan yleisenä piirteenä näille kristillisen taiteen vanhem
mille aikakausille, että pyrkimys luomaan esitykseen arvokasta 
kauneutta, joka tosin välisti sangen vaillinaisesti saavutetaan, 
yleensä on suurempi kuin pyrkimys esittämään näytelmällistä 
kärsimyksen ilmausta Kristuksessa sekä surun ja tuskan ilmausta 
Mariassa ja Johanneksessa. Karolingien-aikaisen taiteen omi
tuinen sävy ja sen usein lyhyet, miltei lapselliset mitta
suhteet ovat nekin muinaiskristillistä perintöä. Yhteinen piirre 
on myöskin se, että Kristuksen jalat, bysanttilaisessa taiteessa 
aina, länsimaisessa pitkälle keskiaikaan saakka, ovat asetetut 
vierekkäin ja kiinnitetyt ristiin kahdella naulalla.

Se ristiinnaulitsemiskuva, joka ehkä parhaiten kaikista 
tallella olevista tuopi näkyviin vastamainitun ihanteellisen tar
koituksen, on leikattu elefantinluiseen levyyn, joka kaunistaa 
etumaista kantta eräässä messukirjassa, jonka taidetta rakas
tava keisari Henrik II vuonna 1014 lahjoitti Pyhän Yrjön 
luostarille Bambergissa ja jota nykyään säilytetään Miinche- 
nissä olevassa valtionkirjastossa (katso kuv. 6).

Kristus seisoo vielä suorana ristillä, pää ainoastaan hiukan 
kallellansa. Kahdesta sotamiehestä on toinen ainoastaan hie
man muunnettu jäljennös vastaavasta henkilöstä Frans II:sen 
evankeliumikirjassa (vert. kuv. 2) ja on meille hyvä esimerkki 
siitä mitenkä keskiajan taide otti vanhemmasta taiteesta aiheita, 
jotka siten saattoivat pysyä vuosisatoja käytännössä. Johan
nes on poikkeuksittain parrakas. Ristin yläpuolella nähdään 
aurinko, kuu ja kuusi enkelinpäätä, sen juurella haudoistaan 
nousseita kuolleita. Suorituksen oivallisuuteen nähden voipi 
tätä teosta verrata 'parhaimpiin mitä meillä on tallella muinais- 
kristittyjen elefantinluuveistoksista —  ja tämä ei merkitse aivan 
vähän, vaikkapa taide olikin jo silloin, kun kristinoppi ensin 
rupesi tarjoamaan sille uusia tehtäviä käsiteltäviksi, melkoisesti 
rappeutunut loistavaan suuruuden-aikaansa verraten. Kaikissa 
tapauksissa voisi, puheenalainen elefantinluinen korkokuva sil- 
mäinsä edessä, sittenkään tuskin aavistaakkaan, että taide jo 
oli partaalla perikadon kuilun, johon se oli syöksevä niin 
syvään, että se ainoastaan vitkalleen ja sanomattomalla vai
valla voi sieltä jälleen kohota ja uuteen eloon elpyä.

syn kanssa: „m inä sangen vaivataan11, toinen — tem ppelin edustalla m akaavat 
ruum iit ja  m urhakohta ukset, 6:nnen värssyn kanssa: „Hänen pyhäinsä kuolema 
on kallis H erran  edessä11.



—  60 —

Meidän jäljentämämmepääkohtauksen alla on — samoin kuin 
muuten jo syyrialaisessa pienoiskuvassa vuodelta 586 ja pie
nissä Monzan öljypulloissa (katso kuv. 3 ja 5 edell. N:rossa) sekä 
useimmissa karolingilaisissa ristiinnaulitsemista esittävissä ele- 
fantinluisissa korkokuvissa — kuvattuna vaimojen käypti Kris
tuksen haudalla, jonka kohtauksen tarkoituksena on muistuttaa 
hänen ylösnousemistansa, s. o. että vapahtajan kuolema oli 
kuolema voittoon ja elämään. Se on näet omituinen seikka, 
jota ei tiettävästi ennen ole huomautettu ja johon emme tois
taiseksi voi antaa selitystä, että taide otti Kristuksen voitolli
sen ylösnousemisen — tämän tärkeimmän uskonkappaleen ja 
pantin kristityn varmuudesta, että on olemassa elämä tämän 
elämän jälkeen -—• että taide otti juuri tämän tapauksen, jota 
ilman, niinkuin apostoli sanoo, meidän uskomme olisi turha 
(I Kor. XV, 14), kaikkein viimeksi, s. o. vasta myöhempänä 
keskiaikana, välittömästi esitettäväkseen. Vieläpä siinäkin ku
vassa, joka on liitettynä jo mainitun Utrechtissa löytyvän psalt- 
tarin-käsikirjoituksen lopussa olevaan apostoliseen uskontun
nustukseen ja joka kuitenkin kohtaus kohtaukselta tuopi näky
viin uskonkappaleiden sisällyksen, viittaa ylösnousemiseen 
ainoastaan vaimojen käynti haudalla.

J. J. Tikkanen.

L i i v i l ä i s t e n  k u k i s t u s .

(Lyhennys tekeillä-olevasta laajemmasta teoksesta, esitelmänä pidetty Suomen 
Muinaismuisto-Yhdistyksen kokouksessa 24 p. huhtik. 1897).

Meidän vuosisadallamme on se kansa, joka Itämeren maakun
tain vanhimmissa historiallisissa lähteissä tavataan Liiviläisten 
nimellä, sukupuuttoon hävinnyt. Sen viimmeiset jäännökset elivät 
Salisjoen suulla, jossa viisi miestä ja kolme naista vielä v. 1858 
puhui liivinkieltä. Sittemmin ovat nekin joko kuolleet taikka 
lättiläistneet, joten Liiviläisiä ei enää ole Väinäjoen pohjoispuolella. 
Kuurinmaan pohjoisrannikolla asuu vielä noin kolmeen tuhanteen 
nouseva määrä liivinkieltä puhuvaa väkeä, mutta se muodostaa 
viimmeiset jätteet sitä uusimpien tutkimuksien mukaan lättiläis- 
liiviläistä sekakansaa, joka Itämeren maakunnissa saksalaisen valloi
tuksen aikana esiytyy Kuurilaisten nimellisenä.

XII:n vuosisadan lopulla, jolloin Saksalaiset alkoivat levittää 
valtaansa Itämeren maakuntiin, oli Liiviläisiä Väinäjoen pohjois
puolella kuitenkin vielä kokonainen kansa, joka epätoivon urhool
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lisuudella pari vuosikymmentä puolusti vapauttansa ja isiensä uskoa 
maalian tunkeutuvia muukalaisia vastaan, väistyen vasta veristen 
taistelujen jälkeen parempien aseiden ja korkeamman sivistyksen 
tieltä. Tämän kansan vapaudentaistelusta esitämme tässä pääkohdat 
sen mukaan, kuin Itämeren maakuntain vanhin historiallinen kir
jailija, Henrik Lättiläinen, tapaustennäkijänä on ne mainiossa teok
sessaan jälkimaailmalle kertonut. — Sitä ennen on kuitenkin hei
tettävä pikainen silmäys Liivin kansan valloituksen-aikaiseen asu- 
musalaan.

Väinäjoen varrella ulottui Liiviläisten alue XILlla vuosisadalla 
pitkin jokea ylöspäin Ascheradenin seuduille, joka oli heidän itäisin 
linnansa joen rannalla. Tällä alalla asuvia Liivin kansan heimoja 
kutsuu Henrik Lättiläinen Väinäjoen mukaan, joka etelässä rajoitti 
heidän asumusalaansa ja jolla jo saksalaisen valloituksen aikana oli 
sama liiviläisperäinen nimensä, yhteisellä nimellä Väinän L iiv ilä i
s ik si eli Väinäläisiksi. Alkaen Väinäjoesta etelässä käsitti heidän 
asumusalansa myöskin pohjoisempana virtaavien Jägel- ja Ogerjoen 
laaksot. Päälinnojen ja muiden tällä alalla olevien merkkipaikkojen 
mukaan jakaa kronikankirjoittaja heidät useihin eri ryhmiin. Sem
moisina mainitsee hän: Riian Liiviläiset, jotka asuivat Väinäjoen 
suun seuduilla myöhemmin raketun Riian kaupungin ympärillä; 
Holmen Liiviläiset, jotka asuivat Riian yläpuolella Väinäjoen suu
rimmalla saarella; Ykskylän, Lenevardenin ja Ascheradenin Liivi
läiset samannimisten kyläin ja linnain ympärillä.

Väinän eteläpuolella joen suuta lukuunottamatta ei Liiviläisiä 
saksalaisen valloituksen aikana ensinkään mainita. Todistuksena 
siihen, että Väinäjoki tähän aikaan oli Liiviläisten eteläisenä rajana, 
on sekin seikka, että Liiviläisten tämänaikaisista linnoista ei yksi
kään ole Väinäjoen eteläpuolella. Pohjoispuolella niitä sitä vastoin 
on useampia. Tärkeimmät niistä olivat Väinäjoen pohjoisrannalla 
sijaitsevat Lenevarden ja Ascheraden. Myöskin Ykskylä näyttää 
olleen sangen vahvasti asuttu paikka, koskapa sitä, samoinkuin 
Lenevardeniakin, kronikankirjoittaja jonkun kerran mainitsee kau
pungin nimellä.

Väinän liiviläisalan pohjoispuolella oli laajojen metsämaiden 
takana Thoreicla niminen maakunta, käsittäen yleensä Koivajoen 
suunpuoliset seudut. Maakunnan keskustana on pidettävä nykyinen 
Treiden.

Tämän maakunnan pohjoispuolella Riianlahden itärannikolla 
oli Metsepole (Metsäpuoli) niminen alue, joka idässä ulottui Asti- 
järveen, rajoittuen siellä Lättiläisten maahan. Pohjoiseen päin ulottui 
se, samoinkuin koko Liiviläisten alue, Orajokeen saakka Salisjoen 
pohjoispuolelle. Tämä seutu oli muihin liiviläisalueisiin verraten 
erämaata, josta sen nimikin, Metsäpuoli, lienee johtunut.
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Itäisin Liiviläisten maakunnista oli nimeltään IcLumaea. Se 
oli edellisen maakunnan itäpuolella pohjoiseen ja koilliseen päin 
Toreidasta sekä rajoittui idässä lättiläisalaan Koivajoen ylisen juoksun 
varrella. Tämän maakunnan väestö näyttää olleen Liiviläisten ja 
Lättiläisten sekoitusta, kuitenkin niin, että liiviläinen kansanaines 
siinä oli enemmistönä.

Liiviläisalan itäpuolella asui kauttaaltaan Lättiläisiä, jakautuen 
useihin eri heimoihin hekin. Heidänkin maassaan mainitaan useita 
eri maakuntia. Pohjoispuolella taas asuivat Virolaiset, joiden eteläinen 
raja kävi Orajoesta lännessä vähän etelään kaareutuvana viivana 
aina lähelle Pihkovanjärveä sekä siitä pohjoiseen päin pitkin Peipsi- 
järveä ja Narvajoen vartta Suomenlahteen. Heidän asumusalansa 
on siten saksalaisen valloituksen aikana jotenkin samojen rajojen 
sisällä, kuin meidän päivinämme.

Itämeren Suomalaisten ja Venäläisten välinen suhde ennen 
Saksalaisten tuloa oli yleensä vihamielistä laatua. Ehtimiseen olivat 
nämät kansat rettelöissä ja verisissä taisteluissakin keskenään, mutta 
pysyväisempään vallanalaisuuteen ne eivät kummaltakaan puolen 
vieneet. Ainoastaan Väinän Liiviläiset olivat Saksalaisten tullessa 
höllässä alamaisuuden suhteessa Polotskin venäläiseen ruhtinaskun
taan ja maksoivat tämän alamaisuutensa merkiksi veroa sen hallit
sijoille, mutta muihin liiviläisiin maakuntiin ei venäläinen vaikutus 
näytä ulottuneen.

Itämeren lännenpuolisten maiden kanssa olivat suomalaiset 
kansat jo pakanuuden aikana vilkkaassa yhteydessä, liikkuen usein 
pelättävinä merirosvoina vierailla rannikoilla. Lännestäpäin mak
settiin nämät vieraissa-käynnit samalla mitalla. Sekä Skandinaa- 
vian että Tanskan vanhimmat historialliset lähteet sisältävät seikka
peräisiä kertomuksia näistä molemminpuolisista hävitysretkistä. 
Kristinuskon leveneminen Skandinaavian maihin teki lopun sikä
läisten viikinkien vallattomuuksista, mutta Itämeren itärannikon 
pakanat jatkoivat entisiä ryöstöretkiään, hävittäen Ruotsin ja Tans
kan rannikoita sekä häiriten kauppaa ja meriliikettä. Ainoa keino 
tehdä loppu näistä hävityksistä oli puheenalaisten pakanain kristin
uskoon saattaminen. Siinä tarkoituksessa alettiinkin lännestäpäin 
tehdä retkiä Itämeren idänpuolisiin maihin, ja samaan aikaan kuin 
Ruotsalaiset pystyttivät pyhän ristin Auran rannalle, saavat breme
niläiset kauppamiehet jalansijan Yäinäjoen suulla ja alkavat siitä 
levittää valtaansa ja kristinuskoa sikäläisten pakanain keskuuteen. 
Se tapahtui noin v. 1159.

Kristinuskon levittämisestä Itämeren maakuntiin ennen Sak
salaisten tuloa ei ole mainittavia jälkiä jäänyt. Eräs tieto XI:ltä 
vuosisadalta viittaa tosin siihen, että joku yritys levittää kristin
uskoa Kuurinmaalle on lännestäpäin tehty ennen saksalaisen valloi
tuksen alkua. Mutta ainakaan tärkeämpiä seurauksia ei tästä yri
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tyksestä ollut, sillä Itämeren maakuntain eteläosassa, sekä Kuurin
maalla että muualla, vallitsee synkkä pakanuus siihen aikaan, jolloin 
Saksalaiset siellä ristisaarnansa aloittavat. Historiallisia todistuksia 
ei löydy siihenkään, että Venäläiset olisivat ennen Saksalaisten tuloa 
kreikkalaiskatoolista oppia Itämeren maakuntain suomalaisten kan
sain keskuuteen levittäneet, vaikka tosin näiden kansain kielissä 
on muutamilla kirkollisilla käsitteillä venäjänkieliset lainasanat. 
Yleensä tapaavat Saksalaiset Itämeren maakuntiin tullessaan, samoin
kuin myöhemmin Tanskalaisetkin, kaikkialla pakanuuden, ja heidän

ansiokseen on luettava se suuri asia, että kristinuskon valo XILlla 
ja XHIdla vuosisadalla näillekin kansoille alkoi koittaa.

Saksalaisten kauppijasten tutustumista Itämeren idänpuolisiin 
maihin seurasi muutaman vuosikymmenen kuluttua kristinuskon 
levittäminen ja aseellinen valloitus. Sillä kerran hyvään alkuun 
päästyänsä purjehtivat saksalaiset kauppamiehet ehtimiseen Väinän- 
suulle rauhalliseen kaupantekoon Liiviläisten kanssa. Eräällä sel
laisella matkalla seurasi heitä Liivinmaalle augustinolaismunkki 
Meinhard, kotoisin Segebergin luostarista Holsteinista. Varmaan ei 
voida määrätä vuotta, milloinka tämä jo tullessaan harmaapäinen,
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myöhemmin Liivinmaan ensimmäiseksi piispaksi kohonnut lähetys
saarnaaja, Liivinmaalle tuli, mutta todennäköistä on, että se tapahtui 
ennen vuotta 1184. Eikä ole olemassa mitään varmoja tietoja 
siitäkään, minkälaisissa oloissa Meinhard ensimmäiset aikansa Liivin- 
maalla eli. Erään vanhan tarinan mukaan sanotaan hänen parin 
nuoren miehen seuraamana tulleen uudelle vaikutusalalleen ja raken
taneen aittoja Väinäjoen varrelle kahden peninkuorman päähän joen 
suusta sekä erään väliaikaisen rakennuksen, jossa pidettiin jumalan
palvelusta. Sellaista toimitti Meinhard aluksi vaan kauppamiehille 
ja laivaväelle, kunnes hän ja hänen seuralaisensa oppivat liivin
kieltä. Tämä ensimmäinen kauppijasten majapaikka oli tarinan 
mukaan nykyisen Riian kaupungin paikalla. Pakanat tulivat sinne 
edempääkin kaupantekoon, ja Saksalaiset oppivat siten vähitellen 
maan kieltä.

Meinhardin tulon aikana maksoivat Väinän Liiviläiset veroa 
Polotskin ruhtinaalle Vladimirille, ja hänen luvallaan ryhtyi Mein
hard uutta oppia pakanoille julistamaan. Tämän luvan hän sai 
ilman mitään vaikeutta, vieläpä lahjojakin venäläiseltä ruhtinaalta. 
Se seikka todistaa, kuinka heikko Venäläisten valta Väinän liiviläis- 
alallakin oli.

Luvan saatuansa alkoi Meinhard innolla kristinuskoa saarnata 
ja rakensi Ykskylä nimiseen liiviläiskylään viimeistään kesällä 
vuonna 1186 ensimmäisen Liivinmaan kirkon, jonka paikan hänen 
sanotaan Liiviläisiltä ostaneen. Tämä kirkko oli ensimmäinen kivestä 
tehty rakennus Liivinmaalla ja sen rauniot ovat vieläkin nähtävinä 
Väinäjoen pohjoisella rannalla kuuden peninkuorman päässä joen 
suusta. Siitä kylästä olivat kotoisin ensimmäiset kastetut Liivi
läiset, joita nimeltään mainitaan neljä.

Liiviläisten vanhat viholliset olivat Väinäjoen eteläpuolella 
asuvat Liettualaiset, joiden oli tapana julmilla hävitysretkillä ahdistaa 
pohjoisempana asuyia kansoja. He tulivat Liivinmaalle „seuraavana 
talvena11, hävittäen maata ja vieden paljon ihmisiä vankeuteen. 
Meinhardin ja Ykskyläläisten täytyi etsiä suojaa metsissä. Kun 
vaara oli ohitse, kehoitti Meinhard Ykskylän ja Holmen saaren 
Liiviläisiä rupeamaan kristityiksi sekä lupasi rakentaa heille linnan, 
jos he uskoon suostuisivat ja siinä pysyisivät. Tämä tuuma miel
lytti pakanoita ja he lupasivat valalla ottaa kasteen. Seuraavana 
kesänä tilattiin Grotlannista muurareita ja linnan rakentaminen alkoi. 
Osa pakanoita oli kastettu jo ennenkuin linnaa aljettiin rakentaa, 
toiset lupasivat rakennuksen valmistuttua ottaa kasteen, mutta eivät 
sanaansa pitäneet. Linna rakennettiin kuitenkin valmiiksi. Viides 
osa siitä tuli Meinhardin omaisuudeksi, koska se oli rakennettu 
hänen varoillaan.

Tämä Itämeren maakuntain monista keskiaikaisista linnoista 
ensimmäinen, josta vieläkin on kaivantojen, vallien ja muurien



—  65 —

vähäisiä jäännöksiä nähtävänä, rakennettiin viimeistään kesällä 
1187 ja ympäröi nelikulmiona ennen mainittua Ykskylän kirkkoa. 
Luultavasti avustivat saksalaiset kauppiaatkin sen rakentamista.

Läheiset Holmen Liiviläiset houkuttelivat samanlaisilla lupauk
silla Meinhardin rakentamaan linnan heillekin. Mistä suostui alussa 
kuusi kastettaviksi. Tästäkin linnasta, joka rakennettiin ehkä
v. 1192 tahi 1193, on vielä jäljellä vähäisiä jäännöksiä.

Tällä tavalla alkoi kristinusko levitä Väinän liiviläisalalle. 
Tieto Meinhardin julistamasta ristisaarnasta oli jo ehtinyt Bremenin 
arkkipiispankin kuuluville ja hän määräsi Meinhardin liiviläisen 
kirkon piispaksi „kahden ennen mainitun linnan rakentamisen väli
ajalla “.

Pakanat näyttävät aavistaneen, että uusi oppi ja sen turvaksi 
pystytetyt kiviset linnat kävisivät heidän vapaudellensa ja isiensä 
uskolle vaarallisiksi. Senvuoksi rupesivat he uusia tulijoita ja 
heidän julistamaansa oppia vastustamaan. Heti kun Ykskylän linna 
oli valmistunut, tulivat Väinän eteläpuolella asuvat lättiläissukuiset 
Semgallit sitä hävittämään ja koettivat, tuntematta savilaastin käy
täntöä, vetää koko rakennuksen isoilla laivaköysillä Yäinäjokeen. 
Saksalaiset jousimiehet ajoivat kuitenkin linnan huonosti varustetut 
ahdista jät haavoitettuina tiehensä 1).

Liiviläisetkin kyllästyivät pian Meinhardin julistamaan kristin
uskoon. Uusia uskolaisia ei toisen linnan valmistuttua ilmaunut 
ainoatakaan ja entisetkin uskontunnustajat ryhtyivät varsinaiseen 
väkivaltaan, luopuen kristinuskosta. He ryöstivät Meinhardin omai
suuden, pieksivät hänen palvelijoitansa, päättivät karkoittaa lähetys
saarnaajan itsensä maasta ja kylpivät Väinäjoessa, luullen sen virran 
muassa voivansa panna kasteen ja sen vaikutukset Saksanmaalle 
menemään. Meinhardilla oli käännytystoimessa apumiehenä sistersi- 
läismunkki Teodorik, joka myöhemmin tuli Virolaisten piispaksi. 
Hän saarnasi tähän aikaan kristinoppia Toreidan liiviläisalalla. 
Hänet päättivät Liiviläiset uhrata jumalilleen, kun touko hänen 
pelloillansa oli hyvä, heidän omat kylvönsä taas olivat liiallisesta 
sateesta menneet pilaan. Kansaa tuli paljon kokoon tätä pyhää 
toimitusta varten ja jumalien tahtoa kuulusteltiin arvalla. Keihäs

’) Täm ä yritys köysillä kaataa k ivistä to rn ia ei näy tä  olleen Itäm eren 
m aakunnissa ainoa. E rään  ta rinan  m ukaan koettivat Saarenm aalaiset samalla 
tavalla kaataa erään Saksalaisten rakentam an tornin. Köydet sidottiin to rn in  
huippuun ja  härk iä  valjastettiin  pitk in  köysiä sitä kumoon vetämään. Kun 
köydet y h t’äkkiä vedettiin  kireille, nousivat takim m aiset h ä rä t pystyyn. E räs 
poika huusi silloin isällensä, joka ajoi etum aisia härkiä: „Isä, h ärä t lähtevät
ta ivaaseen!“ M yöskin K uurilaisten kerrotaan sam alla tavalla koettaneen kaa
ta a  erään to rn in  Saarenmaalla. „Tornin kiskoja11 käytetään Virossa vieläkin 
pilkkanimenä. Nyenstädt (Mon. Livon. ant. II, s. 9); J. Jung, L ä ti Hendriku 
Aasta-raamat, s. 9.
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asetettiin maahan, hevonen pantiin astumaan sen yli, mutta kun 
se yritti vasemmalla jalallansa astumaan, selitti uhrintoimittaja, että 
kristittyjen jumala istui hevosen selässä ja ohjasi eläimen jalkaa. 
Hevosen selkää pyyhittiin nyt, jotta jumala siitä putoisi maahan, 
mutta hevonen astui toisessakin koetuksessa samalla tavalla. Kun 
uhrimerkit pakanain käsityksen mukaan siten olivat epäedullisia, 
sai Teodorik jäädä elämään.

Kun Meinhard näki, ettei hän voinut uppiniskaisten Liiviläisten 
parissa mitään vaikuttaa, aikoi hän kaikkine palvelijoineen ja apu- 
miehineen kauppamiesten laivoilla matkustaa Gotlantiin ja varus
tautui jo matkalle. Peläten, että kristittyjen sotajoukko saapuisi 
heidän maahansa, lupasivat pakanat silloin ottaa kristinuskon ja 
houkuttelivat siten piispan jäämään maahan.

Piispa suostuikin heidän pyyntöönsä, mutta Liiviläiset eivät 
nytkään sanaansa pitäneet, vaan Holmen asukkaat kysyivät pilkaten 
palaavalta piispalta, mitä Gotlannissa suolat ja verka maksavat. 
Nyt aikoi Meinhard lähteä Vironmaalle, matkustaaksensa siellä 
talven viettäneiden kauppijasten seurassa keväällä Gotlantiin. Saa
tuansa kuulla eräältä Anno nimiseltä Toreidan asukkaalta, että 
Liiviläiset tällä matkalla aikoivat surmata hänet, palasi hän Yks- 
kylään takaisin.

Nuori liiviläinen kirkko oli siten perikadon partaalla. Kastetut 
olivat uskosta luopuneet ja uuden opin saarnaajat sekä heidän 
harvat seuralaisensa elelivät henkensä kaupalla vihamielisen kansan 
keskuudessa. Ulkoapäin saatava apu oli siten välttämätön, ja 
Meinhard lähettikin virkaveljensä Teodorikin paavin luokse Roomaan 
viemään sanaa Liivin kirkon tilasta ja pyytämään häneltä apua. 
Teodorik lähti salaa maasta, sillä Liiviläiset tiesivät, ettei heillä 
ollut hyvää odotettavana, jos tieto sikäläisen kirkon tilasta pääsisi 
laajemmalle Eeurooppaan leviämään. Senvuoksi he koettivat hen
gellisten miesten maasta-lähtöä estää. Mutta Teodorik istui papil
lisessa puvussaan kirjoineen ja vihkivesineen hevosen selkään ja 
sanoi menevänsä sairasten luokse, pääsi siten pujahtamaan maasta 
pois ja saapui onnellisesti Roomaan.

Sitä ennen oli jo tieto Meinhardin lähetystoimesta tullut Lii- 
vinmaalla käyneiden matkustajain kautta paavi Coelestin HLn kuu
luville. Jo v. 1198 oli hän kehunut Meinhardin työtä, kehoittanut 
häntä uskonsaamaansa jatkamaan sekä valtuuttanut hänet ottamaan 
apumiehikseen sopivia henkilöitä ja vihkimään niitä tarpeen mukaan 
papintoimeen. Teodorikin lähetyksen johdosta sama paavi myTönsi 
täydellisen synninpäästön kaikille niille, jotka lähtivät ristiretkelle 
Liivinmaan pakanoita käännyttämään. Se lienee tapahtunut v. 1196.

Meinhard kuoli samana vuonna. Kuolinvuoteellaan kutsui hän 
Toreidan ja Yäinänsuun Liiviläisten vanhimmat luoksensa ja kysyi 
heiltä, tahtoivatko he hänen kuoltuansa olla piispaa vailla. Kut
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sutut vastasivat Henrik Lättiläisen mukaan yksimielisesti tahtovansa 
piispan. Tämä hurskaan kronikoitsijan tiedonanto tuntuu epäil
tävältä, kun muistetaan, että moni Liiviläisten vanhimpiakin vielä 
oli pakana. Jos Liiviläiset todella ovat ilmoittaneet ensimmäiselle 
piispallensa suostuvansa kristinuskoon, niin se lienee tapahtunut 
vaan sotajoukkojen pelosta, sillä sekä edelliset että seuraavat tiedot 
todistavat, että Liiviläiset eivät suinkaan olleet vielä tähän aikaan 
kristinuskolle suopeita. Meinhard haudattiin rakennuttamaansa Yks- 
kylän kirkkoon. Liiviläisten kertoo Henrik vuodattaneen kyyne
leitä hänen hautajaisissaan, ja kansantarina on yhdistänyt ihmeitä 
tämän ensimmäisen liiviläisen lähetyssaarnaajan ja piispan aikaan 
ja elämään.

Liivinmaan toiseksi piispaksi tuli Bertold, Hannoverissa olevan 
Lokkumin luostarin apotti. Ilman sotajoukkoa lähti hän Liivin
maalle ja saapui Ykskylään keväällä tahi kesällä 1197. Hän kutsui 
piispan asuntoon maan etevimmät miehet, sekä kristityt että pakanat, 
antoi heille ruokaa, juomaa ja lahjoja, sanoi saapuneensa heidän 
pyynnöstänsä ja perineensä edeltäjänsä kaikki oikeudet. Ensin olivat 
maan asukkaat olevinansa piispallensa ystävällisiä, mutta kun Bertold 
vihki Holmen saaren kirkkomaata, keskustelivat Liiviläiset, — joilla 
oli tapana polttaa vainajansa ja joiden pakanallisia tapoja tämä 
toimitus loukkasi —, polttaisivatko he piispansa kirkossa, löisivätkö 
he hänet kuolijaaksi vaiko upottaisivat veteen. Köyhyyden arve
livat he olevan syynä siihen, että Bertold oli heidän maahansa 
tullut.

Huomattuansa Liivin kansan uppiniskaisuuden lähti Bertold 
salaa laivoilla Gotlantiin, matkusti sieltä Saksaan ja valitti paaville, 
arkkipiispalle ja Euroopan kristityille yleensä Liivin kirkon peri
katoa. Paavi, jona siihen aikaan vielä oli edellisestä tunnettu 
Coelestin III, lupasi taaskin synninpäästön kaikille niille, jotka 
ryhtyivät taisteluun Liivinmaan pakanoita vastaan.

Koottuansa Euroopassa sotajoukon palasi Bertold Liivinmaalle 
ja kulki maata myöten Väinäjoen pohjoispuolitse Holmen linnan 
kohdalle. Siitä lähetti hän sanan linnassa oleville Liiviläisille, 
kysyen tahtoivatko he suostua kristinuskoon. Siihen antoivat Lii
viläiset kieltävän vastauksen. Ollen laivoja vailla ei piispa voinut 
heitä sen enempää vastustaa, vaan palasi sotajoukkoinensa Piian 
kaupungin paikalle. Liiviläiset seurasivat piispan jäljessä ja aset
tivat leirinsä lähellä nykyistä Piian kaupunkia olevalle hiekka- 
mäelle, ollen valmiina taisteluun. He lähettivät nyt puolestansa 
lähetystön kysymään piispalta, miksi hän sotajoukolla oli heitä 
lähestynyt. Saatuansa kuulla, että siihen oli syynä heidän uskosta- 
luopumisensa, sanoivat he: „Tämän syyn me tulemme poistamaan. 
Palaa sinä, laskettuasi sotilaat kotiinsa, seuralaistesi kanssa rau
hassa hiippakuntaasi, pakoita ne, jotka ovat uskoon suostuneet,
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siinä pysymään, houkuttele muut siihen rakkaudella äläkä pakolla1'. 
Piispa vaati nyt heiltä ylimysten poikia panttivangeiksi. Ensin 
kieltäytyivät he niitä antamasta, mutta suostuivat vihdoin. Sillä 
aikaa, kun panttivankeja koottiin, tehtiin lyhyt aselepo, jonka mer
kiksi sotajoukot lähettivät toisillensa heittokeihäitä. Kun Liiviläiset 
tämän välirauhan aikana surmasivat useita hevosillensa rehua etsiviä 
Saksalaisia, lähetti piispa heidän keihäänsä takaisin, ja sotilakko 
oli siten rikottu. Nyt alkoi tappelu. „Liiviläiset huusivat ja löivät 
pakanallisen tavan mukaan aseitansa yhteen", sanoo kronikankir- 
joittaja. Saksalaiset tekivät äkkinäisen hyökkäyksen ja pakanat 
lähtivät pakoon. Ajaen vauhkolla hevosella heitä takaa joutui Ber- 
told vihollisten keskelle. Kaksi miestä tarttui häneen kiinni ja 
kolmas työnsi hänet keihäällä takaapäin puhki, jonka jälkeen hänen 
ruumiinsa revittiin kappaleiksi. Tämä tappelu, jossa Liivinmaan 
toisen piispan surma saavutti, tapahtui heinäk. 24 p. 1198.

Bertoldin kuoleman jälkeen pakenivat Liiviläiset minkä kerke
sivät, luullen että koko saksalainen sotajoukko ajoi heitä takaa. 
Saksalaiset taas, kostaaksensa piispansa surman, hätittivät sekä 
laivoilla että hevosilla, tulella ja miekalla, Liiviläisten viljavainioita. 
Liiviläiset pyysivät nyt rauhaa ja kutsuivat pappeja luoksensa. 
Ensimmäisenä päivänä kastettiin Holmen saarella 50, toisena Yks- 
kylässä 100 pakanaa. He ottivat pappeja linnoihinsa ja lupasivat 
maksaa niiden elatukseksi määrätyn summan viljaa jokaiselta auran- 
alalta. Myös lähettivät he saksalaisten hengellisten miesten ja 
luostariveljien kehoituksesta lähettiläitä Saksaan pyytämään uutta 
piispaa. Luottaen tähän poistuivat Saksalaiset maasta. Ainoastaan 
joitakin pappeja ja yksi saksalainen kauppalaiva jäi Liivinmaalle.

Rauha, joka Liivinmaalle täten näytti koittavan, oli kuitenkin 
vaan näennäinen. Kun Saksalaiset olivat lähteneet maasta, luo
puivat Liiviläiset taas kristinuskosta. He kävivät saunoistansa 
Yäinäjokeen, pesivät siinä kasteen pois ruumiistansa luullen siten 
panevansa menemään sen poistuvien Saksalaisten jäljessä virran 
mukana vieraalle maalle. Saksalaiset olivat ennen lähtöänsä lei
kanneet erään puun oksalle ihmisen pään muotoisen kuvan. Sen 
arvelivat Liiviläiset olevan Saksalaisten jumalan sekä tuottavan 
heille tulvia ja tauteja. He keittivät ja joivat tapansa mukaan 
simaa, ottivat kuvan puusta ja panivat senkin lautalla menemään 
Saksalaisten jäljessä Grotlantiin, arvellen siten pääsevänsä kristin
uskostakin.

Eivätkä he vielä siihenkään tyytyneet. Isien uskon kanssa 
heräsi Liivin kansassa menetetyn vapauden tunne, ja se päätti tehdä 
lopun koko siitä saksalaisesta siirtokunnasta, joka sen maahan oli 
sijoittunut. Kuukauden kuluttua (syksyllä 1198) rikkoivat Liivi
läiset julkisesti kristittyjen kanssa tekemänsä rauhan, pitelivät pahoin 
hengellisiä miehiä, ryöstivät heidän omaisuutensa, hävittivät heidän
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hevosensa j. n. e. Saksalaisten pellot jäivät siitä syystä viljele
mättä ja kirkko kärsi noin 200:n markan vahingon. Ykskylän 
papisto pakeni Holmen saarelle. Seuraavan paaston aikana (1199) 
päättivät Liiviläiset yksimielisesti surmata jokaisen papin, joka 
Pääsiäisen jälkeen tavattaisiin heidän maassansa. Papit lähtivät 
senvuoksi maasta pois. Samalla tavalla uhattiin kauppamiehiäkin, 
mutta lahjomalla maan vanhimmat he pelastuivat kuolemasta.

Siten oli Meinhardin aloittama työ melkein juuria myöten 
hävitetty. Kristinuskosta ei ollut enää mitään jäljellä Liiviläisten 
maassa ja viha muukalaisia vastaan oli yltynyt siihen määrään, että 
oleskelu pakanain-keskuudessa kävi hengelle vaaralliseksi. Vapauden 
ja isien uskon vaara oli saanut alkuasukkaat ryhtymään niin kovaan 
vastarintaan. Tarmokasta tointa oli tarves, jos mieli saada paka
nain vastustus kukistetuksi. Tällä vaarallisella hetkellä tuli Liivin 
kirkon johtajaksi mies, jolla oli kykyä, valtiollista älyä ja toiminta- 
voimaa rakentamaan kristillistä kirkkoa Itämeren maakuntain 
pakanain keskuuteen. Se oli Albert v. Buxhövden, bremeniläinen 
kaniikki.

Parhaassa miehuuden-ijässä hän vihittiin Liivinmaan piispaksi 
alkupuolella vuotta 1199. Pontevien toimiensa ja valtiollisen älynsä 
kautta on hän, kolmattakymmentä vuotta Liivinmaalla työtä tehden, 
tullut kristillisen kirkon ja saksalaisen vallan perustajaksi ja jär
jestäjäksi Itämeren maakunnissa, mutta samalla myös pannut alulle 
sen kovan orjuuden, joka monta vuosisataa on ollut näiden maiden 
asukasten kirouksena. Jo Albert-piispan ensimmäiset toimet osot- 
tavat, että hän aikoi tuntuvammalla tavalla käydä Liivinmaan 
asioihin käsiksi. Varoitettuna edellisten piispain kohtalosta hän ei 
lähtenyt uuteen hiippakuntaansa varustamattomana, vaan matkusti 
ensi töikseen ympäri Euroopan maita kootaksensa ison sotavoiman 
ja valmistaaksensa ihmisten mieliä Liivinmaan hädänalaisen kirkon 
asiaa ajamaan.

Piispaksi tultuansa matkusti Albert näet kesällä 1199 G-ot- 
lantiin ja kokosi siellä n. 500 miestä ristiretkelle Liiviläisiä vastaan. 
Sieltä hän meni Tanskaan, sai kuningas Knuutilta Valdemar-hert- 
tualta ja Lundin arkkipiispalta Absalonilta lahjoja, tuli sitten Mag- 
deburgiin Joulun aikana 1199 ja kokosi siellä enemmän seuralaisia.

Jo ennen oli mahtava Innocentius HI kääntänyt huomionsa 
Itämeren maakuntain pakanallisten kansojen käännyttämiseen. Hän 
lähetti syksyllä 1199 vaikuttavan sanansa Saksin ja Vestfaalin 
kristityille, kehoittaen heitä tekemään työtä Liivinmaan kirkon 
hyväksi. Hän johti kristittyjen mieleen, mitenkä Meinhardin toi
mesta oli tullut Jumalan tuntoon pakanallisia kansoja, jotka ennen 
olivat palvelleet mykkiä eläimiä, lehteviä puita, juoksevia jokia, 
vihantia kasvia ja pahoja haltijoita, mutta valitti samalla sitä, että 
samat kansat nyt olivat uskosta luopuneet ja koettivat maastansa

S
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h ä v itttä ä  kristillisyyden kaikki jäljet. Synninpäästön lupauksella 
paavi nyt kehoitti Saksan kansaa Liivinmaan kristittyjä puolusta
maan ja käyttämään aseellista voimaa, jos eivät pakanat ryhtyisi 
liittoon kristittyjen kanssa tahi pitäisi tehtyjä sopimuksia. Samalla 
antoi hän luvan niille, jotka olivat aikoneet tehdä vaelluksen Pyhään- 
maahan, muuttaa päätöksensä ja lähteä Liivinmaan kirkkoa puo
lustamaan. Kaikki sinne matkustajat otettiin pyhän Pietarin ja 
paavin suojelukseen.

Albert-piispa oli siten koettanut, Euroopan eri maissa liikkuen, 
asemaansa vahvistaa. Keväällä v. 1200 hän purjehti Liivinmaalle 
23:11a laivalla. Hänellä oli mukanansa kaksi saksalaista kreiviä 
ja paitse niitä paljon alhaisempia ristisotureita. Päästyänsä Väinän- 
suulle tuli hän Holmen saarelle ja lähti sieltä Ykskylään. Mat
kalla haavoittivat Liiviläiset useita piispan seuralaisia ja surmasivat 
muun muassa yhden papin. Ykskylään seurue kuitenkin vaivalla 
pääsi ja tapasi siellä hengellisiä y. m. Saksalaisia, jotka Meinhardin 
ajoista saakka siellä olivat olleet. Sikäläiset Liiviläiset tekivät piispan 
kanssa kolmipäiväisen rauhan, mutta käyttivät sitä aikaa sotavoi
mien kokoamiseen. Albert palasi Holmen saarelle ja lähetti pal
velijansa noutamaan piispanpukua ja muita tarveskaluja laivoista 
Väinänsuulta. Paluumatkalla hyökkäsivät Liiviläiset heidän kimp
puunsa, valloittivat yhden laivan ja surmasivat melkein kaikki 
siinä olevat ihmiset. Sitten kokoontuivat he Holmen saarelle piispaa 
piirittämään. Albert ja hänen seuralaisensa joutuivat rehujen ja 
ruokavarojen puutteessa aluksi kovaan hätään, mutta löysivät vih
doin maata kaivaessaan eri paikoista paljon kätkettyä viljaa y. m. 
ruoka-aineita. Samaan aikaan hävittivät Erisiläiset Liiviläisten 
viljavainioita. Nyt taipuivat Liiviläiset rauhaan ja lähtivät piispan 
kanssa Piian kaupungin paikalle, jossa useita pakanoita (m. m. 
eräs Asso) kastettiin. Eauhan vahvistukseksi vaati Albert Liivi
läisten vanhimmilta panttivankeja, kutsui heidät kemuihin ja sulki 
kaikki yhteen huoneeseen. Väinän ja Toreidan Liiviläiset suos
tuivat silloin antamaan piispalle n. 30 poikaa, joidenka kanssa hän 
lähti Saksanmaalle syyskesällä 1200. Niiden Liiviläisten joukossa 
jotka nyt antoivat ensimmäiset panttivangit piispalle ja siten oso- 
tivat taipuvansa Saksalaisten valtaan, oli Meinhardin ajoista tun 
nettu Anno ja sittemmin mainio toreidalainen Kauppo.

Jo ensimmäistä kertaa Liivinmaalla ollessaan ehti Albert siten 
jättää käynnistänsä pysyviä jälkiä, saaden Liiviläisten uppiniskai
suuden ainakin ajaksi talttumaan. Saadakseen saksalaiselle vallalla 
ja kristilliselle kirkolle tukevan perustuksen pakanain keskuudessa 
hän käsitti yhä eteenkinpäin tarvitsevansa Euroopan kansojen kan
natusta. Senvuoksi lähetti hän jo Meinhardin aikana Liivinmaan 
asioissa Roomassa käyneen Toreidan Teodorikin paavin puheille. 
Tarkoituksena oli saada pyhältä isältä nimenomaan Albert-piispal-
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lekin valtakirja saarnata Euroopan maissa ristiretkeä Liivin kirkon 
vihollisia vastaan. Teodorik lienee saapunut toistamiseen Roomaan 
alussa vuotta 1201, ja Innocentius III antoikin hänelle pyydetyn 
valtakirjan.

Albert-piispa oli jo ensi kertaa Liivinmaalla käydessään ryh
tynyt alustaviin toimenpiteisiin Riian kaupungin perustamista varten. 
Liiviläiset joko lahjoittivat tahi möivät hänelle perustettavan kau
pungin maa-alan erään Riga nimisen myöhemmin kuivuneen Väinän 
lisäjoen varrella, josta itse kaupunginkin nimeksi tuli Riika. Piispa 
tahtoi, saadakseen saksalaisen vallan uuden pääpaikan nopeasti 
edistymään, johtaa sekä Gotlannista kulkevan läntisen että idästä- 
päin pitkin Väinäjokea käyvän itäisen kaupan tähän kaupunkiin. 
Senvuoksi paavi Teodorikin pyynnöstä kirkon kirouksen uhalla 
kielsi kaikkia kauppamiehiä käymästä Semgallien satamassa, joksi 
kutsuttiin tämän kansan maasta tulevan Kuurinmaan Aa-joen suuta. 
Tätä paavin kieltoa sitoutuivat Gotlannin kauppamiehet luultavasti 
jo v. 1201 noudattamaan, säätäen ettei yksikään kauppijas hengen 
ja omaisuuden menettämisen uhalla saisi mainitussa satamassa käydä.

Täten oli Teodorikin käynti paavin luona kaikin puolin onnis
tunut. Albert-piispa oli saanut avoimen valtakirjan pyytää Euroo
pan kristityitä avukseen ja osannut hankkia saksalaisen vallan vas
taiselle pääkaupungille etuoikeuksia, jotka olivat sen edistymisen 
varmana takeena. Jätettyänsä Liiviläisten antamat panttivangit 
Saksaan palasi hän uutten ristiretkeläisten kanssa Liivinmaalle 
keväällä 1201. Seuraavana kesänä alettiin rakentaa Riian kau
punkia laajalle tasangolle, jonka lähellä oli hyvä satamapaikka. 
Tästä kaupungista tehtiin jo samana vuonna piispanistuin, joka 
samoinkuin koko Liivinmaan kirkko pyhitettiin Neitsyt Maarialle.

Samaan aikaan Albert-piispa laski perustuksen toisellekin 
laitokselle, jonka seuraukset Itämeren maakuntain vastaisessa histo
riassa ovat arvaamattoman tärkeät. Itsellänsä oli hänellä tapana 
vuosittain kesän lopulla matkustaa Saksanmaalle hankkimaan hädän
alaiselle kirkollensa vereksiä voimia. Keväisin hän tavallisesti 
keräämiensä ristiretkeläisten kanssa tuli Liivinmaalle takaisin. Ne 
ristivaeltajat, jotka Liivinmaalle tällä tavalla tulivat uskon puolesta 
taistelemaan, viipyivät siellä tavallisesti vaan yhden vuoden, palaten 
sitten kotiseuduillensa takaisin. Saadaksensa urhoollisia miehiä 
vieraassa maassa kauvemmin pysymään, vieläpä varsinaisesti sinne 
asettumaankin, rupesi Albert, yleistä silloista eurooppalaista tapaa 
noudattaen, jakamaan heille läänityksiä. Siten muodostui Itämeren 
maakuntiin vähitellen pysyväinen perinnöllinen lääniaatelisto, joka 
ei taistellut pakanoita vastaan ainoastaan kirkon etujen, vaan myös 
yksityisen persoonallisen omaisuutensa puolesta. — Ensimmäiset 
tällaisia läänejä olivat: Lenevarden ja Ykskylä. Edellisen sai eräs 
Daniel niminen ritari, jälkimmäisen Konrad v. Meiendorf, joka ei
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kuitenkaan vielä muutamiin vuosiin läänitykseensä asumaan sijoit
tunut.

Vielä muitakin tärkeitä kristinuskon ja saksalaisen vallan vah
vistamista tarkoittavia laitoksia Albert tällä Liivinmaan matkalla 
sai toimeen. Läänitysten jakamisella oli hän jo koettanut saada 
valloitettuun alueeseen sijoitetuksi pysyväisen aateliston, joka uskon 
ja saksalaisen vallan puolesta olisi valmis taistelemaan ympäristön 
pakanoita vastaan. Samassa tarkoituksessa perusti hän v. 1201, 
noudattaen siinäkin silloista yleistä eurooppalaista esimerkkiä, hen
gellisen ritarikunnan, jonka jäsenet sitoutuivat koko ijäkseen puo
lustamaan kirkkoa ja sen etuja sekä kristinuskoa yhä laajemmalle 
levittämään. Nämät „Kristuksen puolesta sotivat veljekset", jotka 
pukunsa mukaan myöhemmin saivat nimekseen „Kalpaveljekset“, 
tulivat Albertin välittömän tarkastuksen alaisiksi. Tämä hengellinen 
ritaristo vastasi jonkunlaista seisovaa sotajoukkoa. Siitä tuli „Liivin- 
maan miekka1', joka ollen aina valmiina iskemään taukosi vasta 
sitten, kun Liivin- ja Vironmaa oli valloitettu ja kaikki Itämeren 
itärannikon kansat kristinuskoon taipuneet.

Paljon oli siten Albert-piispa Liivinmaalla ollessaan yhtenä 
vuonna saanut aikaan. Hänellä oli nyt edullisella paikalla uusi 
etuoikeuksilla varustettu pääkaupunki, hän oli Liivinmaallakin 
pannut alulle lääniaateliston, joka oli hänelle alammaisuuden vel
vollisuudessa, ja hän oli osannut hankkia itselleen ritarikunnan, 
jonka jäsenet nimenomaan olivat velvolliset puolustamaan Liivin
maan uutta seurakuntaa ja tottelemaan piispan käskyjä.

Nämät piispan pontevat toimenpiteet eivät jääneet seurauksia 
vaille. Uskonnollisen harrastuksen, sotaisen seikkailullakin, vihdoin 
edullisen kaupankin vuoksi kulkeutui Liivinmaalle joukottain Albertin 
tulisesta ristisaarnasta kiihtyneitä uskonlevittäjiä. Ympäristön paka
nainkin mieliin näyttää mahtavasti vaikuttaneen se uusi asiain tila, 
joka Väinän varrella täten muutamassa vuodessa oli saatu toimeen. 
Ja olikinhan muutos entisestään suuri. Hämmästyksekseen näkivät 
Liiviläiset, mitenkä kivisiä linnoja vähitellen oli noussut heidän 
maahansa ja siihen kasvanut uusi kaupunki, jossa toimi uutteroita 
kauppiaita ja jonka suojana olivat rautapukuiset sotamiehet. Liivi- 
läisetkään eivät nyt uskaltaneet rikkoa Albertin kanssa tekemäänsä 
rauhaa ja muutkin kansat pyrkivät liittoon Saksalaisten kanssa. 
Kuurilaiset esim. lähettivät vasta-perustettuun Riian kaupunkiin 
lähettiläitä pyytämään rauhaa ja vahvistivat sen pakanallisen tapansa 
mukaan „ verenvuodatuksella", s. o. uhrilla. Samoin pyysivät ja 
saivat Liettualaiset ja vähän myöhemmin Semgallitkin rauhan.

Seuraavina vuosina saivat Saksalaiset taistella Venäläisten ja 
Liettualaisten kanssa. Saksalaiset olivat edellisen mukaan aloitta
neet käännytystyönsä Polotskin ruhtinaan suostumuksella ja suhde 
Venäläisten ja katoolisten uudisasukasten kesken oli ensi alussa
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kaikin puolin hyvä. Mutta kun saksalaista ristisaarnaa pian seu
rasi aseellinen valloitus, syntyi luonnollisesti kilpailu Venäläisten 
ja uutten tulokkaitten kesken pakanallisten alueitten omistamisesta, 
ja entinen hyvä suhde muuttui. Varsinkin näyttävät Venäläiset 
olleen tyytymättömiä Riian kaupungin perustamiseen eivätkä mie
lellään taipuneet hyväksymään niitä suuria kauppaetuja, jotka Albert 
oli osannut hankkia vastaiselle pääkaupungillensa ja joita länsimaiset 
kauppamiehet olivat paavin käskystä sitoutuneet voimassa pitämään. 
Polotskin ja siihen kuuluvien Gersiken ja Kokenhusenin venäläisten 
ruhtinaskuntien omistajat ahdistivat ehtimiseen Väinän seutuja 
sodalla, ja vaikka Saksalaiset näissä rettelöissä yleensä olivat voiton 
puolella, oli Liivinmaan nuori seurakunta kuitenkin alituisessa 
vaarassa, ja Albert-piispan täytyi panna kaikki kykynsä ja toime- 
lijaisuutensa liikkeelle, voidakseen torjua niitä vaaroja, jotka joka 
taholta hänen kirkkoansa uhkasivat. Lakkaamatta oli hän toimessa, 
matkusti tavallisesti joka vuosi Saksaan ja toi Liivinmaalle aina 
uusia uskonsotureita. Myöskin Rooman kanssa hän ylläpiti ali
tuisesti yhteyttä. Paavin puheille hän lähetti v. 1204 kahdesti 
ennen Roomassa käyneen Teodorikin, joka otti mukaansa edelli
sessä mainitun Toreidan Kaupon. Roomassa Kauppo vietiin Inno- 
centius III:n puheille. Paavi otti Liiviläisen erittäin ystävällisesti 
vastaan, suuteli häntä ja tiedusteli häneltä laajasti Liivinmaan ja 
siellä asuvain kansain oloja. Muutaman päivän kuluttua lähtivät 
retkeilijät paluumatkalle, paavi siunasi Kauppoa, lahjoitti hänelle 
sata kultaista guldenia ja lähetti Teodorikin kautta Liivinmaan 
piispalle raamatun, jonka paavi Gregorius oli omakätisesti kirjoit
tanut. Syyskuussa 1204 olivat Teodorik ja Kauppo koteutuneet 
pitkältä matkaltansa.

Tämän Roomassa-käynnin seurauksena lienee ollut Innocen- 
tius IH:n ‘Vio 1204 Bremenin arkkipiispalle ja hänen hiippakun
tansa papistolle kirjoittama kirje, jossa paavi myönsi, että hengel
liseen säätyyn kuuluvat henkilöt sekä ne maallikotkin, jotka olivat 
luvanneet tehdä pyhissä-käynnin Jerusalemiin, mutta vähien varo
jensa tahi heikon terveytensä vuoksi eivät lupaustansa voineet 
täyttää, saivat sen sijaan mennä Liivinmaalle sikäläisen seura
kunnan eduksi työtä tekemään.

Siten koetettiin Liivinmaan nuorta seurakuntaa turvata uhkaa
vilta vaaroilta ja tarpeeseen se olikin, sillä jo samana vuonna (1204) 
ahdistivat Liettualaiset yhdessä Ascheradenin ja Lenevardenin Lii
viläisten kanssa Väinän seutuja, mutta eivät sanottavaa aikaan 
saaneet.

Seuraavana vuonna (1205) tekivät Liettualaiset Liivinmaalle 
uuden sotaretken. Paaston aikana (maalisk. alussa), „jolloin näillä 
kansoilla on useimmin tapana panna toimeen sotaretkensä“, lähtivät 
he lähes 2000:n ratsumiehen suuruisessa joukossa retkelle Virolaisten
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maahan. Paluumatkalla he päättivät hävittää Riian. Semgallit 
olivat siihen aikaan riidassa Liettualaisten kanssa. Heidän van
himpansa Vesthard („maior natu de Semigallia44) tuli Riikaan, varoitti 
kaupunkilaisia Liettualaisten vehkeistä ja sanoi kansansa taipuvan 
auttamaan kristityitä Liettualaisia vastaan, pyytäen vaan Riika
laisilta sotajoukon johtajia. Riikalaiset suostuivat tuumaan ja kris
tittyjen ja Semgallien yhdistetyt sotavoimat asettuivat eräälle mäelle 
vartoomaan Liettualaisten paluuta. He palasivatkin, sotasaaliinaan 
„määräämätön luku vankeja ja lukematon paljous karjaa ja hevosia44. 
Liivinmaalla kulkivat he kylästä kylään ja asettuivat yöksi Kaupon 
linnaan Toreidaan. Vakoojien kautta saatiin tietää, että he sieltä 
aikoivat palata oikotietä Rodenpoisin kautta Ykskylään. „Näiden 
huhujen johdosta koko maleva iloitsi ja itsekukin valmistautui 
kilvan taisteluun44. Liettualaiset kulkivat paksun lumen vuoksi 
pitkässä jonossa, vangit (toista tuhatta henkeä) oli asetettu rivin 
keskelle. Kristittyjen voitto tuli täydelliseksi, vaikka Semgallit 
ensin aikoivat paeta. Liettualaisia kaatui 1,200 henkeä. Voittajat 
surmasivat useita virolaisiakin vankeja siitä syystä, että he olivat 
ennen kristityitä vainonneet. Kristittyjen sanotaan saaneen run
saan saaliin hevosia, karjaa, vaatteita ja aseita. Kerrotaan, että 
50 liettualaista naista hirtti itsensä, toivoen siten saavansa surmat
tujen miestensä kerällä elää tulevaisessa elämässä.

Tällä kannalla olivat Liivinmaan asiat, kun Albert keväällä 
1205 palasi uusien ristiretkeläisten kanssa Saksasta. Väinänsuun 
luostaria alettiin . nyt rakentaa ja Konrad von Meiendorf asettui 
läänitykseensä Ykskylään. Liiviläiset näyttävät käsittäneen, että 
mahtavan ritarin sijoittuminen heidän keskuuteensa oli vaarallinen 
tulevaisuuden enne. Henrik kertoo näet, että he, peläten kristit
tyjen lisäyneitä voimia ja koetettuaan turhaan surmata Konradin, 
vaimoinensa ja lapsinensa pakenivat pienillä ruuhilla YkskyIästä 
Lenevardeniin. Kristityt ajoivat heitä takaa. Lenevardenin Liivi
läisten kanssa pakenivat Ykskyläläiset yhä kauvemmaksi metsiin, 
jättäen kylät autioiksi. Saksalaiset polttivat Lenevardenin. Kun 
kristityt yhä kulkivat ylöspäin pitkin Väinäjokea, pakenivat Asche- 
radeninkin Liiviläiset erämaihin, jonka jälkeen heidänkin linnansa 
poltettiin. Nyt suostui osa Liiviläisiä rauhaan, antoi panttivankeja 
ja saapui myöhemmin Riikaan kastettavaksi.

Paluumatkalla hyökkäsivät Ykskylän ja Lenevardenin Liivi
läiset kristittyjen päälle eräässä tiheässä metsässä, mutta eivät voi
neet tehdä sanottavaa vahinkoa. Eivätkä he enää myöhemminkään 
vastustuksellaan paljoa saaneet aikaan. Konrad von Meiendorf 
pani Ykskylän kaikin puolin puolustuskuntoon, siihen jätettiin joku 
määrä ritareita, sirpillä ja miekoilla leikattiin viljaa Liiviläisten 
pelloilta ja se koottiin linnaan, jonka sanotaan viljasta täyttyneen. 
Ympäristön Liiviläiset olivat vielä sotakannalla ja kokivat vaanien



Saksalaisia läheisissä metsissä vastustajiansa vahingoittaa. Vähän 
myöhemmin saivatkin he käsiinsä 17 kristittyä, jotka linnasta pois
tuivat viljaa korjaamaan, ja uhrasivat muutamat niistä jumalillensa.

Näiden tapausten jälkeen (vv. 1205 — 1206) tekivät Lenevar- 
denin ja Ykskylän Liiviläiset rauhan Saksalaisten kanssa, antoivat 
panttivankeja ja taipuivat kasteeseen. He saivat takaisin „kylänsä 
ja peltonsa sekä mitä muuta he oikeuden mukaan näyttivät menet
täneen". Ykskylän linnaan heitä ei rauhankaan tehtyä enää asumaan 
suvaittu, mutta muuten saivat ne, jotka olivat erämaihin paenneet, 
nyt palata entisille asuinsijoillensa.

Myöskin uskoon-kääntyneitten hengellisestä hoidosta pidettiin 
jossain määrin huolta. Ainakin mainitsee Henrik Lättiläinen, että 
näiden rettelöiden jälkeen (v. 1205) näytelmän muodossa Riiassa 
esitettiin raamatunkappaleita, joidenka kautta nuoria kristityitä 
koetettiin uuteen oppiin perehdyttää. Tulkkien avulla tehtiin nämät 
esitykset kansan tajuttaviksi. (Jatket.)
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T ä r k e i t ä  l ö y t ö j ä .

Solki kansanyaelluksen ajalta Tytärsaaresta.

A juri Jo h an  M attsson, kotoisin Loviisasta, ta rjo si M aaliskuussa lunaste tta 
vaksi erään soljen, jonka kauppias K. E. Svensson Loviisassa Lokakuussa 1896 
oli saanu t haltuunsa T ytärsaarelta, jossa se keväällä sam ana vuonna oli löydetty 
eräästä m etsäisestä mäestä, kun sitä  teh tiin  perunam aaksi. Samalla kertaa oli 
löydetty  ohut pronssinen esine, puheen m ukaan saranantapainen, jo ta  oli p idetty  
arvottom ana ja  joka valite ttavasti oli jo u tu n u t hukkaan. Solki lunaste ttiin  val
tion  kokoelmiin, jo issa sillä on järjestysnum ero 3382: 1.

Koska se on aikakautensa m itä kaun iin ta  ja  parasta  työtä, kanna ttaa  se 
tässä tarkem paa kertom ista, ja  liitämme tähän  sen kuvan.

Se on kaksivartinen kaarisolki, teh ty  pronssista ja  päältäpäin kullattu . 
A lapuolella on ollut saranan tapaan  k iinn ite tty  paljin, joka on hävinnyt. Sara
nan  alus ja  palkimen tuppelo ovat eri kappaleina, jo tka  ovat lähteneet juotok- 
sesta irti. Solki on käytäntöaikanaan katkennu t toisesta päästä  ja  ko rja ttu  siten, 
e ttä  alapuolelle neljällä pronssinastalla on n iita ttu  k iinni kaksi ohkaista pronssi- 
levyä. Toinen näistä  levyistä on leikattu  kenties jostak in  senaikuisesta van
hasta  käyttäm ättöm ästä rannerenkaasta, koska sen toisella puolella näkyy pilkku- 
viivoja ja  kaksi iskem ällä teh tyä  kaksinkertaista kehäsiraattia, jom m oisia koris
tuksia senaikuisissa ohkaisissa rannerenkaissa käytettiin.

Soljen päällispuoli on koriste ttu  seuraavaan tapaan: Keskikohdalla ole
van kaaren seljässä näemme ristiin  asete tu t harjanteet, jo tka jak av a t sen pinta- 
alan neljään osaan. K aaren syrjiä reunustaa sam anlaiset h arja t ja  kum paisella
kin varsilaatalla m uodostaa kaksi tuollaista harjaa  neliskulm aisen alan. Näiden 
harjanteiden yläpinnassa on kaiverre ttu  ura, joka on hienolla hopeasuonella 
täy tetty . Soljen varsilla on kolm ikulm aiset päätteet, jo ita  myöskin harjan tee t reu
n ustavat; m utta  näiden yläpintaa m yöten juoksee m itä hienoin siksak-viiva, jonka
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kulm akkeissa olevat pienet kolm ikulm aiset 
kolot ovat hopealla tä y te ty t — kaikki n iin  
pientä ja  hienoa, e ttä  sen paljaalla sil
mällä tusk in  eroittaa. Kaaren lähellä, kes
keltä ylläm ainittua neliskulm aista alaa, 
kohoaa pieni ym pyräinen nupin  tapainen, 
jonka päällyspinnassa on niellolla eli emal- 
jilla  täy te tty jä  ristikko juov ia; näm ät ovat 
kuitenkin vähän  erilaisia toisessa ja  to i
sessa nupissa. Varsien keskikohdilla, neliö- 
ja  kolmio-alojen välillä, on kohokuvaksi 
m uodostettu eläimen päätä tapaileva esi
tys, jossa näkyy pään yläpuoli, korvat, 
otsa, silm ät ja  avonainen suu. Silmien ja  
suun välistä kohoaa pieni neliskulm ainen 
nuppu, jonka y läpintaan on laskettu  hieno 
hopeakehys.

L ukija kysynee m itä kaikki m uut sol- 
jen  pinnassa näkyvät ristiin  rastiin  kai
v erre tu t v iivat m erkitsevät. Siihen voim 
me vasta ta : ne esittävät 23 eläimen kuvaa! 
Solki on-näet skandinavilaista työ tä kan- 
sanvaelluksen' ajalta eli tarkem m in m ää
rä tty n ä  400 tah i 500-luvulta j. Kr. s., jo l
loin oli tapana kuvata etenkin nelijalkai
sia niin nurinkurisella tavalla, e ttä  sen 
kuvitustyy lin  tu n tija tk in  usein saavat 
hyvin tarkkaan  katsella joka ista  koukeroa, 
ennenkun pääsevät selville koko kuvasta, 
Ruum iin kaikki eri osat ja  jäsenet käsi
te ltiin  vapaina, to isistaan  riippum attom ina 
ornam enttaalisina osina. Koko eläintä ei 
aina k u v attu ; toisinaan esitetään vain 
silmä ja  t 11rpa, toisinaan pää ja  yksi jalka, 
välistä silmä ja  reisi; ruum is väännetään 
m itä m utkallisim m alla tavalla a sääretj 
heitetään m ielivaltaisesti taaksepäin, sel- 
jän  päälle, pään eteen, ruum iin  ym päri 
j. n. e. m iten vaan tila kulloinkin vaatii.

Puheenalaisessa soljessa näemme kaaren 
neljässä p innassa sam anlaisia kuvia, nim , 
silm än ja  kuonon. M olemmat v a rs ilaa ta t 
ovat pää-asiassa sam anlaiset, vaikka eri- 
ty iskohdat eriävät toisistaan. Kum m alla
k in  reunalla on kolme eläintä, jo is ta  kaa- 
renpuolim aisim m at ovat käännety t tu rpa  
kaareen päin ; laatan  päissä olevilla taas 
ovat pää t ulospäin eli kolmion kupeilla. 
Neliötä laatan  keskellä taas  tä y ttä ä  kaksi 
m itä nurinpäisin tä  nelijalkaista ja  laatan  
päässä olevassa kolmiossa on yksi sam an
tapainen elukka. Hj. A.
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K o k o e l m a i n  k a s v a m i n e n .

(M aaliskuu—Toukokuu.)

Kivi-ajalta.

Kerääjä A. Salm i: 1 kiviase O rim attilasta, 1 H ausjärveltä, 1 M äutsälästä.
— H ra  T. Tanner: 22 kiviasetta Jaakkim asta, 9 kapp. Sortavalan pitäjästä, 1 
H iitolasta, 1 Kurkijoelta, 1 Parikkalasta , 1 Uukuniem eltä. — Koneenkäyttäjä K. 
A . Lindström: 7 kiv iasetta V enesjärven kyl. Tuom aalan t. m aalta Vähäkosken 
to rpan  pellosta Kankaanpäässä. — Peltiseppä K. J. Rosenlund: 1 Tuusulasta.
— Torppari K. Sillanpää: 1 N urm ijärveltä. — Itsellinen Salomon W ilskman: 1 
Lapualta, 2 Ilm ajoelta, 1 Kurikasta. — L ehtori V. Heikel: 1 R äntäm äeltä (?). — 
Insinööri P. Grönlund: 1 Salmen pitäjästä. — A. F. Kivinen: 2 Jaalasta . — Kierto- 
koulunopett. K. A. Pettersson: 2 E urasta , 1 K arinaisista, 1 M arttilasta, 1 L ie
dosta. — Talollisenpoika K. Lahnanen: 1 reiällä varu ste ttu  hakkuu-ase Toho- 
lammelta. — Talokas Juho N ivala: 1 ta ltta  sam asta pitäjästä. — Maapoliisi 
Kaarle Björklund: 2 kapp. Sammatista.

Varhemmalta rauta-ajalta.

Ajuri J. M attsson: 1 solki Tytärsaarelta; ylem pänä kerro ttu  ja  k u v a ttu .— 
Itsellinen Sal. W ilskman: 1 soikea tuluskivi, löydetty Juho  K nuuttilan  talon 
pellosta V entälän kyl. Isossa Kyrössä.

Myöhemmältä rauta-ajalta.

K erääjät A. P. Kivinen ja  A. Salm i: 1 rannerenkaan puolikas Nyystölän 
kyl. Suntelon t. m. Padasjoella ja  miekan ylipuoli saman kyl. Tylppälän maalta. 
— K. A. Lindström: 1 Kokemäeltä A imälän pellosta. — Y irkatalonhoitaja A. 
Lindehiick: hevosenkengän m uotoinen solki pronssista, löyd. H yväneulan Mute- 
ron  t. m aalta Lamminkoskella. — Opett. K. A. Pettersson: 1 hevosenkengän muo
toinen solki, löyd. H alkilahden t. m aalta Paimiossa. — Renki Juho Salminen: 
kah tia  katkennut kaksiteräinen miekka H allun kylän P ietilän  t. pihalta U udella
kirkolla (Tur. 1.). — M aalari Julio Suominen: kaksiteräinen miekka, väkäkeihäs, 
veitsi ja  iso rautaneula, löyd. W arhelan  kylän P iipun t. m aalta U udellakirkolla 
(Tur. L). — H eikki N urm inen: viikate, putkikeihäs ja  ruotokeihäs löyd. provastinna 
J .  Pohjolan, Tyynelä nim isen palstatilan  pihalta, tunnetun  Kirmukarmi-kalmis- 
ton  vierestä W esilahden Kirkonkylässä. — Heikki Mikonpoika: putkellinen kei- 
häänterä, löyd. K öpinsaaresta Kopin t. m aalla H uoroisten kyl. W esilahdella.

Uudelta ajalta.

A rkkitehti H arald Neovius: uuden rakennuksen perustuksia kaivettaessa 
Käkisalmen uudessa linnassa: 11 esinettä, jo is ta  m ainittakoon särkynyt tina- 
kannu, kolmella pallinm uotoisella jalalla. Sen kannen yläpuolella nähdään Kaarlo 
X  K ustaan ja  Hed. E leonooran kuvat ja  alapuolella Kaarlo X I:n  kuva; käden- 
sija ja  ja la t ovat olleet renässanssityyliin  kuuluvilla hedelmä- y. m. kuvilla 
varuste tu t, vaan ovat va lite ttavasti pahoin pilaantuneet.
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A juri J. M attsson: 7 kapp. P yhtäältä , 17 Loviisasta 10 Pernajasta . — 
A. P. Kivinen ja  A. Salm i: 1 kapp. Padasjoelta, 2 kapp. A sikkalasta, 1 H ollolasta. 
— H erra  A lfons Späre: 1 W esilahdelta, 2 M ouhijärveltä. — Peltiseppä K. J. 
Rosenlund ja  sa tu lan tek ijä G. W. E k lö f:  3 kapp. Lopelta, 1 Rengosta, 1 H elsin
gin pitäjästä. — A . P. Kivinen: 1 kirves Nastolasta, 1 Hollolasta, 4 Iitistä , 1 J a a 
lasta. — A. Salmi: 9 kapp. O rim attilasta, 2 Nastolasta, 2 Hollolasta, 1 H aus- 
järveltä. — Peltiseppä K. J. Rosenlund: 1 H ausjärveltä, 2 Tuusulasta , 1 N urm i
järveltä . — H erra T. Tanner: 8 kapp. Jaakkim asta, 2 Sortavalan  p itäjästä. — 
H aavuri K . Moilanen: 1 K uolajärveltä, 1 Kuhmosta. — L ehtori V. Heikel: 1 
H elsingistä. — S. W ilskman: 3 Y listarosta. — Kiertokoulunopett. K. A. Petters
son: 1 Lem päälästä. — Kerääjä T. Holmberg: 1 Lappfjerdin  pit. — Raatim ies 
Blom: 1 Längelm äeltä. — Leipuri Leander Hannula: 1 Loviisasta. — Maapoliisi 
Kaarle Björklund: 3 Karjalohjalta, 4 Sam m atista, 1 K arjan pit., 1 Nummen p itä
jästä . — Sotaprovasti A. Lönnroth: 3 alttaritau lua , jo is ta  yksi on ollut nykyään 
lakkautetun  m erisotaväen kirkossa K atajanokalla ja  kaksi samoin lakkautetun 
virolais-lättiläisen seurakunnan kirkkosalissa M aariankadulla N:o 4 kaikki H el
singistä.

Epätietoiselta ajalta.

Nimismies P. J. A . Bergius: tu lirau ta  W esilahdelta. — Tilall. H. Helinin 
poika: 2 esinettä K irm ukarm in m äeltä sam. pit. — M ylläri L. Friberg: 1 esine 
sam. pit.

H i s t o r i a n t a k a i s i a  t e i t ä .

M uinaisajan työn  jälkiä, jo ita  ei tu n n u ste ta  täm än kansan jättäm iksi, sano
taan  tarinassa tavallisesti Hiisien, Jä ttilä isten , M unkkilaisten y. m. vanhem pien 
asukkaiden työ-alaksi. Kun tuohon joukkoon myöskin luetaan eriskum m allisia 
luonnon muodostuksia, n iin  jä te tään  semmoiset ilm iöt usein kaikki, arvottom ina 
muka, tarkastam atta. Sellaisia ovat esim. nuo tavalliset H iiden sillat ja  tiet. 
A lla olevista näy tteistä  huomaamm e kuitenkin  e ttä  niidenkin seassa on vars i
naisia m uinaisjäännöksiä, m uinoin todellakin käy te tty jä  teitä. J a  ku inka ei 
h istoriantakaisia teitä, polkuja ja  po rta ita  löytyisi? Se tie, jo ta  Hämeen-Kyrö- 
läiset käy ttivä t kalaretkillään Pohjan-K yröön, on kaiketi sam a kuin  tu n n e ttu  
„Karkun kirkkotie11 ja  „P. H enrik in  tie t“ M ynämäen seuduilla olivat tie ty sti jo 
ennen h än tä  olemassa.

Luonnon tekoa eivät ehkä ole kaikki nuo vesien yli rakennetu t padotkaan, 
jo ita  sanotaan H iiden ja  P iru n  silloiksi. Tuollaisia siltoja ta i kalapatoja ei ollut 
niinkään vaikea koota jä rven  jäälle talvella, joka työ sam oin kuin portaiden  pano 
soillekin oli ta lv isaikana tehtävä.;

Yanhem pi Suom alaisten tu loa on raskaista  kiv istä ja  puuporta ista  teh ty  
tie  Saarenpään kylän m aalla Vähässä-Kyrössä. Se vie kuivaksi n iityksi m aatu
neen m uinoisen m erenlahden yli ja  rannalla kum m assakin päässä on jä tin - 
roukkio eli hautaraunio . Tuo tie, jo ta  pannessa m atala m erivesi vielä huuhtoi 
lahden ran to ja , ei voi olla vuotta 700 myöhempi. S iitä voisi siis helposti vaa- 
k ita  kuinka paljon m erivesi 1200:ssa vuodessa ainakin on laskenet.
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Reinholm vainajan  kokoelmissa, ryhm ässä „Itinerarium “, tavataan  tä ltäk in  
alalta paljon vielä tarkastam attom ia aineksia.

Hiiden pentura  on ikivanha m ilt’ei m aanalainen tie, joka käy Korven 
kylästä Loim aan M etsämaan kappelissa suoraan Hum ppilan kirkolle, jossa tie ttä - 
västikin on ollut vanha m arkkinapaikka. T ien pää tä ja  p itu u tta  ei tiedetä. 
Korven kylän takam ailla se kulkee m aantien levyisenä kuivatun  R autajärven  
tien poikki ja  „Kojojoen pohjankin alitse11. On aikanaan m ah tanu t olla H äm ä
läisten  tavallinen kulkutie Turkuun. Nykyinen uusi tie  kulkee etelämpää T aipa
leen ja  Koiviston kau tta  (Reinholm X L IX : 99).

Hiitten tieksi sanotaan Kokemäellä vanhaa tietä, joka P irilän  kylässä menee 
Heikkilän peltojen yli. (Suomi 1860, s. 179).

Hiitten tekemäksi sanotaan kivisiltaa R iittensaaren ja  A utusten  kyläin väli
m aalla Lam m in pitäjän  pohjoisosassa. Se on teh ty  Särkjärven ja  Valkjärven 
välisen vetelikon ja  siinä olevan suosaaren ylitse. Jä rv ien  väliselle puolelle, 
jonka poikki silta vie, on jä te tty  yli hypättävä juova. L uoteesta kaakkoseen 
ulo ttuva ja  leveydeltään vaihteleva silta on paikalle asettuneen uutisasukkaan 
ilm oituksen mukaan, noin 200 sylen pituinen. M yöskin L innavuorella Lam m in 
kirkon likellä kuuluu H iisi isännyy ttä  pitäneen. (Reinholm X L IX : 107).

Hiitten kirkkoon eli K irkkeenlinnaan Laitilassa jo h taa  useam m alta taho lta  
polkuja, jo ita  samoin on melkoisella työllä raivattu . Yksi sellainen käy itäkaak- 
koa kohti H aukvuoren Linnam äelle pitk in  soukkaa ja  m atalaa, runsaan  virstan  
pitu ista , harjannetta, jonka suo katkaisee kahdesta kohti. Niissä paikoissa on 
selviä jä lk iä  tehdystä kivitiestä, joka aikanaan on y hd istäny t-m ain itu t linnat, 
m utta  n y t on osittain  vaipunut suoveden alle. (S. M. Y:n Aikakk. Y li :  133; 
X II :  41).“

Jättiläisten tekemä tie. Kiimingin joen eteläpuolella on v irstan  m atka 
Kynsilehdon ta losta  etelää kohti Maantie-kangas, joka on saanu t nim ensä ik ivan
has ta  tiestä. Kankailla on tie m etsistynyt, eikä tun n u  sanottavasti, m utta  soilla 
näkyvät siltain  jäännökset. P itk inpäin  on asetettu  isoja ja  p itkiä n iskapuita ja  
niiden päälle 2:n kyynärän p ituisia pienempiä poikkipuita. S illat ovat n y t suu
rim m aksi osaksi suohon vajonneet, m utta  paikoin on n iitä  karjansilloiksi kor
ja ttu . V anhat eivät sano kuulleensa m itään niiden alkuperästä, vakuu ttava t 
vaan e ttä  „ilmoisen ikänsä n iitä  on sanottu  Jä ttilä is ten  tekem iksi11. Samoilla 
seuduin on Jä ttilä is ten  asuntokuoppia paljon. (A. H. Snellman, Oulun kihlak., 
s. 107).

T a r i n a  K u o l a j ä r v e l t ä .  * )

Innakka nim inen lappalainen asui O nkam ojärven rannalla nykyisen Kuola
järven  seurakunnan alueella ja  toinen lappalainen asui H irvaskylässä. Ne asui
vat m uka liki toisiaan, eli noin 200 kilom etrin päässä ja  olivat naapuruksia. He

1) Toisinto tä stä  ta rinasta  on ju la istu  S. Muinaism. Yhd:n A ikakauskirjassa
V.. siv. 56, 57.
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sa ttu iv a t peuran pyyntiin  samalle paikkakunnalle ja  kun  yöpaikassa hongalla 
(nuotiolla) m akasivat, H irvaslanpalainen kateudesta Onkamolaiselta salassa poltti 
saappaat. K un H irvaslappalainen yöllä oli hoksaavinaan kengän palon, lausui 
h än : »kiippittyny kääppittyny lantalaisen  saappus-kenkä!“ P iti näet Innakkaa, 
Onkamolaista, lantalaisena eli maalaisena. — Innakka taas vuorostaan ta itto i 
H irvaslappalaiselta täm än tie täm ättä  hänen toisen suksensa ja  sanoi: ..luikka- 
neeko laikkaneeko lappalaisen janhussuksi !“ Kun siis Innakka itse kahdella 
suksellaan hyvin tappoi peuroja, ei toisen m etsästys yhdellä suksella ensinkään 
m enestynyt. R iidan ja tkuessa tappoi H irvaskylän lappalainen M urhahaaran 
luona "VVärriön joella Sodankylän alueella Innakan, ja  Innakan  pojat kostivat 
isänsä surm an siten  että toppoivat H irvasjärven lappalaisen ynnä hänen kaksi 
poikaansa.

(L ähettänyt A . J. Haapalainen.)

F in sk t M u seu m  N :o 7 —1 0  s is ä ltä ä :  Hen konstnärliga framställningen  
a fK ristu s på korset till omkring år 1000, I I  (Ristiinnaulitun Kristuksen taiteelli
nen esitys noin vuoteen 1000, I I ) ,  kirj. J. J. Tikkanen (6 kuvaa). — E n  brandgraf å 
Yliskylä (Öfverby) kyrkogård i Bjerno (Muudan palohauta Yliskylän kirkkomaalla 
Perniössä), kirj. Hj. Appelgren (23 kuvaa). Tällä kirkkom aalla keksi tekijä jä än 
nöksiä hautakum m usta, jossa oli joukko lu ita ja  suuri m öhkäle yhteenpalloutu- 
neita  rautaesineitä. M uinaisesineet olivat aseita ja  koristuksia 600-luvulta j. Kr. 
sekä noin 850 linkkinaulaa; näm ä viimeksi m ain itu t varm aankin  laivasta, joka 
oli o llu t vedetty maalle ja  poltettu  yhdessä vainajan  kanssa. — Om likbränning 
i  båtar under den yngre järnåldern i I in la n d  (Ruumiinpoltosta veneessä nuorem
malla rautakaudella Suomessa), kirj. A. Hackman (8 kuvaa). K irjo ittaja huom aut
ta a  n iitä  lukuisia linkkinaulojen ja  niiden kanssa tav a ttav ien  poltetuiden lu i
den löytöjä, jo ita  on teh ty  L änsi Suomen ja  Pohjanm aan kalmistoissa, ja  otaksuu, 
e ttä  näm ä n au la t ovat kuuluneet veneisiin, joissa vainaja t on poltettu. Täm än 
mielipiteen tueksi v iitataan  M onteliuksen kirjoitukseen „Om högsättn ing  i skepp 
under vikingatiden11, joka sisältää selonteon nuorem m alla rautakaudella Skandi- 
naaviassa vallinneesta tavasta, e ttä  vainaja polttam attom ana haudattiin  haahteen 
tah i haaksineen poltettiin. — Finska Fornminnesföreningens utställning i Helsing
fo rs  den 28—31 mars 1897 (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen näyttely Helsingissä 
28—31 maaliskuuta 1897), kirj. E . N . (1 kuva). — K irjoittaja tekee selkoa n iistä 
Y hdistyksen toim eenpanemassa näyttelyssä esillä olleista kuvajäljennöksistä, jo tka 
kuudes taidehistoriallinen retk ikunta oli tuonu t m atkaltaan  29:ssä Pohjois-Pohjan- 
m aan kirkossa. Tunnusom aisia ovat m uutam ille kirkoille ne om ituiset seinäkoris- 
tukset, jo tka  1700-luvun jälkipuoliskolla Mikael Toppelius ja  m uut m aalarit ovat 
valm istaneet. Edelleen k irjo itta ja  lyhytpiirteisesti esittää M. Toppeliuksen elämä
kerran. K atolisaikaiset m uistot ovat harvat, sitä  vastoin tarjoo Sälöisten kirkko 
kauniin  näy tteen  1600-luvun koristustaiteesta, — Kokoelmien kasvaminen (Maalis— 
Toukokuun ajalla). — Finska ortnamn i Åländska skärgården, (suomalaisia paikan
nimiä Ahvenanmaan saaristossa).

S u om en  M useo N:o 7 —1 0  s is ä ltä ä :  Ristiinnaulitun Kristuksen taiteelli
nen esitys noin vuoteen 1000, II, kirj. J . J .  T ikkanen (6 kuvaa), — Liiviläisten 
kukistus, kirj. A. H. Snellman, (1 kartta). — Tärkeitä löytöjä. Solki kansanvaelluk- 
sen ajalta Tytärsaaresta, kirj. Hj. A. (1 kuva). •— Kokoelmain kasvaminen (Maalisk. 
—Touk.). — Historiantäkäisiä teitä. — Tarina Kuolajärveltä, lähettäny t A. J. 
H aapalainen.

Helsingissä 1897. Helsingin Sentraalikirjapainossa.
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(Lyhennys teJteillä-olevasta laajemmasta teoksesta, esitelmänä pidetty Suomen 
Muinaismuisto-Yhdistyksen kokouksessa 24 p. huhtik. 1897).

(Jatkoa viime n:roon)

Osa Liiviläisiä oli siten saatu kristinuskoon ja saksalaisen vallan 
alammaisuuteen taipumaan. Toinen ja suurin osa oli vielä paka
nuuden tilassa ja se koetti estää saksalaisen vaikutuksen levene
mistä, turvautuen Venäläisiin, jotka muutenkin karsain silmin kat
selivat saksalaisen vallan yhä kasvavaa merkitystä Väinäjoen var
rella. Albert oli siksi valtioviisas, että hän varsin hyvin käsitti, 
mikä vaara kristinuskoa ja saksalaista valtaa idästäpäin uhkasi, jos 
ei Venäläisten kanssa hyvää suhdetta saataisi säilymään. Senvuoksi 
koki hän pyrkiä Polotskin ruhtinaan ystävyyteen ja täyttää hänen 
vaatimuksiansa, mikäli ne vaan kristinuskon ja saksalaisen uudis
asutuksen etuihin soveltuivat.

Henrik Lättiläinen kertoo, että Albert-piispa kevättalvella v. 
1206 lähetti useinmainitun Toreidan Teodorikin kautta Polotskin 
Vladimir-ruhtinaalle ystävyyden osotteeksi hevosen ja asepuvun. 
Liettualaiset ryöstivät lähettiläät matkalla, mutta perille he kui- 
tenikin tulivat. Polotskiin oli vähää ennen saapunut lähettiläitä 
Liviläisten vanhimpien puolesta, muiden muassa Holmen Liiviläisten 
johtaja Ako, pyytäen Vladimiria karkoittamaan Saksalaiset ja hävit
tämään kristinuskon Liivinmaaltä. Sama Vladimir, joka ennen oli 
lahjoillakin osottanut suosiotansa Meinhardin käännytystyölle, oli 
nyt valmis taipumaan Liiviläisten tuumaan ja käski kaikkien alam- 
maistensa valmistautua sotaretkelle Riikaa vastaan. Sitä varten 
tarvittavat varat olivat kuljetettavat aluksilla ja lautoilla myötä
virtaa pitkin Väinäjokea. Näitä tuumia koetettiin salata Teodo- 
rikilta, mutta tiedon hän niistä kuitenkin sai ja lähetti sanan Rii
kalaisille, jotka siten tiesivät olla valuillansa. Albert-piispa ja useat
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ristisoturit, jotka olivat Saksanmaalle lähdössä, jäivät tämän uhkaavan 
vaaran vuoksi vielä vastaiseksi Liivinmaalle.

Saatuansa kuulla, että hänen vihamieliset yrityksensä olivat 
tulleet Riikalaisten tietoon, lähetti Vladimir Teodorikin takaisin 
Riikaan ja hänen kanssaan venäläisiä lähettiläitä, joiden oli määrä 
esiytyä muka jonkunlaisina välittäjinä Saksalaisten ja Liiviläisten 
keskinäisissä rettelöissä. Lähettiläät kutsuivat Albert-piispan Vogene 
(nykyinen Oger) nimisen joen rannalle neuvottelemaan toukok. 30 
p:ksi. Venäläisiä kiihoittajia liikkui Liiviläisten ja Lättiläisten 
maassa, koettaen saada heitä kapinaan Saksalaisia vastaan. Liiviläiset 
olivatkin siihen taipuvaisia, mutta Lättiläisiä ei lahjoillakaan saatu 
kapinaan yhtymään. Tarkoitus oli äkkinäisen hyökkäyksen kautta 
saattaa kristityt keskustelupaikassa vaaraan. Mutta Albert, peläten 
vehkeitä, kieltäytyi sinne tulemasta.

Määräpäivänä tulivat Toreidan Liiviläiset aseilla varustettuina 
ennen sovittuun keskustelupaikkaan. Myös Holmen linnan van
himmat, joiden sanotaan olleen koko liikkeen alkuunpanijoina, tulivat 
kehoitettuansa Ykskyläläisiä yhtymään samaan seuraan laivoilla 
Väinäjokea pitkin määräpaikalle. Surmattuansa kaksi kristittyä 
kansalaistansa tässä kokouksessa päättivät Liiviläiset miehittää 
Holmen linnan ja siitä pitäin ahdistaa Riikaa, jossa siihen aikaan 
oli vähän asekuntoista väkeä. Holmen saarelle he hyökkäsivätkin, 
kutsuttuansa avuksensa muutamia Liettualaisia, ja surmasivat siellä 
kolme pappia. Niistä oli yksi, Johannes niminen, Virlannista kotoi
sin x). Kapinoitsijat miehittivät nyt saarella olevan linnan ja muu
tamat heistä kävivät Riikaakin ahdistamassa. Saatuansa eräältä 
Lempivältä nimiseltä kristityltä Holmen Liiviläiseltä neuvoja, mitenkä 
kapinallisia kävisi vastustaminen, lähtivät kristityt (Liiviläisiäkin 
oli nyt ensikerran heidän sotajoukossaan) jousilla y. m. aseilla 
varustettuina Riiasta ja saapuivat laivoilla kesäk. 4 p. Holmen 
saaren rannalle. Siinä syntyi ankara tappelu. Kristityitä oli ainoas
taan 150 miestä. Pakanat koettivat keihäitä ja kiviä heittämällä 
estää kristittyjä maalle pääsemästä. Liiviläiset joutuivat tappiolle 
ja suuri osa heistä hukkui uidessaan Väinäjoen yli tahi saavutti 
muuten paossa surmansa. Ako, Holmen Liiviläisten „johtaja ja 
vanhin joka oli ollut koko kapinan alkuunpanija, yllyttänyt Vla
dimirin ja koonnut Liiviläiset kristityitä vastaan, surmattiin tais
telussa ja hänen päänsä lähetettiin Albertille Riikaan voiton mer
kiksi. Kristityt valloittivat Holmen linnan urhoollisen puolustuksen

*) H än  oli lapsena jo u tu n u t pakanain vangiksi. M einhard oli hänet vapau t
ta n u t ja  lähettäny t Segebergin luostariin  oppimaan kristillisyyden opinkappa
leita. K un hän  siellä oli hyvin edistynyt, m atkusti hän A lbertin  seurassa L iivin
maalle ja  vaiku tti pappina Holmen saarella, jossa hänen sanotaan kääntäneen 
useita pakanoita kristinuskoon. Siellä L iiviläiset leikkelivät hänet kappaleiksi.
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jälkeen. Heillä mainitaan aseina muun muassa heittokoneita (pathe- 
relli). Toreidalaiset saivat vapaasti mennä omaan maahansa, mutta 
Holmen Liiviläisten vanhimmat vietiin Riikaan ja sieltä Saksaan 
oppimaan kristillisyyttä. Itse linnaan asetettiin saksalaista varustus- 
väkeä.

Siten oli Liiviläisten vastustus Väinän varrella kukistettu. 
Mutta Toreidan asukkaat olivat vielä pakanoita ja usein osottauneet 
kristinuskon vihollisiksi. Heitä vastaan päättivät Riikalaiset tehdä 
sotaretken kevätkesällä 1206 ja kutsuivat Semgallit avuksensa. He 
olivat vanhastaan huonoissa väleissä Toreidalaisten kanssa ja tulivat 
senvuoksi mielellään päällikkönsä Vesthardin johdolla 3,000:n miehen 
suuruisessa joukossa. Saksalaisen sotajoukon johtajana oli Kauppo, 
joka Rooman-matkalta palattuaan oli joutunut kansalaistensa kanssa 
huonoihin väleihin, heidän vainoansa paennut Riikaan ja siellä 
viettänyt melkein kokonaisen vuoden kristittyjen seurassa. Koiva- 
joella jakautui sotajoukko kahteen osaan. Yhden osan väkeä johti 
Kauppo omaa vanhaa linnaansa vastaan, jota hänen pakanalliset 
sukulaisensa ja entiset ystävänsä puolustivat. Nähdessään kristit
tyjen sotavoiman ne säikähtyivät ja ainoastaan muutamat uskalsivat 
asettua linnan etuvarustuk.sille paikkaa puolustamaan. Enin osa 
varustusväkeä pakeni metsiin linnan vastaiselta puolelta. Kristityt 
kävivät miehuullisesti linnaan käsiksi, karkoittivat puolustajat etu- 
varustuksesta, kiipesivät urhoollisesti ylös ja saivat paikan haltuunsa, 
surmaten itse linnassa noin 50 Liiviläistä. Ryöstettyään linnan 
puhtaaksi sytyttivät he sen lopuksi palamaan.

Toinen osa kristittyjen sotavoimaa ahdisti Koivajoen vastaisella 
puolella olevaa liiviläisen päällikön Dabrelin linnaa. Kun sen 
puolustajat näkivät savun ja tulen kohoavan Kaupon palavasta 
linnasta, päättivät he urhoollisen päällikkönsä kehoituksesta viimei
seen saakka varustustansa puolustaa. Päivän koettivat kristityt ja 
Semgallit paikkaa ahdistaa, mutta turhaan. Vihdoin palasivat he, 
huomattuaan linnan mahdottomaksi valloittaa, seutua ryöstäen ja 
hävittäen Riikaan takaisin.

Näiden tapausten jälkeen näyttivät Liivinmaan olot rauhalli
semmilta, ja Albert-piispakin lähti tavalliselle Saksan-matkalleen. 
Piispan poissa-oloa käyttivät hyväkseen Saksalaisten valtaan tyyty
mättömät Liiviläiset, pyytäen Polotskin ruhtinaalta apua.

Vladimir kokosikin kaikki sotavoimansa (Gersiken ja Koken- 
husenin ruhtinaat olivat nähtävästi nytkin osallisina retkellä) ja 
purjehti Väinäjokea myöten alas. Ykskylää puolusti urhoollisesti 
Konrad v. Meiendorf. Viholliset purjehtivat sen ohitse Holmen 
saarelle ja alkoivat siinä olevaa linnaa piirittää. Saaren liiviläiset 
asukkaat osaksi pakenivat metsiin, osaksi liittyivät Saksalaisiin. 
Venäläiset kutsuivat Toreidan Liiviläiset, Lättiläisiä y. m. paka
noita avuksensa. Liiviläiset tulivatkin, mutta Lättiläiset eivät nyt
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kään tuumaan taipuneet. Viholliset koettivat sytyttää linnan pala
maan, laskemalla palavia rovioita menemään pitkin virtaa. Tunte
matta parempia ampuma-aseita kuin jouset koettivat Venäläiset 
Saksalaisten esimerkin mukaan tehdä erään pienen heittokoneen, 
mutta olivat sen käyttämisessä niin taitamattomia, että vahingoit
tivat vaan omaa väkeänsä. Kun liiviläiset vakoojat kertoivat Vla
dimirille, että Riian ympärillä oli metsissä ja teillä rautaisia kolmi- 
kärkiä, jotka haavoittivat sekä hevosia että ihmisiä, ja kun Tanskan 
Valdemar samaan aikaan saapui isolla sotajoukolla Saarenmaalle, 
lopetti Vladimir 11-päiväisen piirityksen ja palasi tyhjin toimin 
maahansa takaisin.

Nyt täytyi Liiviläisten taipua. Sekä Toreidan että Väinän 
Liiviläiset lähettivät lähettiläitä Riikaan pyytämään rauhaa ja kas
tetta, luvaten ruveta kristityiksi ja maksaa veroa. Erittäin mai
nitaan, että Lenevardenin Liiviläiset suostuivat maksamaan Daniel- 
ritarille, joka jo v. 1201 oli mainitun linnan läänitykseksi saanut, 
vuosittain puoli talenttia rukiita jokaiselta auranalalta.

Riiasta lähetettiin nyt (1206) kirkollisten asiain järjestämistä 
varten pappeja ympäri Liivinmaata, sittenkuin etevimpien Liivi
läisten pojat oli otettu panttivangeiksi. Pappi Alebrand lähetettiin 
Toreidaan, hän jakoi maan pitäjiin ja rakensi kirkon Kubbesele 
nimiseen paikkaan, joka lienee aikoinaan ollut Kaupon asuinsija. 
Liiviläiset, joidenka kronikankirjoittaja kertoo ennen olleen yhteis
kunnallista järjestystä vailla ja menetelleen petollisesti toisiansa 
kohtaan, näyttävät hyväksyneen lähetyssaarnaajan toimet, sillä vähän 
myöhemmin he pyysivät, että Alebrand ratkaisisi heidän riitansa 
maallisissakin asioissa kristittyjen oikeuden mukaan. Tässäkin maal
lisen tuomarin toimessa sanotaan Alebrandin hyvin menestyneen. 
Aleksanteri niminen pappi toimi pohjoisella liiviläisalalla, kastoi 
asukkaat Metsäpuolen maakunnassa ja rakensi sinne yhden kirkon. 
Daniel teki työtä Lenevardenissa, Toreidassa ja Vendenissä. Kun 
hän oli saapunut Sydegunde nimiseen kylään, tuli hänen luoksensa 
eräs Liiviläinen, sanoi nähneensä metsässä Liiviläisten Jumalan, 
joka kasvoi rintaa myöten ulos eräästä puusta. Tämä Jumala oli 
sanonut Liettualaisten sotajoukon seuraavana päivänä tulevan Lii
viläisiä ahdistamaan, jonka vuoksi kansa pelkäsi kokoontua papin 
opetusta kuulemaan. Pappi koetti rauhoittaa pakanoita ja useat 
heistä taipuivatkin kasteeseen. Reminin ja Ascheradenin asukkaat 
kastettiin myös. Dabrelin linnassa Toreidassa kohdeltiin Danielia 
myös hyvin.

Kaksikymmenvuotisen taistelun jälkeen siitä, kun Meinhard 
ensin alkoi kristinuskoa Liivinmaalla levittää, oli Liiviläiset saatu 
kasteeseen taipumaan. He ovat tästälähin, erästä myöhempää kapinan- 
yritystä lukuunottamatta, Saksalaisten uskollisia liittolaisia samoin
kuin Lättiläisetkin, ja yhdessä heidän kanssaan avustavat he sak
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salaisen vallan levenemistä yhä laajemmalle. Saksalsinen valta 
Liivinmaalla on saanut lujat perustukset Albert-piispan jäntevän 
johdon kautta ja Liiviläisten kukistuttua alkaa se vitkalleen mutta 
varmasti levetä, ensin Lättiläisten maahan, sitten Virolaisten ja 
Kuurilaisten aloille. Monta kovaa ottelua saivat Saksalaiset kui
tenkin vielä kestää sekä mainittujen suomensukuisten kansain, että 
Liettualaisten ja Venäläisten puolelta, joista varsinkin viimeksi
mainitut, käsittäen sen vaaran, mikä saksalaisen vallan levenemi
sestä venäläiselle vaikutukselle Itämeren itäisellä rannikolla oli, 
ryhtyivät yhä ankarammin asemaansa siellä puolustamaan, ollen 
usein liitossa julmain ja pakanallisten liettualaisten kansain kanssa. 
Tämän kyhäelmän alaan ei kuulu näiden monien taistelujen tar
kempi kertominen. Mutta Liiviläisten viimmeisestä kapinan yrityk
sestä mainitsemme muutaman sanan.

Niiden veristen taisteluiden aikana, joita Saksalaiset ja Viro
laiset keskenänsä kävivät, miettivät Segevoldin seuduilla ete
läisessä Toreidassa asuvat Liiviläiset, tyytymättöminä sikäläisten 
ritarien hallitukseen, kronikankirjoittajan mukaan keinoja karkoit- 
taakseen kaikki Saksalaiset maasta. Samoin joutuivat Vendenin 
ritarit ja Albertin alueeseen kuuluvat Lättiläiset v. 1212 riitaan 
pelloista ja mehiläiskennoista. Lättiläiset valittivat piispalle kär
sivänsä sortoa ja Albert koetti yhdessä erään tähän aikaan Liivin
maalla oleskelevan saksalaisen piispan kanssa yleisessä kokouksessa 
saada sovintoa toimeen ritarien ja heidän tyytymättömien alusta
laistensa kesken. Yritys ei kuitenkaan onnistunut. Ritarien miekka 
oli nähtävästi alkuasukkaille kovempi, kuin piispansauva. Kun ei 
sovinnosta mitään tullut, erosivat Liiviläiset ja Lättiläiset Saksa
laisista, tekivät keskenänsä liiton ja vahvistivat sen pakanallisen 
tavan mukaan miekkojen päälle astumalla. Tarkoitus oli yhteisin 
voimin vapautua sekä muukalaisten vallanalaisuudesta että myöskin 
kristinuskosta. Turhaan koetti Kauppo saada kansalaisensa hyvällä 
kuulijaisuuteen taipumaan, luvaten ajaa heidän asiaansa piispan 
luona, jotta „kristinuskon velvollisuudet heille kevennettäisiin1'. 
Hänen kehotuksestaan eivät tyytymättömät kuitenkaan välittäneet. 
Saksalaiset ja uskollisina pysyneet alkuasukkaat poistuivat silloin 
keskustelupaikalta, vetäytyen kukin linnoihinsa (ehkä heinäkuussa 
1212).

Toreidan eteläosassa olevan Satteselen (entisen Dabrelin linnan) 
Liiviläiset kokoontuivat nyt linnaansa ja lähettivät sanan sekä 
Toreidan että myöskin Yäinän Liiviläisille ja Lättiläisille, kehoit- 
taen kaikkia yhtymään yhteiseen tuumaan. Liiviläiset alkoivatkin 
linnojansa vahvistaa, aikoen kokoontua niihin, jahka elonkorjuu oli 
päättynyt. Saatuansa tiedon näistä pahoista aikeista otatti Lene- 
vardenin Haniel-ritari, joka piispan puolesta hoiti sitä voutikuntaa, 
kiinni sen seudun liiviläiset vanhimmat, panetti heidät kahleisiin
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ja poltatti heidän linnansa. Riikalaiset polttivat niinikään osan 
Holmen linnaa ja erään Toreidalaisten linnan, ennenkuin kapinoit
sijat ehtivät kovempaan vastarintaan ryhtyä. Satteselen Liiviläiset, 
jotka jo olivat linnoihinsa kokoontuneet, aloittivat sodan Segevoldin 
ritareja vastaan, ahdistaen heidän väkeänsä ja surmaten heistä 
muutamia. Ritaritkin puolestansa olivat varustuksissa, tehden vas
tustajillensa vähäisempiä vaurioita.

Albert-piispa, jonka väliytyminen ensi kerralla lienee ensi
sijassa tarkoittanut Lättiläisiä, koetti nyt sovittaa Liiviläiset ja lähetti 
edustajiansa tutkimaan kapinan syytä. Liiviläisten lähettiläät tulivat 
Riikaan ja tekivät valituksia Segevoldin päällikköä, Rudolf-ritaria 
vastaan, kertoen, että heiltä oli otettu pois pellot, niityt ja rahat. 
Piispa lähetti m. m. Alebrand-papin, joka kapinalliset oli kastanut, 
mieliä tyynnyttämään, mutta turhaan. Albert itsekin lähti ennen 
mainitun saksalaisen piispan kanssa Toreidaan, kutsui luoksensa 
Liiviläiset ja ritarit sekä tutki heidän asiaansa. Liiviläiset kokoon
tuivat aseilla varustettuina Koivajoen rannalle ja keskustelivat siitä 
joen toisella puolella olevien Saksalaisten kanssa, syyttäen monessa 
asiassa ritariston jäseniä. Piispa lupasi heille hyvitystä kaikesta, 
mitä heiltä vääryydellä oli otettu pois, mutta uhkasi vastaisuudes
sakin pitää voimassa ne rasitukset, jotka he rikostensa vuoksi 
olivat ansainneet. Seuralaistensa kehoituksesta vaati piispa heidän 
poikiansa panttivangeiksi, estääksensä heitä siten kristinuskosta 
luopumasta. Siihen Liiviläiset eivät suostuneet eivätkä muutenkaan 
enää sanoneet taipuvansa Saksalaisia tottelemaan, vaan uhkasivat 
karkoittaa sekä heidät että kristinuskon maastansa. Silloin piispat 
palasivat Riikaan. Kapinallisten puheille lähetettiin myöhemmin 
useita hengellisiä miehiä, joidenka seurassa oli Kauppokin. Ke 
asettuivat Satteselen linnan edustalle keskustelemaan Liiviläisten 
kanssa. Henrik Lättiläinen oli tässä tilaisuudessa saapuvilla, toi
mittaen tulkin virkaa. Silloin muutamat kapinantekij öistä kertoivat 
valheellisesti, että ritariston sotajoukko paraikaa hävitti maata. 
Tämän sanan johdosta kapinalliset yhtäkkiä hyökkäsivät Saksalaisten 
päälle, vangitsivat Riian tuomioprovastin Johanneksen, Albertin 
veljen Teodorikin, erään voudin, ritareita palvelijoineen y. m., 
kuljettivat heidät linnaansa ja heittivät heidät pahoin pideltyinä 
vankeuteen, josta heidät kuitenkin vähän myöhemmin laskettiin 
vapaiksi. Kapinallisilta pyydettiin turhaan panttivankeja, heitä 
koetettiin kehoittaa uskossa pysymään ja kapinastansa luopumaan, 
mutta ei sekään mitään vaikuttanut. Tyhjin toimin palasivat 
lähettiläät Riikaan ja Liiviläiset pitkittivät taisteluansa ritaristoa 
vastaan.

Albert kokosi nyt kaikki Saksalaiset ja uskollisina pysyneet 
Liiviläiset. Käin keräytynyt sotajoukko lähti Toreidaan piirittä
mään Dabrelin linnaa, johonka ritariston alle kuuluvat kapinoitsijat
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sekä tyytymättömiä Liiviläisiä Koivajoen toiselta puolelta piispan 
alueestakin vanhimpainsa ja päällikkönsä Vesiken johdolla olivat 
kokouneet. Liiviläiset hyökkäsivät ulos linnan vastaiselta puolelta, 
haavoittivat muutamia piirittäjiä, veivät heidän hevosensa ja muuta 
ryöstösaalista linnaan, sanoen: ,,Olkaa Liiviläiset vahvoina ja tais
telkaa, jottfei teidän tarvitse Saksalaisia palvella!“ Sillä tavalla he 
puolustautuivat monta päivää. Saksalaiset hajoittivat ampuma- 
koneilla linnan suojavarustuksen, ampuivat paljon isoja kiviä lin
naan, surmasivat joukottain ihmisiä ja karjaa. Toiset pakoittivat 
nuolilla linnan puolustajat peräytymään ja haavoittivat heistä useita. 
Toiset rakensivat ryntäyskoneen (propugnaculum). Tuuli kaatoi 
sen seuraavana yönä, sen johdosta syntyi linnassa suuri ilo ja melu, 
piiritetyt teurastivat eläimiä jumaliensa kunniaksi ja heittivät sur
mattuja koiria ja pukkeja linnastansa alas piispan sotajoukon näh
täviksi. Mutta Saksalaiset rakensivat lujemman piirityskoneen, 
puinen torni työnnettiin kaivannon päälle ja alta ruvettiin linnan 
perustuksia kaivamaan. Lättiläisten päällikkö Russin esiytyi linnan 
ylimmälle räystäälle, otti kypärän päästänsä ja alkoi puhua Vendenin 
Bertold-ritarin kanssa rauhasta, mutta sai arvaamatta nuolen pää
hänsä ja kaatui kuolleena maahan.

Saksalaiset kaivoivat sillä välin yötä päivää taukoamatta linnan 
perustuksia, kunnes kaivanto jo ulottui melkein linnan ylimmäiseen 
osaan saakka ja koko varustus oli putoamaisillaan alas. Kun Lii
viläiset sen huomasivat, lähettivät he vanhimpansa Asson y. m., 
piispan puheille pyytämään armoa. Piispa käski heidän ottaa kristin
uskon, lähetti pyhän Maarianlipun linnaan, jonka toiset nostivat 
pystyyn, mutta toiset vetivät alas. Siten uudistui taistelu. Asso 
sidottiin ampumakoneisiin kiinni, jotta piiritetyt, häntä säästäen, 
lakkaisivat taistelemasta. Vihdoin Liiviläiset antautuivat, pystyttivät 
lipun linnaansa, heittäytyivät piispan edessä maahan pyytäen armah
tamista, lupasivat pysyä kristinuskossa ja ainaiseksi pakanuudesta 
luopua.

Albert antoikin katuville armon, kieltäen sotajoukkoa linnaan 
tunkeumasta ja piiritettyjä surmaamasta. Saksalainen sotajoukko 
lähti takaisin Riikaan, piispa otti Liiviläisten vanhimmat pantti
vankeina mukaansa ja muiden käskettiin saapua myöhemmin Riikaan 
kasteen ottamista ja rauhan uudistamista varten.

Liiviläisten lähettiläitä tulikin Riikaan ja he pyysivät rikos
tansa anteeksi kaiken kansan edessä. Albert lupasi uudistaa entisen 
rauhan ja ottaa kapinalliset suosioonsa, jos he luopuisivat paka
nallisten jumaliensa palveluksesta, kääntyisivät kristinuskoon sekä 
suorittaisivat Saksalaisille riittävän hyvityksen rikoksistansa. Lii
viläisten kysymykseen, mitä hyvitystä heiltä vaadittaisiin, vastasi 
Albert, neuvoteltuansa saapuvilla olevien seuralaistensa kanssa, että 
heidän Jumalaa, kirkkoa ja Saksalaisia vastaan tekemistänsä rikok-
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sista oli suoritettava maakunnan puolesta 100 useriasta eli 50 kopea- 
markkaa 0 sekä sen lisäksi toimitettava ritareille takaisin heidän 
hevosensa ja asevarustuksensa sekä mitä muuta heiltä oli otettu. 
Tämän kuultuansa Liiviläisten lähettiläät palasivat omaistensa luokse 
ja Henrik Lättiläisen mukaan neuvottelivat keskenänsä, mitenkä he 
viekkaudella voisivat pitää hallussaan sodassa ryöstämänsä omai
suuden, mitenkä he pääsisivät suorittamasta heille määrättyjä rauhan
ehtoja, ja lähettivät toisia entistä parempia lähettiläitä piispan luokse. 
Ne puhuivat viekkaita sanoja ja kun Alebrand, heidän pappinsa, 
sen huomasi, piti hän lähettiläille ankaran puheen, kehoittaen heitä 
sopimaan Saksalaisten kanssa ja maksamaan kirkolle kymmenykset 
peltojensa tuotteista, niinkuin muutkin kristinuskoon kääntyneet 
kansat tekivät. Alebrandin sanat tekivät hyvän vaikutuksen ja 
lähettiläät palasivat taas Toreidaan, kertoen siellä, mitä heidän 
opettajansa oli sanonut. Kymmenyksien suorittaminen oli muillekin 
mieleen, kun he sen turvin pääsivät vapaiksi suoritettavasta raha- 
sakosta.

Ja niin tuli Kiikaan kaikkialta Liiviläisten vanhimpia: Dabrelin 
linnan piirityksessä eloon jääneet, Koivajoen toiselta puolen Albert- 
piispan alueesta, Yesike seuralaistensa kanssa, Metsäpuolesta y. m. 
Ne pyysivät Alebrandin neuvon mukaan piispaa ohjaamaan heitä 
kristinuskossa ja määräämään heidän suoritettavansa vuotuiset kym
menykset. Albert ei ensin tahtonut Liiviläisten puhetta uskoa, 
mutta suostui vihdoin heidän pyyntöönsä seuralaistensa ja varsinkin 
pyhissä-vaeltajain kehoituksesta.

Tämän sovinnon mukaan suorittivat Dabrelin linna-alueeseen 
kuuluvat Liiviläiset vuosittain kymmenykset ja saivat sittemmin 
olla rauhassa pakanain ja Venäläisten hyökkäyksiltä. Piispan Lii
viläiset saivat yhä eteenkinpäin hänen armeliaisuutensa vuoksi suo
rittaa määrätyn mitan viljaa kymmenyksien asemesta. Idumealaiset 
ja Lättiläiset taas, jotka eivät olleet kapinaan yhtyneet eivätkä 
uskosta luopuneet, maksoivat kymmenyksien asemesta sovitun määrän 
viljaa. Ne taas, jotka olivat sotaan lähteneet, lähettiläitä toisillensa 
kapinallisessa tarkoituksessa lähettäneet, lähtöä tehneet, mutta mat
kalta palanneet, taikka edes hevoset lähtöaikeissa satuloineet, saivat 
rahasakolla rikoksensa sovittaa.

Sillä tavalla päättyi Liiviläisten viimeinen kapinanyritys. Sak
salaisten uskollisina liittolaisina ja luotettavina apumiehinä ovat

l) Itäm eren m aakuntain  vanhoissa asiakirjoissa tav a ttav a  ja  H enrik  L ät- 
tiläisenkin käyttäm ä Oseringus (nähtävästi m uodostunut saksalaisista sanoista 
Oese ja  R ing; v rt. m uinaisslaavilainen ycepsi3i>, jonka kanssa ehkä on yhteydessä 
nykyisen venäjänkielen ceptra) m erkitsi alkujaan m etallista korvakoristusta, 
jo ta  s itten  käy te ttiin  rahankin  asemesta. Sen arvo n äy ttää  vastanneen puolta 
hopeamarkkaa.
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lie, oman itsenäisyytensä ja vastustusvoimansa menetettyään, tästä
lähin valloittajiensa nöyriä seuralaisia muiden pakanallisten kansain 
ja myös lieimolaistensa, Virolaisten ja Kuurilaisten, kukistamisessa.

A. H. Snellman.

K u i n k a  L i i v i n -  j a  V i r o n m a a l l a  s a t u j e n  m u k a a n  e n n e n  m u in o in  
k i r k k o j a  r a k e n n e t t i i n .

Tunnettu asia on, että useimmat kirkot Liivin- ja Vironmaalla 
ovat saksalaisten tai tanskalaisten rakentamia katolisuuden ajalla. 
Siihen valitsivat katoliset tavallisesti paikan, jossa munkit olivat 
nähneet näyn, joko pyhän Maarian tai jonkun toisen pyhän kasvot, 
tai ristin. Tällä näkyjen näkemisellä oli kahdenlainen merkitys: 
ensinnä  se, että tuo paikka, jonka munkit olivat määränneet ja 
katsoneet sopivaksi, ilman minkäänlaista vastalausetta oli luovutet
tava tulevalle kirkolle, to ise k s i se, että tuota paikkaa todellakin 
ruvettiin pitämään pyhänä, ja että kansa sitä kiihkeämmin ryhtyi 
rakennuspuuhiin.

Muinaistieteellisellä tutkimusmatkallani kesällä 1896 Liivin- 
ja Vironmaalla tapasin yleisen sadun, jossa kerrotaan, kuinka Juma
lalle otolliset kirkonpaikat saatiin ilmi; saman sadun olen myös 
tavannut Suomalaisten kirjoituksissa Suomesta. Jos nimittäin aiot
tiin rakentaa kirkko paikalle, jossa ei edeltäpäin oltu nähty pyhien 
kasvoja tai pyhää ristiä, niin kaikki mitä päivällä oli rakennettu, 
yöllä särkyi tai vaipui maan sisään. Muureja ei saatu pysymään 
pystyssä muuten kuin sillä tavalla, että tehtiin lupaus että jos seit
semän veljestä yhtaikaa tulee kirkkoon, tai jos kukko alttarilla 
laulaa, niin silloin saa kirkko vajota maahan. Tai muurattiin ihminen 
elävältä kirkon seinään, mikä tapahtui seuraavaan tapaan. Kutsut
tiin kokoon suuri joukko ihmisiä ja kysyttiin heiltä: kuka tahtoo 
kantaa kirkon avainta? Ja jos sitte joku siihen antoi myöntävän 
vastauksen, niin hän juotettiin juovuksiin ja muurattiin elävältä 
kirkon seinään. Nyt pysyivät kirkon muurit pystyssä ja kirkko sai 
tuon uhratun nimen.

Tai jolleivät kirkon muurit pysyneet seisomassa, niin mene
teltiin vielä seuraavalla tavalla: kaksi aivan mustaa härkää valjas
tettiin rattaitten eteen, joille laskettiin kivi tai tukki; sitten pääs
tettiin härät vapaasti kulkemaan ja mihin ne seisahtuivat, sinne 
rakennettiin kirkko, ja paikalla pysyivät muurit pystyssä. — Tätä 
viime tapaa käytettiin useimmiten, kun uusi kirkonpaikka oli etsittävä.
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Satu kirkonpaikan etsinnästä kärkien avulla on varmaan vanha 
taru jonkun pakanallisen tavan ajoilta, joka myöhemmin on sekaa
ntunut kirkonrakennuksiin. Mutta mitä pakanuuden aikana olisi 
etsitty härkärattailla, ei ole minulle selvää.

Minun luuloni mukaan ovat useimmat kirkot rakennetut van
hoille uhri- tai ruumiinpolttopaikoille, kuten on laita noitten n. s. 
jcirkkovuorten (Kapellenberg), joita löytyy paljon maassamme. Mel
kein jokaisesta kirkkovuoresta löytyy satu, että sillä muinoin seisoi 
kirkko. Hallisten pitäjässä tiedän neljä tuollaista kirkkovuorta. 
Ensimmäinen on Kaarliin (Carlsberg) kuuluvassa Sammasten kylässä, 
likellä tunnettua Tarun taloa ja samaa kiviriuttaa, jonka minä ja 
herrat prof. Aspelin ja tohtori Appelgren vuonna 1880 tutkimme; 
toinen on Uus-Karisten (Neu-Karishof) kartanon vainiolla; kolmas 
Hus-Karisten kartanoon kuuluvassa Keintsen kylässä; neljäs Vanha- 
Karisten (Alt-Karishof) kartanoon kuuluvassa Kamalikylässä.

Ensin mainittu kirkkovuori Tarun talon luona Kaarlissa, on 
pieni kumpu, joka joka taholta lie noin 10 askeleen suuruinen. Se 
näyttää olevan kivillä täytetty ja peitetty mullalla. Ensimmäisessä 
multakerroksessa tavataan paljon ruumiintuhkaa ja luujätteitä, usein 
myöskin rahoja ritariajoilta aina venäläiseen aikaan asti, joita käy
tettiin uhrilahjoina. Myöskin on tähän kumpuun haudattu koko
naisia ruumiita, ja niiden vierestä löydetään joskus heittokeihäitä 
vanhemmalta rautakaudelta.

Sadun mukaan oli tällä kummulla muinoin kirkko, joka myös
kin mainitaan Hupelin teoksessa ,,Topografiselle Nachrichten", III 
osa siv. 337:

„Sammasten kylässä Paistun ja Hallisten välillä nähdään kuk
kulalla Iiresoon suon vierellä jäännöksiä katolisesta kivikappelista, 
jota siihen aikaan oli kutsuttu Katariinan kirkoksi".

Mutta kivirakennuksen jätteistä ei tuolla kukkulalla saata huo
mata jälkeäkään, ei minkäänlaista merkkiä kivijalasta tai multa- 
täytteestä. Päällimmäisen multakerroksen täyttää ruumiintuhka ja 
luujätteet. Tällä kummulla on voinut seisoa ainoastaan pieni puinen, 
ehkä noin 15 jalan pituinen ja 10 jalan levyinen kappeli, sillä 
suurempaa siihen ei ole voinut mahtua.

Myöskin noilla muilla yllämainituilla vuorilla on ollut kappe
leita ja niidenkin päällimmäisessä maakerroksessa tavataan paljon 
ruumiintuhkaa ja luujätteitä. Kuinka on tämä ilmiö selitettävä?

Minä puolestani luulen, että katoliset munkit, kun he tulivat 
maahan eivätkä vielä voineet tarjota kansalle omia kokouspaikkoja, 
rakensivat pakanoiden pyhille paikoille, missä nämät polttivat kuol
leensa, säilyttivät heidän tuhkansa ja luunsa ja toimittivat uhrejaan, 
pieniä kappeleita, jommoisia katolisissa maissa vieläkin on ja joihin 
oli pystytetty Jumalanäidin kuva tai muu pyhimyskuva. Pakanoille 
opetettiin sitte näitten kuvien palvelemista ja katolisen kirkon sään
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töjä, jonka ohessa he yhä viettivät entisiä juhliaan ja esiinkantoivat 
uhrejaan. Tuollainen kappeli oli vielä luterilaisena aikanakin sei
sonut tällä kukkulalla, ja oli sitä katolisen pyhimyksen mukaan 
kutsuttu Laurentiuksen kappeliksi. Tästä kappelista kerrotaan 
vielä Hallisten ja Karksin (Karkus) kirkontarkastusprotokollissa, 
jälkeen vuoden 1640, „että Sammasten kylässä Osemoisan tilalla 
on P. Lauritsan kappeli, jossa kansa juoden ja meluten viettää 
suuria pakanallisia juhlia kaikellaisine taikauskoisine tapoineen ja 
uhrimenoineen. Sentähden annetaan Osemoisan tilanhaltijalle 10 
riksin sakon uhalla tiedoksi, että kappeli sieltä on hävitettävä ja 
siitä pidettävä huolta, etteivät ihmiset siellä saa uhrata eivätkä pitää 
pakanallisia juhliaan." — Olihan pyhä Laurentius tulen haltija, 
sentähden kannettiin hänelle uhreja, että hän suojelisi tulenvahin- 
goista. — Pakanallinen taikausko ja kristilliset tavat olivat siis 
tässä menneet sekaisin.

Noissa yllämainituissa kirkontarkastusprotokollissa mainitaan 
myöskin Karisten kartanoon kuuluvan Kamalikylän kirkkovuori, 
jolla oli seisonut Antoniuksen kappeli sekä Pöllin (Pollenliof) 
maalla Karksin pitäjässä Annan kirkkovuori, missä pyhän Annan 
kappeli oli ollut ja missä juhannusyönä oli vietetty suuria paka
nallisia juhlia juominkeineen; tämän johdosta oli Karisten moision 
hoitajalle ja Karksin linnan isännälle sakon uhalla annettu käsky, 
että yllämainituilla vuorilla olevat kappelit ovat hävitettävät ja että 
siitä on pidettävä huolta, ettei kansa enää näillä vuorilla saa 
viettää pakanallisia juhliaan. — Kamalikylän kirkkovuori on myöskin 
vanha, pyhä hautauspaikka, ja Annan kirkko vuorelta kaivoimme 
kesällä 1880 herrojen prof. Aspelinin ja toht. Appelgrenin kanssa 
esiin suuret määrät ruumiintuhkaa.

Näistä kirjallisista tiedonannoista ja paikalla tehdyistä löydöistä 
käy selville, että katoliset munkit maahan tullessaan pakanoiden 
pyhille paikoille rakensivat pienet kappelinsa kokouspaikoiksi, jossa 
he opettivat kansaa tuntemaan kristinoppia ja pyhimyksiä. Tuol
laisille sopiville kirkonpaikoille saattoi myöhemmin kohota emäseura- 
kunnan tai kappelin kirkko. Tavallisesti ovat kirkkomme aukeilla 
vainioilla tai kukkuloilla, aivan niinkuin vanhat ruumiinpolttopai- 
katkin olivat. Luonnollisesti ei jokaisesta kirkosta, varsinkaan myö
hemmin rakennetuista, voi väittää että ne olisivat perustetut tuol
laisille paikoille. Ainoastaan kaikista ensimmäiset kirkot seisovat 
ehkä alkuperäisillä kirkkovuorilla.

J. Jung,
opettaja L iivinm aalla. *)

*) Toim itus pyy tää tä ten  saada lausua k iitollisuutensa H :ra Jung ille  hänen 
lähetyksestään, toivoen vastedeskin saavansa hänen apuaan käy ttää  hyväkseen. 
— K irjoitus on saksasta käännetty.
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M i k a e l  T o p p e l i u s  j a  L o h t a j a n  k i r k k o .

Siinä näyttelyssä, joka  M uinaism uisto-Yhdistyksen toim esta viim e kesänä 
28—31 M aaliskuuta pantiin  toim een täällä Helsingissä, niiden taidehistoriallisten 
kuvajäljennösten (435 kpl.) esillä-pitoa varten, jo tka Y hdistyksen 6:s taidehisto
riallinen re tk ikun ta  oli kesällä 189(1 tuonu t m ukanaan 29:stä Keski- ja  Pohjois- 
Pohjanm aan kirkosta, oli silm äänpistävim pänä ja  huom attavim pana osana suu
rehko kokoelma (90 kpl.) jäljennöksiä vanhan  O ululais-m aalaajan Mikael Toppe- 
liuksen alttaritau lu ista , saarnastuolin  kuvituksista  sekä suu rista  katto- ja  seinä
m aalauksista, jo tka tava ttiin  7:stä Pohjanm aan kirkosta. T ähän  saakka on ainoas
taan  yksi n iis tä  — „Simsonin taistelu  jalopeuran kanssa11 — ollut yleisemmin 
tu n n e ttu  jäljennöksenä; jonka vuoksi puheena-olevassa näy ttelyssä saatiin  tehdä 
aivan uusi tu ttavuus, jo ta  oli s itä  hauskempi, kun m estari, ku ten  tunnetaan , on 
kuuluisan runoilijam m e Sakari Topeliuksen iso-isä.

O m ituista on, e ttä  n iin  tuottelias m aalaaja kuin  Toppelius, jonka teoksien 
arvoa on kannattam assa, huolim atta niiden teknillisistä puutte ista , rikas kuvaus- 
voima, usein vakava, uskonnollinen sävy ja  jonkunlainen hieno suoritustapa 
sekä varsinkin väritte lyssä jy rk ästi esiintyvä itsenäisyys, tähän  saakka on 
voinu t pysyä jokseenkin tun tem attom ana maamme taiteenystäville, kun  kuitenkin 
Saara W acklinin hyväntahtoiset, ehkä ei aina aivan luo tettavat, ju tu t hänen  
pilanom aisista harhailu ista  m aalaustaiteen alalla ovat suurelle yleisölle vallan 
tu tu t. H änen ta ite ilijauraansak in  nähden ansaitsisi moni seikka tarkem m an 
selvityksen.

Itse  on Toppelius k irjo ittanu t kaksi lyhy ttä  n. s. „V aellus-listaa‘‘, jo tka  
alkuperäisessä asussaan säilytetään erään hänen pojanpoikansa huostassa. Täm ä 
on hyväntahtoisesti an tanu t jä ljennöksiä n iistä  tu tk ija in  käytettäväksi. Ne 
ovat lyhy itä  ja  tehdy t näh tävästi ilm an aika-järjestystä. N iistä käypi ilmi, e ttä  
Toppelius v. 1748 — siis 14:n ikävuotensa vaiheella — alkoi tehdä kuvituksia 
(„bildningar“) Iisalm en kirkkoon. Sikäläinen kirkkoherra, prov. Helsingius, hän se 
suositteli nuoren maalaajan, hänen edistyäkseen taidem aalauksissa ja  p iirustuksissa 
(,,i konstm alningar och ritn ingar11), silloiselle kunink, hovim aalaajalle Ju h a n a  
Paschille Tukholm aan, jossa hän  v:sta 1751 erään setänsä ja  tä tin sä  luona „omin 
ruokinsa — h in ta  3 äy riä  päivässä — eli terveenä ja  reippaana ja  to isten  oppi- 
poikain kanssa sai työ tä kunink. linnassa11. V. 1752 oli hänellä saarnastuolin  
kultaus- ja  m arm oroiinistyötä linnankirkossa. M yöhään syksyllä s. v. m atkusti 
hän  kotia pienessä laivassa, joka teki haaksirikon Pyhäjoen suussa. Seuraavana 
kesänä m atkusti hän  jälleen Tukholmaan, m u tta  palasi s. v. Suomeen, jossa luu l
tavasti v. 1753 m eni naim isiin ja  alo tti pitkällisen, vasta  v. 1821 pääte tyn  maa- 
lausm atkansa Pohjanm aalla ja  Savossa, milloin m aalaillen k irkon kellokastaveita, 
milloin koristellen saarnastuoleja ja  kirkkojen seiniä ja  katto ja  liim avärim aa- 
lauksilla sekä sen ohessa öljyvärillä suorittaen  kankaalle a ltta ritau lu ja  ynnä 
m uotokuvia, enimmäkseen, n iinkuin näyttää, pappismiehistä.

H änen vaatim attom uutensa käy näistä  lis to ista näkyviin, hän  kun niissä tu n 
nollisesti m ainitsee kaikki kellokastorit, jo tka  h än  on m aalilla pyyhkinyt — milloin 
m inkin „kirkkoherran aikana14 — m utta  lukee taiteelliset työnsä useim m iten vain 
„ynnä m uun1' joukkoon. Y ksin etevim m istäkään töistänsä, L oh ta jan  a ltta ritau 
luista, hän  ei hiisku sanaakaan, suorittaen  vaelluskertom uksensa m ain ittuun  
paikkaan ainoastaan sanalla: „Lohtajalle“.

Antaaksem m e lukijalle jonkun  käsityksen puheena-olleen näy ttelyn  laadusta, 
sam alla ku in  myöskin Mikael Toppeliuksen kirkkom aalaustaiteesta, koristam m e 
täm än num eron eräällä hänen kuvistaan tehdyllä jäljennöksellä. Se esittää sisus- 
kuvan Lohtajan  k irkon itä isestä ristinhaarasta , jossa on neljä huom ion-ansaitse- 
vaa m aalausta m ain itu lta  kirkkom aalaajalta 1770-luvun alkupuolelta. Nämä 
kuvat m uodostavat sakaristoa vasten olevan seinäm än m ainitussa kirkossa. *)

(E. N:n m ukaan täm änvuotisen „F insk t M useum’in “ 
______________  n:sta 7—10, siv. 74 seur.)

*) H uom autettakoon tässä  erästä useissa Pohjanm aan kirkoissa näh tävää 
om ituisuutta, joka näy ttää  tod istavan  Pohjalaisen historia llista  aistia. M onasti 
tava taan  n. k. muistotauluja, milloin m inkin m uotoisia, jo tka  etupäässä s isä ltävät 
luetteloita seurakuntien  lu terisaikaisista papeista, m utta  toisinaan m yöskin lyhyen 
ajantiedon kirkkorakennuksen synnystä ja  vaiheista. Tähän kirjo itelm aan kuu
luvassa kuvassa tavataan  senkaltaisia m uistokirjo ituksia ei a inoastaan noissa 
karkeissa neliskulm aisissa pylväissä, vaan myöskin seinien välihirsissä.
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K o k o e l m a in  k a s v a m i n e n  1 8 9 7 .
(Kesäkuu—M arraskuu. N:ot 3419—3483).

K ivi-ajalta.
H ra T. Tanner V iipurissa: 3 kiv iasetta Heinjoelta, 1 Sortavalasta, 5 Jo h an 

neksen pitäjästä, 2 Jaakkim asta. — M atti Savolainen Kaukolassa: 8 Kaukolasta.
— Juho Härkönen K urkijoella: 6 kiviasetta] K urkijoen p itä jästä ; 5 Kaukolasta, 
Jaakkim asta ja  Parikkalasta. — Kauppias M. Linder H elsingissä: tasata ltta , löytö
paikka tuntem aton. — Itsellinen P. Benfors: 1 Loim aalta, 2 Punkalaitum elta.
— Peltiseppä K. J. Rosenlund: 3 N urm ijärveltä, 1 H attu lasta, 2 H au sjä rv e ltä .— 
Kauppias O. Lindström: 2 Häm eenlinnasta, 3 Sam m atista, 1 Pihlajavedeltä. — 
Maist. A. Hackman: 1 Kokemäeltä. — Maist. H. J. Heikel: 10 k iv iasetta löyd. 
H irv ijärven  ranna lta  K anavan mökin ym päriltä A hvenisenpään talon m aalta K art
tu lan  kyl. K arttu lan  pit.; 5 esinettä Leppävirroilta, P ielavedeltä .ja K arttu lasta  
ja  kivi-ajan löytöjä K iukaisten kappelista. — Toht. Hj. Appelgren: 3 asetta P er
niöstä. — Yliopp. Fr. Äimä: 1 Janakkalasta , 5 R engosta, 1 Vanajasta, 4 H a ttu 
lasta, 5 Tyrvännöltä , 3 H ausjärveltä, 1 Ä käistä . — M aanm ittari F. L.M ahlberg: 
1 Saarijärveltä. — R autatietyössä 2 esinettä löyd. K aarinan p it -- Taiteilija J. 
Sjöström: 5 Ilom antsista. — Yliopp. E. E. Takala: 1 K uultaneelta. — T orpparin - 
poika Heikki Karppinen  Kukkolan kyl. Säräsniem eltä: 4 k iv iasetta ja  kappaleita 
ainakin viidestä e ri astiasta, osittain  tehdy t savesta, osittain  vuolukivestä, löyd. 
N im isojan pohjasta main. kylää. — Yliopp. A. Luther H elsingissä: 1 esine Su- 
m iaisista, 1 Vesannolta, 2 V iitasaarelta. — Yliopp. Uuno K arttunen: 3 Venäjän 
Karjalasta. — Maist. K. Lisitzin  H elsingistä: 1 E rvelän kyl. Perniössä. — Lyseo
lainen M elart: 2 H auholta. — Toht. Th. Schvindt: 2 P yhäjärve ltä  (V. 1.) — A. 
Salmi: 1 M äntsälästä. -  H aavuri K. Moilanen: 2 Paavolasta.

JPronssi-ajalta,
Maist. H. J. Heikel: pronssiveitsi hau taraun iosta  K iukaisten kappelissa.

VanhemmaItä rauta-ajalta.
Kauppias M. Linder: tasaleveä tuluskivi, löyd, H elsingissä uuden ju u ta 

laisen hautausm aan ja  teurastushuoneen väliltä. — Maist. A. Hackman: 40num e
roa m uinaiskaluja, tu tk iessa löyd. viim e kesänä P ärkön  m aalla Kodialan kyl. 
U udellakirkolla (Tur. 1.); 30 num. löydetty  Köönikän m äestä P aistilan  kyl. Koke
mäellä, sekä 1 tuluskivi, ennen löydetty  sam alta m aalta. — Yliopp. Fr. Äimä: 
1 tu lusk iv i Kaivolasta (?) — A. Salmi: 1 miekka H ausjärveltä  Kurun kyl. Kos
kelan talosta.

Myöhemmältä rauta-ajalta.
U rkuri O. T. Leander Vesilahdella: m iekankatkelm a K irm ukarm in kalm is

to sta  Vesilahdella. — Kr. J. Rosenlund: keihäänterä, löyd. Sorosen pellosta Mer- 
ven kyl. H attulassa. — M ylläri Isa k  Iriberg  (ja Tuom as Friberg) 5 esinettä ja  
m yöhem m in nimism. P. Bergiuksen kau tta  4 Vesilahdelta. — M aisteri A. H ack
man: 217 num eroa m uinaiskaluja, jo ita  h ra  Hackman ja  yliopp. K. B. C ederhvarf 
viim e kesänä erästä  kalm istoa tu tk iessaan P ietilän  talon pihalla H allun kylässä 
U udellakirkolla (Tur. 1.) löysivät sekä 6 esinettä, löydetyt P ietilän, H annun, Luuk- 
kalan ja  Nokkolan mailla H allun kylässä main. pit. — Toht. H j Appelgren: työ- 
kirves Jauh ino jan  to rpasta  Kuhm isin kyl. m aalla Perniössä. — Toht. A. O. Hei
kel ja  M aisteri H. J. Heikel: 11 num eroa esineitä K irm ukarm in kalm istosta, 
H in tsa lan  saaresta, eräästä rauniosta  Laukon m aalla Vesilahdella. — Vapaah. 
Standertskiöld-Nordenstam  lah jana: 6 esinettä L aukon pelloista Vesilahdella. — 
Yliopp. Fr. Äimä: 1 Tyrvännöltä. — Toht. Th. Schvindt: 3 Räisälästä.



—  95 —

Keski-ajalta.

Ylcineen seurakunta: 3 k irkollista esinettä. — Tilanom istaja Hedenberg 
Paim iossa: Jaakopin  kappelin entinen kirkonkello, jossa on seuraava k irjo itus: 
„Ave Maria, gracia piena, Dhs tecum “ (Terve Maaria, täynnä armoa, H erra  olkoon 
sinun kanssasi). — Rouva J. M. Tallgren R äntäm äellä: 1 rääveliläinen raha  
Koroisista.

lu d e tta  ajalta.

Oikeusneuvosmies Ivar Kyander K ajaanissa: paltto , jonka Elias L önnro t 
K ajaanissa ollessaanoli le ikannu t m aanm ittari S. H  Kyanderille, ja  L önnro tin  
vanhem m at, jo tka  silloin asu ivat Polvilan tilalla lähellä K ajaanin kaupunkia, 
ommelleet. — T. Tanner: 2 esinettä H einjoelta, 1 Jaakkim asta. — M. Savolainen 
K aukolassa: 1 Kaukolasta. — Talokas A. Myllyt:akka L opella: a tra in rau ta  pellostaan 
Lopella. — H aavuri K. Moilanen: 2 esinettä Muhokselta. — Trans Lamminen P irk 
kalassa: 1 sam. pit. — 1 Jah tika lpa  Sipoosta. — K. ./. Rosenlund: 1 V anajasta, 1 Hä
m eenlinnasta, 2 H attu lasta , 1 jonka saam apaikka ilm oittam aton, 1 H ausjärveltä; 
s itä  p a itse : hopeasormus, jossa on k ir jo itu s : „0  helfh  Ihesu  C hristvs11, löyd, 
Tenholan talon pellosta H attulassa. — Maist. A. Hackman: osa so tavasarasta 
löyd. L uukkalan m. U udeltakirkolta (Tur. 1.).

E nt. sotamies Joel Spets Seinäjoelta: 3 esinettä sam. pit. — Kauppias H. 
Lehmonen H ankasalm ella: hopeinen pikari ja  pokaali. V iim eksim ainitussa on 
seuraava k ir jo itu s : „ W . 1798. 1 p: M arras Kusa Kuning: Suomalaiselda Huonen- 
hallituxen Seuralda annettu Yrjänä M atin pojalle Läsälle Vehniäsä ahkeran ja  
toimellisen maan Viljelemisen tähden. — Kauppias 0. Lindström: 1 Helsingistä, 2 
Porvoosta, 1 Vanajasta.

Yläneen seurakunta: 7 kirkollista esinettä. — Suntio Jahvetti Tuomainen 
Kuopiossa: 1 taikakalu  Kuopion kirkosta. — Toht. Hj. Appelgren: 11 num eroa 
m uinaiskaluja, tu tk iessa löyd. P o terin  m aalla Kupsen kyl. Porneesin kapp. ja
2 oste ttua  esinettä sam. pit. sekä 3 esinettä Perniöstä. — Jos. Linder: 2 P or
voosta, 4 esinettä H elsingistä. — K onttoristi ,4. Aspelinin perilliset: 1 H elsin
gistä. -  Yliopp. Fr. Äimä: 1 H äm eenlinnan m aaseurakunnasta, 3 H attu lasta. — 
P rovasti G. Durchman Isossakyrössä: m aala ttu ja  kangastapetteja Isonkyrön pap
pilasta. — M aalari E. Lindström: 1 M äntsälästä. — R ouva M inna Leistén H el
singissä: 1 kampa. — Yliopp. A. Luther: 1 Sumiaisista, 3 Rautalam m elta. — 
K. Moilanen: 1 Iistä, 2 Siikajoelta, 1 Hailuodosta. — A. Salm i: 1 N urm ijärveltä,
3 Mäntsälästä, 4 H ausjärveltä, K ärkölästä ja  M äntsälästä. — Yliopp. Göös: 1 esine 
Janakkalasta. — P rovastin  rouva J. M. Tallgren: 47 kuparirahaa ja  kappale 
„voijupaasikiveä“ K oroisista R äntäm äellä.

E p ä tie to ise lta  a ja lta .

Talokas E . A . Karlsson  Onningebyn kylässä Jom alan  p itä jässä A hvenan
m aalla löysi kiviä poratessa neljä m uinaiskalua, jo is ta  3 astiaa, nim. I korval
linen pronssim alja, 1 pieni juom akannu tin asta  ja  1 korvallinen „kivikruusi“, 
kaikki luu ltavasti keski- ta i uudelta ajalta. — Yliopp. Fr. Äimä: 5 Rengosta, 
1 V anajasta, 1 H ausjärveltä. — Piiri-insinööri O. F. Nyberg  P ohjan  p itä jässä: 
puuhun veistetty  ihm isenpäänkuva, löyd. rau ta tie työssä lähellä Skurun kylää 
main. pit., sekä Toht. Hj. Appelgrenin k au tta  m erensim pukoita y, m. sam asta 
paikasta.
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T ilausilm oitus.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ilm estyvät vuonna 1898 sam an 

suunnitelman mukaan kuin tallankin saakka. Suom alaisessa ja  ruotsalai
sessa  painoksessa tulee kuten tänäkin vuonna olem aan suurim m aksi osaksi 
eri sisällys.

Lehdille  on apuansa luvannut lukuisa jou kko  valtiom useon virkam iehiä 
ja  m aam m e paikallism useojen hoitajia  sekä m uita asian harrastajia  eri 
tieteiden ja  taiteiden aloilta. N iitä  ovat: E. A spelin, J. R. A spelin, Y . B lom 
stedt, G. Cygnaeus, A . V . Forsm an, O. A . Forsström . F. I. Färling, A . H ack
man, A k se l Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hultman, V . Högm an, K. K illinen, 
K. Krohn, E rnst L agus, J. J. M ikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, Th. 
Schvindt, A . H. Snellm an, J. J. Tikkanen, T h. W aenerberg, V . W allin , 
M. W aronen, Y . W ichm ann ja  H jalm ar Appelgren.

Lehdet tulevat ilm estym ään joka toinen kuukausi kum pikin, yhden 
arkin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  m aksavat tilattaessa 
postikonttooreissa 2 m . 50  ]>. vuosikerralta eli yhteensä 5 m arkkaa. Suomen 
M uinaism uistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, jo tk a  ovat suorittaneet tä y 
dellisen jäsenm aksun, —  25 m arkkaa kerta kaikkiaan — , saavat lehdet 
painatusvuoden kuluessa l:llä markalla vuosikerralta, (molemmat yh teen sä  
(2 m.), jo k a  postim erkkeinä tahi rahana osoitteen kan ssa lähetettäköön leh
tien toim itukselle Helsinkiin.

H elsingissä  voi lehtiä  tilata k a ik issa  kirjakaupoissa.

Toimitus.

F insk t  M u s e u m  N :o 1 1 —1 2  s is ä ltä ä :  Om likhränning i båtar under yngre 
järnåldern i F inland (Ruumiinpoltosta haukuissa nuoremmalla rautakaudella Suo
messa), kirj. A . Hackman (8 kuvaa). Ja tkaen  edellisessä num erossa antam aansa 
selontekoa tästä  aineesta k irjo ittaja  ilm oittaa, e ttä  m erkillisin Suomessa teh ty  
löydös, joka sisältää poltetun laivan jäännöksiä, on tav a ttu  Y likylän kirkkom aalla 
P erniön pitäjässä, eräästä  häv itetystä  hautakum m usta 600-luvulta. Täm än hau
taustavan  selviä jä lk iä  on sitäpaitsi tav a ttu  eräästä kalm istosta 7—10 sataluvulta 
P erniössä sekä Laitilassa, Kokemäellä ja  Vöyrillä Polttam attom ia linkkirakenteisia 
aluksia ei ole vielä löydetty  suom alaisista haudoista pakanuuden ajalta. K ar
ja lan  saloseuduilla vielä 30 vuotta  takaperin  tavattava tapa haudata vainajat 
„ ruuhiin“ on kuitenkin jäännöstä  vanhasta pakanallisesta tavasta, e ttä  kuollut 
haah teensa haudattiin . Täm än tavan  om aksuivat itselleen pakanalliset Suo
m alaiset arvatenkin  Skandinaavilaisilta. Sen perusteena lienee m ahdollisesti se 
luulo, e ttä  Tuonela sijaitsee veden takana, jonka yli vainajan on haahdella kul
je ttava. Täm ä luulo oli hyvin  yleinen kansoissa, jo tka  asuvat rannikkom aassa, 
saarilla ta ikka v irtojen varsilla. M itään varm aa todistusta, e ttä  täm ä käsitys 
on vallinnu t Suomessa nuoremm an rautakauden ajalla, ei kuitenkaan ole to istai
seksi olemass a. — Historiska sägner, upptecknade a f  K. F. Juselius (Historiallisia 
tarinoita, talteen kirj. K . F. J.) — Samlingarmes tillväxt. — Prenumerations an
mälan.

S u o m e n  M useo  N :o 1 1 —1 2  s is ä ltä ä :  Liiviläisten kukistus, kirj. A. H. 
Snellman. — Kuinka Liivin- ja Vironmaalla satujen mukaan ennen muinoin kirk
koja rakennettiin, kirj. J . Jung . — Mikael Toppelius ja  L,ohtajan kirkko  (1 kuva). 
— Kokoelmain kasvaminen 1897. Kesäkuu—M arraskuu. — Tilausilmoitus. — F inskt 
Museum N:ot 11—12.

Helsingissä 1897. Helsingin Sentraalikirjapainossa.






