Kustaa Hattulan arkkiwirzikokoelma

Kuwaajan kommentit.
Kezällä 2009 zain lainakzi raumalaizen Kustaa Hattulan (1865−1921) jälkeläiziltä ainutkertaizen
kirjan. Kirjasza on ykziin kanziin zidottuna 80 erilaista arkkiweizuwihkosta ja –kirjasta. Wihkozista wanhin on
painettu w. 1793 ja nuorin w. 1878. Wihot owat eri kokoizia ja −pakzuizia. Enzimmäinen wihko, Hengellinen
Laulaja I, zizältää 35 laulua ja pienin arkki on yhden laulun mittainen. Arkkien zizältö on keskimäärin ehkä 3−5
laulua, tyyliin Kolme Hengellistä Wirttä … jne.
Onni Kurvinen on tutkinut Halullisten Sielujen Hengellisten Laulujen alkuperää. Hänen
tutkimukzenza on julkaistu Suomen Kirkkohistoriallizen Seuran wuozikirjasza 1982. Tutkimukzeszaan hän
toteaa, että HSHL:n täydennyswirret on edustawa arkkiwirzien kokoelma, josza arkkiwirret on tallennettu
lähes alkuperäizeszä muodosza. Kurvinen on tutkinut myös zen, milloin kukin wirzi on ilmestynyt enzi kerran
painettuna.
Hattulan kirjaan tutustueszani huomazin zen zizältäwän zuuren ozan HSHL:n wirzistä
arkkimuodosza. Ne eiwät tozin ole Kurvizen mainitzemia enzipainokzia, oza kuitenkin näyttää olewan zamojen
arkkien uudempia painokzia. Samoja wirziä painettiin aikojen kuluesza monisza eri paikoisza eri kokoonpanoilla
ja oikeinkirjoitus waihteli aikakauden mukaan. Painopaikkaa ei ole aina mainittu ja arkki zaattaa olla
”Painettu Tänä Wuonna”.

Allekirjoittaneella heräzi ajatus kuwata kanzilehti ja alkuzäkeistöt niistä arkkiwirzistä, jotka tänä
päiwänä löytywät HSHL−kokoelmasta. Ne kuwat ehkä kertoiziwat miltä ”Akreniukzen” wirret näyttiwät
1800−luwulla ennen kuin ne wakiintuiwat 196 laulun kokoelmakzi.
Olen pyrkinyt kuwaamaan wirret wanhimman löytämäni arkin mukaizena, ei ziis mitään tieteilijän
arkistotutkimusta. Hattulan kirjan lizäkzi olen kuwannut eri ykzityishenkilöiden hallusza olewia arkkiwirziä,
zekä omasta hyllystäni löytywät. Oza arkeista puuttuu, zamoin eri hartauskirjoista otetut wirret. Oza
kuwatuista ei ankarasti ottaen ole arkkiwirziä. Ne zizältywät kuitenkin nykyizin HSHL−kokoelmaan.
No:t 27−42 on kuwattu kokoelmasta Muutamia Christilliziä Wirziä, jotka on kokoonpannut Abraham
Achrenius. Kolmas ylöspano. TURUSA 1829. Joitakin wirziä on kuwattu Abr. Achreniukzen kirjasta Sionin
Juhla−Wirret, Halullisten Sieluin ylöskehoituxexi. TURUSA 1831. Kirja zizältää monta kokoelmaa.
Monet arkeista owat repaleizia, tummuneita ja tahraizia. Kirjakzi zidottuna teksti on uzein hywin
lähellä keskitaitetta. Kirjan ikä ja hauraus ei zallinut ziwujen skannausta, waan ne on kuwattu kameralla.
Pahimpia repeämiä, tahroja, ja kuwaukzesza zyntyneitä tynnyri− ja perspektiiwiwääristymiä olen yrittänyt
tazotella. Korjailu walitettawasti näkyy.
Taitawa kameran ja kuwankorjausohjelman käyttäjä warmaan pääzizi parempaan lopputulokzeen.
Rohkenen zilti ezitellä työni tulokzet arkkiwirzistä ja ”Akreniukzesta” kiinnostuneille.
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