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Vanhaan Suomeen luotiin 1800-1uvun alussa valistuksellinen koululaitos, j onka
0mintakeiset vaiheet ovat kiinnostaneet suomalaisia tutkijoita jo saman vuosisadan aikana.2@Myéhemmin saksalaisen kielialueen sivistysilmiijstéi ovat kirjoittaneet varsinkin saksalaiset historioitsijat. He ovat selvittéineet esimerkiksi
Viipurissa opettajina toimineiden maanmiestenséi kasvatusopillista ideologiaa,
kirjallista tuotantoa ja sivistyksellistéi panosta yhteisbsséiéin.3I
Suomessakin on kiinnitetty huomiota erityisesti vuonna 1805 perustetun
Viipurin lukion eli kymnaasin ensimméisten opettajien ohjelmallisiin kouluteksteihin, jollaisia ruotsalaisessa koulujéirjestelméisséi ei laadittu. Niistéi ovat
erottuneet Ludwig Purgoldin (1780—1821) laatimat kirjoitukset, jotka kéisitteliVat toisaalta runoutta ja suomalaisten kotiseutua, toisaalta téihdensivéit saksan kielen ja saksalaisten kulttuurin ylivertaisuutta. Purgoldiakin enemm'an
mielenkiintoa on heréttényt piirikoulujen koulutarkastaja Carl August Gottlob
Thieme (1780—1860), joka opetteli paikallisen kansankielen ja kirjoitti Suomen
oloista laajahkon saksankielisen tuotannon. Héinen teoksistaan merkittéivimm'eiksi on nostettu vuoden 1808 tutkintotilaisuuden kutsukirjeesséi julkaistu
didaktinen runoelma Fz'nnland.4` Suomessa Thiemen kulttuurityé oli pitkéén
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Vanhan Suomen koulujéirjestelmé 01i1800-luvun taitteessa esimerkiksi pappis—
sivistyksen kannalta epéitarkoituksenmukainen. Yliopistoon j ohtava Viipurin
katedraalikoulu oli lakkautettu vuonna 1788. Sen tilalle kaupunkiin oli perustettu neliluokkainen normaalikoulu eli péékoulu (Hauptschule, folkskola),
jonka oppisiséillét eivét Olleet riittéivéin perusteellisia tarjotakseen valrniuksia yliopisto-opintoihin. Opetustapa rakentui saksalaisen valistuspedagogin,
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Viipuriin vuonna 1805 perustetun lukion tavoitteena 01i venéléiisten statuuttien mukaan tarjota oppilaille edellytykset yliopisto-opintoihin tai ”antaa
Véihintéiéin riittéivéit ja téiysipainoiset taidot, joita hyvin kasvatetulta ihmiseltéi
vaadittiin”. Lis'aksi kymnaasin kautta 01i tarkoitus kouluttaa opettajia piirikouluihin ja myéhemmin perustettaviin alkeiskouluihin.1623
Koulu Ioi sivistyspohjan, josta oppilaat saattoivat edetéi jatkarnaan opintojaan tieteiden, hallinnon ja juridiikan tai teologian aloilla, tai hakeutua kaupan
tai teollisuuden tehtéiviin. Léhtékohdat poikkesivat téiltéi osin ruotsalaisesta,
kirkon valvomasta koulujﬁrjestelmésté, joka antoi valmiuksia léihinné pappis—
uraa varten. Keisarinna Katariinan aikana aloitettu tyttékoulutus eriytyi liséiksi koulu-uudistuksen jéilkeen omiin oppilaitoksiinsa, Viipurissa alkeistason
TO'chter—Schuleen ja ylempéi'an Mc'z'dchen-Schuleen.172C
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valoivat liséiksi moraalista hyveellisyyttéi korostava filantropia sekéi
3143's r'h’v‘r (figsm A'fa-m
a) lu'ielln'min.
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ln': {Imam tlr lu-llu galLillin .
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Nl'l\4l'llilli\'lllli[‘- Ul'l] ll‘l‘lllilviul. : ..
niin kutsutut uudet kielet, ranska ja
."tllmnn gcngl'nli .
venéjé, j oita opettivat tuntiopettajat.
infra ﬁhnsmn
Opintien vaativuutta korosti useim.1) hn.~HL‘rmin.
l3) \‘Ill'll‘l‘i‘lill.
mille oppilaille Vieras opetuskieli,
.“Ul‘ul .
Mural ,
. . . .
la‘llin (12in du “Mirna. ”\‘irhi
Liliin .
saksa. Kulttuuripoliittisista syistéi
Lnl. Ilium-(IL
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ruotsia ei sen sijaan opetettu Vanhan
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Suomen aikaisissa oppilaitoksissa
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lainkaan.
Néiin katkottiin provinssin
Algebra
'l‘rigunulm‘lri
Allmdn :mlnrlurn
. Nullll'liil'ﬂ
**
siteitéi rajantakaiseen Ruotsiin.55
l'hl'ﬂllh‘nil
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Mybs uskonnonopetus poikkesi
(:I‘L‘hih‘ul (Hummus)
. .
. l‘n'cl‘ixl.“ (”nun XML-plum) .
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Nyu hisluricu
Vielé huoneentaulun ajan ihanteissa
gcoglutli. Hy: hismricn .
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eléneisté ruotsalaisista kouluista.56
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.ﬂ’lnnm.
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Dogmatiikkaan ja eksegetiikkaan
:1) hikllorminv
h} \‘ill'lCl‘llllll.
perinteisesti painottuneita siséilt'dMural r
‘3. L. lludugulik
llcbrciqka ..
. :2 , \"clcmhupcrnas encjkloptdi .
jéi téiydensivéit ihmiskeskeisemméit
psykologia ja antropologia. Jéilkimméinen tarkoitti ”systemaattista
Lukion opetusohjelmaan siséltyi moraalia ja uskontoa,
Iatinaa ja muita kielié, historiaa seké erilaisia luonnontieteité.
ja kéiytéinnéllistéi oppia ihmisestéi”,
Opetusohjelman ruotsinkielisesté kéénnéksesté (1877)
tosiasiallisesti pitkélti moraalin ja
nékee, etté opetus vaihteli luokittain ja lukukausittain‘
etiikan opetusta. Tappe laati vuoden
1806 kouluohjelmaan oppialan merkityksestéi tekstin, joka t'ahdensi ihmis—
*?Koulukirjoina Oli Cristoph Friedrich
kunnan velj eytté j a keskinéisté yhteyttéi.57
(von) Ammonin (1766—1850) rationaalis—supernaturnalistista uskonnonﬁlosoﬁaa
sekéi hallelaisen teologi August Hermann Niemeyerin (1754—1828) teologiaa,
j oka korosti uskon kokemuksellista aitoutta. Niemeyerin ajatukset vaikuttivat
*M
koulun pedagogisiin valintoihin.58
Yhtené pedagogisena Véilineenéi oli runous. Sen kauneusarvotkin ymméirrettiin, mutta lyriikkaa kéiytettiin ensisijaisesti toivottujen tunteiden herit—
témiseen ja oppilaiden motivointiin. Téitéi taustaa vasten on ylléittéivéiéi, ettéi
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Viipurin lukion opettajien pedagogisia periaatteita ja oppien kéiytéinnén toteutumista voi tarkastella vuotuisissa kouluohj elmissa julkaistuista Viimeisen luokan
oppilaiden oppilastéisté. Kouluohjelmat olivat painettuja vuosikertomuksia,
joiden alkuun yliopettajat laativat saksalaisen valistustradition mukaisesti vuorollaan ohjelmallisen tieteellisen kirjoitelman. Kouluohjelmat olivat pienesséi
provinssikaupungissa uudenlainen kirjallisen kulttuurin ilmaus ja lukijakunnak@AVaikka kyse oli koulu—
Si tavoiteltiin oppilaiden léhipiirié laajempaakin yleisééi.67
laisten perheenjésenille tarkoitetustajulkaisusta, ohjelmat olivat saksankielisié
kulttuurituotteita, j oiden oli periaatteessa mahdollista levité koko kielialueella.
Kappale kutakin ohjelmaa tuli luovuttaa sekéi Venéijéin keisarikunnan kansallis—
kirjastoon ettéi Pietarin tiedeakatemiaan. Yksittéiinen ohj elmapainate saattoi tar—
peen vaatiessa levité kanta—aluettaan kauemmaksi mybs koululaitoksen organi@E
saatiosta eli Tarton yliopiston j a Venéij Iain kansanvalistusministerién kautta.68
Kymnaasin kirjastonhoitaja ja saksan ja antiikin kreikan kielen ja runouden
opettaja Ludwig Purgold laati vuoden 1807 kouluohjelman ohjelmakirjoituksen. Hénen opettajantyétéiéin siivittivét idealismi ja valistuksellinen optimismi.
Purgold halusi nostaa klassisen ja saksalaisen sivistyksen avulla pienen ja syrjéiisen kansan kulttuuritasoa, ja keskeisen'a keinona oli saksalainen kulttuuriléihetys. Sendungz'a taustoitti saksankielisen kulttuurin intensiivinen nousukausi,
j oka oli alkanut valistusajalla. Itévallan katolinen hovi oli maailman huipulla
musiikkieléiméisséi, kun luterilaisen Weimarin Schiller ja Goethe puolestaan
loivat porvarillista itsetietoisuutta runoillaan ja néiytelmillé'an, joista suuri osa
nousi maailmankirjallisuuden klassikkoihin. Kantin, Schellingin, Herderin ja
@[
Hegelin tuotanto oli nostanut saksan myés ﬁlosoﬁan kieleksi.69
Saksankielisen koulukomission olikin luontevaa tavoitella saksaa kaikkien
Venéijéin ei-venéiléiisten kansojen yhteiseksi sivistyskieleksi, vaikka Venﬁjélléi
saksa ei ollut kotoperéinen kieli, vaan lahinné akateemisen oppineiston sekéi
kaupan ja teollisuuden harjoittajien kéiytéssé. Venéijéin monikansallisen keisarikunnan hallinto oli saksalaisen kulttuurinationalismin tavoitteiden takana
useasta syystéi. Se oli ensinnékin keino torjua Napoleonin aikaista ranskan—
kielisen kulttuurin voimakasta offensiivia. Siihen ei liioin siséltynyt alempien
yhteiskuntaluokkien kumousuhkaa. Liséiksi Saksa ei alueellisen hajanaisuutensa takia muodostanut Venéij éille uhkaa niin kauan kuin kulttuuripyrinnéilté
A^
puuttuivat valtiollis—poliittiset p'aéiméi'aréitio
Ludwig Purgold Viihtyi Viipurin opettajapiireissé ja arvosti samalla vaivattomia yhteyksiéi Pietarin saksalaisiin oppineisiin. Héin kirjoitti silloin télléin
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Viipurin koulumaailman optimistinen ajanjakso paattyi akkinaisesti. Kun
Vanha Suomi yhdistettiin vuoden 1812 alusta Viipurin laanina Suomen suuriruhtinaskuntaan, seudun hallintokieli vaihtui saksasta ruotsiksi puolen vuoden siirtymaajalla. Suomen kuvernementin seurakunnat oli siirretty Porvoon
*+X
hiippakunnan alaisiksi jo marraskuussa 1811.129
Suomalaisen keskushallinnon jasenet ja siviilihallinnon liittamista ohjannut Vanhan Suomen yhdistamiskomitea pitivat seutua jalkeenjaaneina. Niin
paikallisten Viranomaisten toiminta kuin Vaestén sosiaaliset suhteet tuomittiin
yleisesti. Kun saksalaista Virkakuntaa lis'aksi irtisanottiin, osa saksankielisesta
*Z[
eliitista jatti Viipurin, osa puolestaan eristaytyi orniin oloihinsa.130
Mybs Vanhan Suomen kirkosta erotettu koululaitos kohtasi ennakkoluuloj a.
Huolta heratti etenkin sikalaisessa kirkossa ja kouluissa vahvan aseman saavut—
tanut neologinen j arkeisusko. Epaluuloja kohdistui erityisesti lukioon. Suomen
asiain komitean puheenjohtaja seka Aleksanteri I:n neuvonantaja, jalkav’aenkenraali ja Virkaa tekeva kenraalikuvernééri Gustaf Mauritz Armfelt kertoi PorVoon piispalle kuulleensa lisaksi Vaitteista, joiden mukaan myés ”vapaa-ajattelu
*Z*
ja illuminaatti” olivat saaneetjalansijaa Viipurin kymnaasissa.131
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Viipurin laanin koulutoimi siirrettiin vuodenvaihteessa 1812 Porvoon tuo—
miokapitulin valvontaan. Paatbs ei ollut Viipurin oppineiden mieleen, koska
tuomiokapituli koettiin vanhanaikaiseksi ja ruotsalaismieliseksi laitokseksi,
joka vastusti Vanhan Suomen saksalaista sivistysperint'oa. Paatbs tyrmistyt—
ti lukion saksalaista opettajakuntaa, mutta erityisen jyrkasti siirtoa vastusti
kuvernementin koululaitoksen johtajaksi noussut Melartin. Han ei uskonut,
etta Porvoon tuomiokapitulista voitaisiin johtaa saksankielista, keisarikuntaan
456
ja maailmansivistykseen integroitunutta koululaitosta.132
Melartinin vastinekirjelma kaynnisti kiistan koululaitoksen organisaatiosta
ja opetusohjelmasta. Taman ”kulttuuritaistelun” vastapuolina olivat teologis—
dogmaattiseen perinteeseen nojaava ruotsinkielinen sivistyselama ja vasta hiljattain uudistettu, Baltian saksankieliseen kulttuuriin kiinnittynyt Vanhan Suomen
profaani koululaitos. Pakkotilanteessa Melartin naki sen mieluummin Turun
455Melartin suututti Porvoon piis—
akatemian kuin tuomiokapitulin ohjauksessa.133
pan Magnus Jakob Alopaeuksen (1743—1818) asettamalla ”papinalkuja koulut—
tavan” Porvoon lukion vastakkain "oppilaiden omaa ajattelua ja itsenaisyytta
kannustavan” Viipurin lukion kanssa. Han korosti Viipurin laanin koululaitok45D
sen kielitaitoa j a asiatietoa koskevien vaatimusten vastaavan valtion tarpeita.134
Alopaeus puolestaan vaati Vanhan Suomen koulujen opetuksen muuttamista ruotsinkieliseksi lukuun ottamatta saksankieliselle Vaestélle tarkoitettuja oppilaitoksia. Piispan tulilinjalla oli erityisesti paikallinen uskonnon ja
moraalin opetus. Han olisi muuttanut Viipuriin kymnaasin ruotsalaistyyppiseksi hiippakuntalukioksi, jossa olisi lisaksi opetettu venajaa. Alopaeus piti
erityisen tahdellisena, etta paikalliset koulut alkaisivat juurruttaa oppilaisiin
”jumalanpelkoa, tervetta kristillista moraalia ja tarkkaa tietoa velvollisuuksista
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!"//ÿuransa
$!ÿalussa
"!!ÿkenraalikuvernéérin$"#$$%
nan
kansliassa.
!"!!)ÿ*
"!ÿ
/ÿ,/
/ÿtoisaalta
!"ÿ,
!"!ÿja-ÿ
Kielitaitoisia
miehié
péétyi
postilaitoksen
A
B
X
tullin
nimitetty
""ÿ,palvelukseen.158
"#"!)ÿ+Postilaitoksen
!"!ÿ,péiéitirehtéériksi
//$$!ÿ&1830-1uvu11a
'Y(%"#""ÿ
 ÿ
Alexander
matrikkelin
1"Z6$ÿWulffert
ÿ
["\$ÿoli"ÿViipurin
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Viipurin ja Porvoon lukion yliopistoon jatkaneiden oppilaiden urien vertailu
osoittaa koulujen Véiliset erot huomattaviksi. Viipurin lukion vuosina 1805—1811
aloittaneet oppilaat sijoittuivat selvéisti Porvoon lukion oppilaita harvemmin
Suomen suuriruhtinaskunnan keskus— tai léiéininhallinnon Virkoihin. Koulu-
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>?ÿDHorn)
jajotkut,
UUVWXUYÿZlukion
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........................................................................................................................................... !
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$!ÿ!tuleva
+ÿ
yksi
Ensirnmainen
professori,
O 2ÿ*
!!%ÿP
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jarjestelma
sittemmin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston historian

professori ja rehtori seké yksi Suomalaisen Kirjallisuuden

Seuran perustajajésenisté.
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ÿViipurilaisen
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*# ÿ0Strahlmanin
&1 ÿpoika
# ÿJohan
*# ÿseka
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ÿ
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 ÿalalle
ÿpaatyivat
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ÿ&tyéskenteli
)9&ÿvuosikymmenia
#)(ÿ
Hackmanin
/ ÿkirjanpitajana,
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&tissaan
 ÿvaroja
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ÿpiirissa
(ÿsaksan
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ÿ#
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&ÿsuomalaisen
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6
7
F
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ÿkauppiaskuntaan.164
& 5
!Kaupan
 ÿalaakin
 ÿ&tavallisernpi
ÿuratie
&ÿlukion
#ÿkeskeyttaneille
)&&(ÿ#oliÿsilti
&ÿsotilaalli#& $

5ÿ!
)&&(%(&ÿpa'atyivat
((&)(&ÿ#
 ÿ&tehtaviin
&(ÿVenajan
:(%(ÿarmeijassa
%ÿsuhteel&$
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Keskeyttajat
moninaisiin
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&ÿpaljon
%#ÿylioppilaita
)#&ÿuseammin.165
567G
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RSTHSQS
NOUSUN

:&ÿ#ÿ&&)ÿ%&ÿÿ#&ÿ#&&5 ÿ,##ÿ
)&)ÿ#%ÿÿ & ÿÿ& 'ÿ%#ÿ)&)ÿ##&ÿ
#& 5ÿ:ÿ#ÿ=@UVA=@==ÿ ÿ#&#ÿ#&&&ÿ%ÿ&$
ÿ#&ÿ%&&ÿBWÿ# &ÿÿ#&ÿ((&)(&&'ÿ&&ÿ
#&ÿ(((&&#&ÿ#&#%ÿ#&ÿ# ÿ)& ÿ#$
&5ÿ!#ÿ(&(ÿ#ÿX&($0#ÿ%ÿ:ÿ! %ÿ ÿ#'ÿ
)ÿ ÿ %#&&ÿ&#ÿ#ÿ0#&&ÿ(ÿ)ÿ((&($
&ÿ#ÿ:&5ÿ.%(ÿ(&(ÿ#&ÿ#&&ÿ#ÿ(((&(ÿ
)((ÿ(('ÿ((((&9&ÿ=@AYU$#& 'ÿ%ÿ#ÿ#&ÿ&#&&ÿ
ÿ5ÿ! ÿÿ#&ÿ&ÿ&)ÿ#&#&&ÿ#%#&5ÿ
0 ÿ()-((ÿ &&&#%ÿÿ(ÿ-(ÿ#% 5
!((ÿ&#ÿZÿ4))ÿ#ÿ*#'ÿ%#ÿ#ÿ &ÿ0#$
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 ÿpiirikoulussa
#ÿ
ÿJohan
*# ÿ4)
[ÿ<(1787—1835),
=>@>A=@\VC'ÿ#opiskeli
ÿkymnaasissa
) ÿ

&)((&ÿvuosina
# ÿ=1806—1810.
@UWA=@=U5ÿ(
ÿsaiÿjokaisen
%#ÿvuosikurssin
#ÿ&tutkinto&&#$
menestyksekkaasti
Han
&tilaisuudessa
-ÿkirjastipendin.
%&-5ÿ4)
[ÿ#otti&&ÿlukion
#ÿj%("alkeen
ÿvuoden
#-ÿajaksi
%ÿvastaha& $
Tykén
koisesti
#&ÿkotiopettajan
#&#&&%ÿ&tyon
)9ÿValkealassa
:ÿkapteeni
&ÿ,Lofmanin
9] ÿperheessa.
(5ÿ0Siella
(ÿ
(
ÿsaiÿ(
&((&ÿhankittua
&& ÿriittavasti
&&((&ÿvaroja
#%ÿ#opiskellakseen
ÿ4Tarton
&#ÿyliopiston
)#&#ÿ
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#opettajaseminaarissa.
&&% 5ÿ(
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&#ÿkuitenkin
&ÿ#oppialansa
ÿ&teologiaan.
##2 5ÿ4)
[ÿ&toi#$
Han
Tykén

vuodesta
#-&ÿ=1813
@=\ÿ0Savonlinnan
# ÿpiirikoulun
#ÿ#opettajana
&&% ÿja%ÿsuoritti
#&&ÿpappistutkin&&$
mi ÿ

677 Lukioon
Valistuksen oppeihin liittyi ajatus kaikille avoimesta opetuksesta.166
pystyi varojen salliessa hakeutumaan kuka tahansa, joka pystyisi opinnoista
suoriuturnaan. Viisi vuosien 1805—1811 aikana opintonsa aloittaneista ja akateemiselle opintielle jatkaneista 46 oppilaasta ei ollut saatylaistaustaisia, mutta
onnistui maaratietoisten opintojen ansiosta nousemaan yhteiskunnan portaissa. Kolme naist‘a oli Ita-Savon ja Viipurin Karjalan maalaiskansan poikia,
yksi kauppaakin harjoittavan talollisen poika Sortavalasta seka yksi raatalimestarin poika Viipurista. Nelja naista nuorista aloitti lukion keskimaaraista
kypsernmassa iassa, paasaantoisesti 18—20-Vuotiaina, ja osalle opetuskieli tuotti
suuria vaikeuksia. Kaikki Viisi olivat silti erityisen motivoituneita opiskelijoita.
Seuraavassa kaydaan matrikkelitietojen avulla lapi heid'an urapolkujaan.
Kerimakelaisen talollisen Olli Tynkkysen poika Juho, j oka oli saanut Savon-
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jota mybs Europaeus avusti saannéllisesti. Lehteajulkaisi Wireniuksen, Juteinin
ja pastori Abraham Poppiuksen perustama Sanoma—Seura, jonka tarkoituksena
234
oli ”nostaa suomen kieli nykyisesta alennustilastansa uuteen kukoistukseen”.186
Wireniuksen omat tekstit Sanan saattajassa osoittivat ensisijaisesti romanttista
kiinnostusta Suomen kansan historiaan ja muinaisuuteen. Lehdelle ominainen
yhteiskuntakritiikkikin orasti jo alkuvuosina lahinna Jaakko Juteinin j a Adam
Wilken kalevalamittaisten runojen sanomassa: suomi oli tulevaisuudessa saa23>
tava hallinnon ja opinkaynnin kieleksi.187
Monet Viipurin kymnaasin oppilaat osoittivat myéhemmin kiinnostusta
kotimaakuntansa menneisyytta kohtaan. Karjalan historiasta kirjoittivat niin
Wirenius ja A. J. Europaeus kuin muutamaa vuotta myéhernmin lukiota kay-
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Vanhan Suomen alueen opettajapula helpotti, kun opettajarekrytointi muut—
tui omapohjaiseksi lukion entisten oppilaiden avulla. Tama oli ollut yksi
lukio-opetuksen tavoitteistakin. Monet Viipurin kymnaasin k'ayneet ylioppilaat
rahoittivat teologian tai juridiikan opintojaan opettamalla Vanhan Suomen
:;< Ensimmaisen polven saksaalkeis— ja piirikouluissa tai sijaisena lukiossa.‘93
laisten opettajien perintoakin Valittyi samalla uusille vuosiluokille. Purgold
tosin valitteli kehitysta vuonna 1813, koska piti tarke'ana, etta opettajat tulisi—
vat jatkossakin saksankielisilt'a alueilta. Lukion Viidesta yliopettajan toimesta
kahta hoiti silti jatkossakin pitka‘an saksalainen: Diedrich Mangelus opetti
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ja porvoolaisen hiippakuntahallinnon kéiskyttéivéksi koettu politiikka jyrkensi
opettajien suhtautumista suomalaisten omaehtoisen kansallisen tietoisuuden
kohottamiseen. Purgoldin kouluohjelma vuodelta 1813 julisti kansan kulttuuritason nostamisen onnistuvan vain saksan kielen ja saksalaisen sivistyksen avulla.
Ajatus saksalaisesta kulttuuriléihetyksestéijiii unohduksiin vuosikymmenten
ajaksi. Kun Vanhan Suomen koululaitoksen léihihistoriaa alettiin 1860-1uvu1ta
léihtien selvittéé, Purgoldin ajatukset saksalaisten kulttuurisesta ylivallasta
heréittiv'at léhinnéi epéiuskoa. Niitéi paheksuttiin ruotsinmielisten ajankohtaisiin
pyrkimyksiin rinnastuvina aatteina. Thiemen Finnland sai huomiota paljon harvemmin, ja silloinkin yksipuolisesti kansan elémén epéikohtien kuvaamisesta.
Opettajakunnan innostusta maantieteellisté tyépiiriéén kohtaan ei silti
motivoinut ainoastaan muun Suomen venéiléisvalloitukseen liittynyt opportunismi. Varsinkin Thiemen aidostaja limpimésté suhteesta Suomeen todistavat
vuodesta 1807 julkaistut tieteelliset tekstit, samoin suomen kielen opetteleminen ja suomen kieliopin kirjoittaminen. Itéisen Suomen sivistyshistoria olisi
voinut néiytt'aéi toisenlaiselta jo ennen Kalevalasta pontta saanutta kansallisten
tieteiden syntykautta, jos Thieme olisijééinyt lopuksi iéikseen Suomeen.

EFFGGHHG
Iÿ 2JJKLMÿ2NMOOMÿ0LLKJPKLÿQRNMMSÿQRNTJMSÿ
[JJMMJKKLLÿ_RNZJNMÿ[RK̀KRRaJQSJ[RKKOJ^OMÿ
UVWXUVYÿTSSZSTKSMJÿKRK[J\STKJ]OM^JTKLÿ TRRMKSSMbÿ9RaRMÿaNZSMKJ[SMÿKOaZJMÿ
S̀MTOOaSTJÿnOaMOaÿ0P^Oa_\OZ̀ÿxVVYyÿ\N[Sÿ
\N[SÿZS_^N`J̀TKJÿSaKJ[[OJ̀MÿSJMOJTKNMÿ
[SKTNJÿ\S[TNMÿ]LLKKqQLMÿ1bÿ4bÿ1aeJ^TTNMJMÿ
[N[NSZJTOMb
ZRRKKNNMÿ9RaRTKSÿVirbÿ0JKKOZZJMÿ
cÿ 3bÿ3bÿ3bÿd3R^eJfÿ3ONMSa^ÿ3SRagMhÿ
KLZL[JMÿTRRMKSRTÿNMÿ̀JJKOKKqÿ]J[OZZJMÿ
VijjÿjXikÿ1[JSM^OaÿVillkÿmZÿ
RRT_RZSMJTZJJMÿ\Sÿ]NaK_SMJ̀SJTOOMÿ
nJoNafTÿpqZMSTJRZÿViUYXViWVmÿViWrkÿ
m]OKRTS̀JKN[TJTKSÿ8J]RaJMÿ̀LLMJTTLmÿVijWb KaS^JKJNNMbÿ1\SM[N_KSJMOMÿ[SKTSRTÿ9RaRMÿ
sÿ tPTu_ÿVrkÿvLaTTJMOMÿVjkÿ0u_eOJKwOaÿ
aNZSMKJJ[[SSMÿ[Tbÿ0Sa\SS̀ÿUViÿlXiVbÿ
9RaRMÿaNZSMKJJ[SMÿ̀q_qKSJ[SJTRR^OTKSÿ
VrkÿUUikÿKNJZbÿUVUkÿ0u_eOJKwOaÿx_fbyÿ
\SÿaNZSMKKJTKOMÿ]JaKOJ^OMÿN_RR^OTKSÿ
UVÿKRK[JZRTSaKJ[[OÒJMOOMb
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heikko klassisten kielten taito heratti

28

huomiota vuoden1811-1812 piispantarkas—

29

Rajainen1940, 83.

tuksessa, jonka arviointikriteereissa toki

30

Ollitervo & Irnrnonen 2006, 8.

Rajainen 1940, 78—81;V'a'ananen 1975, 151

korostui Iantinen, ruotsalaiselatinalainen

31

Rajainen1940, 85.

sivistysihanne. Matikainen 2014,103-104,‘

32
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Schulprograrnrn1807, 32: ”Ueber die

Bildung zur Poesie und Beredsomkeit”.
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Niin kutsutun Viipurin paakoulun kirjasto

oli tuhoutunut tulipalossa vuonna

1793. Koulun kirjastoa oli alettu koota
uudelleen taman jalkeen. Viipurin

kymnaasin kirjaston kokoelmissa oli
koulun aloittaessa 293 nirneketta.

Kirjasto tuhoutui uudelleen Viipurin

tulipalossa 1836. Rajainen1940,1547156.
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Tudeer 1945, 338—344; Purgold 1807,

30-37; Tassé teoksessa Knapas, 243-245.
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Heininen 1988; Kunze 1988.
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Schiller, Johann Christoph Friedrich von

(Reichsadel1802), Deutsche Biographie.
Schiller—rinnastuksia tekee myos

Allgemeine Literatur—Zeitung Thiemea

k'asittelevassa artikkelisarjassaan vuonna

1849. Neureuter liittaa Thiemen Politische
”Maler—Kunstin” traditioon, jonka Johann

Jacob Breitingeraloitti1740—luvulla

teoksessaan ”Kritische Dichtkunst”.
Neureuter 2010, 84.
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Thieme 1808a (2012); Hirn 1959, 9.

Kaannos Teivas Oksala. Thieme 1808a

(2012), 57—58; alkup. ks. Thieme 1808a
(2012), 32: ”Hu! mich schoudet der

HUtten, den Ritzen entwirbeldt der

Rounchscwal / Fels ist der Stubengrund
nur, ndcht drdufsndrchet dds Kind“.
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Thieme1808a (2012),17—62.Thiernen

arvotukset poikkesivat nailta osin esirner—
kiksi Ruotsin hallinnon perinteisista kat—

santokannoista. Ruotsissa itasuonnalainen
kaskiviljely oli1730—luvulta l'ahtien tuo—

mittu metsanhaaskaukseksi. Kasitys vaih—

dantatalouden siunauksellisuudestakin oli
erilainen: Suomen suuriruhtinaskunnan

hallinto piti vuoden 1812 jalkeen maata—
louden sivuelinkeinoja yhten'a tarke'an'a

syyné Vanhan Suomen maatalouden

heikkoon tilaan. Vrt. rnyos Sarjalan mainit—

sema synteesi suomalaisen aateilmaston
pohjavirrasta, Sarjala 2018, 73.
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Schweitzer 2012, 136.

Schweitzer 2010, 74; Schweitzer 2012,
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ddnn scheint ouch die Nordwelt

ennen muuta keisarilojaliteettia.

Troum mir oler gottlichen Zukunft, Und
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Ruuth & Kuujo 1973, 224.

ich press euch dns Herz ihr Bruder

85

Klinge 2009, passim.

welche ich Iiebe, Séhne Thuiskons und

86

Vrt. Schweitzer 2012, 137-138; myos Hirn

Fennios Enkel, Ruthenios Hoffnung -

1959, 6.

ein Voter/and is nur unser — die Welt,

Thieme esittaa asian kolmannessa per—

zwei Kronen der Doseins, Tugend und

87

88

89

soonassa: ”Der Zweck des Dichters wor...

Weisheit”.Thierne1808a (2012), 35.

sodonn ober dem Auslonde eine moge

Thieme1808a (2012), 35—36. “Und ich

95

lichst umfossende Ansicht von dieser

press euch ons Herz, lhr Bruder, welche

Provinz zu geben. Derjetzige Zeitpunkt

ich liebe, Séhne Thuiskos, Fennios

selbst, der die o/lgemeine politische

Enkel, Ruthenios Hoffnung, hebend

Aufmerksomkeit hieher lenkte, schien

euch mit mir empor zu den Welten

ihm [ihm tassa: runoilijalle itselleen]

des heiligen Lichtreichs.” Tassa esitetty

diesen Versuch nur um so verdienst/icher

tulkinta poikkeaa hiukan aikaisernrnista,

zu mochen,” Thieme 1808b (2012), 4—5;

kosmopoliittista synteesia korostavista

vrt. Schweitzer 2012, 134. Suonnen sota

tulkinnoista, esim. Schweitzer 2013, 12—14.

Iisasi yleisesti ja hetkellisesti Suomeen

Myos Neureuter 2010, 82. Schweitzer

kohdistunutta kansainvalista‘ kiinnostus—

katsoo Thuiskonin hahmon Iiitt'avan

ta. Esimerkiksi saksalainen suuri yleiso

germaanien kantaisana yhteen niin

luki Friedrich Ruhsin Iaatimaa, vuonna

Suomen entisen ruotsinkielisen kuin tuol—

1809 julkaistua Suomen historian yleis—

loisen saksankielisen ylimyston. Ajatus

esityksen Finland und seine Bewohner.

sopii jalkiherderil'aiseen traditioon, jossa

Paivarinta 2009, 36.

suosittiin germaanisen heimon ja sen

“Bernerkungen ueber ein landlisches

alakansojen mytologian hyodyntamista.

Gedicht von Thieme, Finnland”1808, 149

Schroder 2009, 237. Schweitzerkin nakee

ss. Tosiasiassa Suomea kasittelevi'a runoja

Thiernen silti ajatelleen, etta suomalainen

olijulkaistu1700—Iuvulla,tunnettu on

identiteetti voisi saily'a Venajalla, mikali

lisaksi professori Frans Michael Franzenin

suomalaiset kayttaisivat kulttuurikiele—

runo ”Finlands upodling” (1800). Ks. myos

naan saksaa. Fennia ja Ruthenia ovat

Haltsonen 1945, 90792; Klinge 2010.

feminiinisa kansojen personiﬁkaatioita,

Lehtea toimittivat esimerkiksi Johann

Thuiskon puolestaan maskuliininen.

Wolfgang von Goethe ja Alexander von

Schweitzer 2010, 79.

Manninen 2000, 76-82, 95.

Humboldt.

96

90

”Werke der schonen Kunste” 1810, 240.

97

91

Runoelmassa tosin mainitaan myos

valtaneuvoksena ja Uudenkaupungin

esirnerkiksi Lapin rniehen valrnistamat

rauhanneuvottelijana. Mainittakoon, etta

sukset ja Kazanin Jumalanaidin katedraali

neuvotteluja pitkitti tuolloin erityisesti

92
93

Kajanto 2001. Lillienstedt toimi sittemrnin

Pietarissa. Myos maininta Britanniaan

Lillienstedtin haluttomuus Iuovuttaa

purjehtivasta tervalaivasta viitannee

Viipuria Ven'ajalle. Paulinus—Lillienstedtin

mannermaasulkemukseen aikana

”Finland“—runon suomensi1900—Iuvun

Ruotsin puoleiseen Suorneen.

alussa Kaarle Koskimies. Suornennos on

”Thieme, Carl August Gottlob”. Deutsches

julkaistu ensimmaisen kerran aikakause

literarisches Leben in St Petersburg.

Iehdessa Aiko17-18. 1.1.1910 nimella “Laulu

Suomen suuriruhtinaskunnan kiitokseksi”.

Thuiskon eli Tuisto on saksalaisen

kansakunnan symbolinen kantaisa,

Tacituksen mukaan germaanien jumala.

98

Hosch 1993, 33; vrt. Sulkunen 2004,

88—95. Myos Paulinuksen runoelrna

Schweitzer 2013, 12—13. Ks. alkuteksti

paikantui alueellisesti Iahinna Turun

Thienne 1808a (2012), 35.

seudulle.
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L. L. L. 1877, 309; “Fihhlahd” 1859; Schweitzer

110 Schulprogramm 1808, 16. Tommila 1989.

(hg.) 2010; ,,Deutsche Dichter im Nordeh“.

111

Schulprogramm1808,18-19; Homborg &

112

Schulprogramm 1808, 23; vrt. myés

Lundéh Cronstrém1961,39—40.

B/dttern fL‘Jr Literaturische Uhterho/tung

337, 3.12.1830; ”Dichtkuhst. Gedichte von

Aug. Thime“. Aligemeine Literatur—Zeitung
nro 260—261, Nov. 1849. Kaksiosaisessa

Schweitzer 2013, 21.

113

artikkelissa Thieme mielletéén Venéjéh

7; Ruuth & Kuujo 1973; Homborg &

Lundéh Cronstrém 1961, 24, 42—44.

sensuurilaitokseh uhriksi, sillé h‘ah lopetti

julkaisutoimihtahsa Peter! im Poltorwo

114 Hésch 1993, 46; Ruuth—Kuujo 1973, 231.
Pbschmanh 1806, 48749.

—héyte|méh takavarikoimisen jélkeeh.

Samassa yhteydess’ai Finniondin totuu—

Schulprogramm1808, 22—23; Hirh 1959,

115

Tarkkaah ottaeh ”meidéh provihssimme”

(unser Provinz), oppilaiden ohella

dehmukaisuudeh maihittiih tuottaheeh

opettajahkih tyépiiri ja asuihalue.

Thiemelle loputonta kérsimysté (unehdliches
Leid) kurmiah sijaah. Lahhistavasta kritiikisté

116 Vrt. mybs Him 1959, 7.

ja sensuurista runoilijah vaikehemiseh ja

117

Kééhhc’js: Teivas Oksala. ”Hei/ dir du

glL'ick/iches Volk! hoch trdgst du im

maasta Iéhdéh osamotiivina, ks. myés Alfred

von Wolzogenin esipuhe Thiemeh ruhoko—

Brust die reinen Sitteh der Unschu/d /

koelmaah, Roessler 2008—2012, Zeughisse.

Ks. myés Paavolaisen néytelméesittely t‘assé

Wie frischfaliender Waldschnee. Keine

teoksessa, 190—192.

durchziehenden Véiker/Senkteh ihr Gift

100 Roessler2012,121.

dir ins Herz, Noch schmdcket euch hei/ige

Einfalt”. Thieme 1808a (2012), 34 (20).

101 Thiemeh vaiheista, ks. héheh poikahsa

Iaatima biografiateksti, joka 0h julkaistu

118 Vrt. Mahhiheh 2000, 236—240.

artikkelissa Hésch 1993, 59 ss; Schweitzer

119 Ollitervo & Immoneh 2006,16-20,’
Neureuter 2012, 137.

2012,134; Roessler 2008—2012: Roessler
2008—2012: August Thieme. Vita —

120 Vrt. Schweitzer 2010, 79; Schweitzer

2012b,116; suurten kulttuurikahsojeh ja

Ausfuhrlich.

102 ”Wiborg” 17.9.1864; Schweitzer 2010,

pienten, kehittyméttéméhé pidettyjeh

75-78; Neureuter 2010, 85-87; Neureuter

kansojen vélisesté jéhhitteesté varhais—

2012,127—128,137; Schweitzer 2012a, 138;

romantiikassa ja kahsallisromahtiikah
pohjana, ks. Sarjala 2018, 69.

Him 1959, 4; Takolahder1926, 37—38;

Lihheh hybtyajattelusta, ks. Mahhihen

2000, 41—42, 58—61.

103 Vrt. Neureuter 2010, 87, joka luonnehtii

121

Téllaista projektioppimista arvosteltiih
Suomeh suuriruhtihaskunhah koulu—

toimessa. Viipurin Iéénin jérjestémis—

Thiemeh siirtyheeh tuotahnossaah

komiteah koulumietihté (1816) moitti

vuodeh 1811 jélkeeh valistuksesta

sanakirjahahketta siité, etté se ruokki

Biedermeier—runouteeh ja hékee kehityk—

lapsissa ehhehaikaista ylimielisyytté

seh omihaiseksi popuIaarikirjallisuudelle

ja valoi vahhempiih petollisia toiveita.

Schweitzer 2012b, 115, 117.

104 Schulprogramm 1808, 6—9; Takolander
1926, 38-39.

122 Kouluohjelmissa julkaistiih ylimméh

luokah parhaat oppilastyét ja esimer—

105 Schulprogramm1808,16—22.

kiksi kirjastipehdieh saajieh himet, joteh

106 Schulprogramm 1808; vrt. myés Hirh

julkaistavat tekstit on valittu ja késikirjoie

1959, 14-15.

tus mehhyt painoon verrattaih myéhééh.

107 Schulprogramm1808,10—11.

Vuosikertomusteh tarkastelujakso p'aét—

108 Nimi esiihtyy myés muodossa

tyy kesékuun 1. péivééh, ja he julkaistiih

Strohlmahh. Schulprogramm1808,17—18.

109 Homborg & Luhdén Cronstrbm 1961,
36-37.
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heihékuuh puolivéliss'a.

123 Rauhahkriiseisté, ks. esimerkiksi Karonen
2013.
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124 Leopold von Rankes Briefwechsel

2016 (1932),116,' “Thieme, Gottlob Karl

August”, Deutsches literarisches Leben
in St Petersburg; “Purgold, Ludwig”,

Recke & Napiersky1859, 451. Kiitan Dr.
Robert Schweitzeria tittelin merkitysta

selittavasta tiedonannosta.

125 Hosch, 1993, 46; Schulprogramm 1809, 4, 7.
126 Poschmann 1806; Schulprogramm 1810,
3711. Kouluohjelmissa ei viitattu esimer—

kiksi Saksassa vuonna 1809 ilmestynee—

seen, historian professori Friedrich RUhsin
kirjoittamaan Suornen historian yleisesi—

tykseen Fin/0nd und seine Bewohner.

Teos suhtautui varsin kriittisesti Suornen
Venaj'aan Iiittamiseeen, vaikka toisaalta

naki sen luonnollisena kehityskulkuna.
Esirn. Schroder 2009, 229—234.

127 Schulprogramm1810, 3—13; Hirn1959,10.
128 Schulprogramm1810,16i19.
129 Tarkiainen1985, 229—231.

130 Teperi1965,13-17.Vaiheestatarkemmin,
esim. Kaukiainen 2012 seka Raihan

artikkeli tassa kokoelmassa.

131

Tarkiainen 1985, 230.

132 Tarkiainen 1985, 305; Takolander1926,
44—45.

133 Tarkiainen1985, 303—304;Tako|ander
1926, 42—44; myos Schweitzer 1993,
60—66.

134 Tarkiainen1985, 305—307;Tako|ander
1926, 43745.

135 Tarkiainen1985, 306—307; Ruuth & Kuujo
1973; Takolander 1926, 41-43; Hietala
1982,156—157; Hirn1959,11.

136 Akiander1866,12—13;Takolander1926,
57759.

137 Hietala1982,156—161; ”Om Wiborgs
Gymnasium“ 1843.

138 ”Melartin, Erik Gabriel”, Forsman et al.
(toim)1906—1922.

139 St. Petrischulesta kirjoitetut

historiateokset, keskeisimpan'a Ernst

Friesendorfﬁn ja Julius Iversenin Zur

Geschichte der St—Petri—Schule in St.

eivat ole valitettavasti saatavilla Suomen
kirjastoista. Siksi tassa artikkelissa ei

ole mahdollista vertailla Viipurin Iukion
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ja St. Petrischulen opettajakuntaa tai

oppilaita. Edella mainitun teoksen

digitoiminen palvelisi koko Itarneren piirin
kulttuurihistorian tutkimusta.

140 Hirn1959,11.
141

Hosch 1993, 61.

142 Johannes Roessler 2008-2012: August

Thieme: Vita — Ausfuhrlich; Roessler 2012,
220—221; Kirjuchina 2010, 283. Thiemen

kirjoitusten kokonaisarvio tarkeimmall'a

saksalaisfoorumilla oli tuolloin kiittav’a

ellei suorastaan ylistava, ks. ”Dichtkunst.
Gedichte von Aug. Thieme”. Allgemeine
Literaturezeitung Nov. 1849. Muita

aikalaisarvioita, ks. myos Roessler 2008*
2012, ”Zeugnisse”.

143 Vrt. Klinge 2009, passinn.

Vuoden 1812 Venaj'an sotaretki ei

Ioppuvuoteen sijoittuvana heijastunut
kouluohjelrnien tekstien sisaltoon.

Vuoden1812 kouluohjelma, joka

ka'sitteli valistushengessa' Venajan

kansallisuusvarallisuuden ja v'aestc'jn

Iisaamisen keinoja, oli painossa

jo ennen Napoleonin joukkojen

hyokkaysta. Seuraavana vuonna taas

julkaistiin Purgoldin essee saksan kielen
tarkeydesta. Schulprogramm1812;
Schulprogramm 1813.

Werther, Friedrich, teoksissa Akianoler
1866, 338—339 ja Hornborg & Lundén
Cronstrom 1961, 31733.

145 Schumann, ”Purgolol, Ludwig”,

Allgemeine Deutsche Biographie 26
(1888), 712—713; Hirn1959,11.

146 Hirn 1959, 15; Takolander1926, 172—175.

147 Schulprogramm 1813, 678. Hietala1982,

158—159; vrt. myos Hirn1959,10. Ks. esim.

“Wiborg” 1864; ”Finska eller tyska?” 1864;

”Opetuslaitoksista Viipurin Iaanissa” 1874;
”Aflidne rektor Ahrenbergs skoltal” 1886;
Klinge 1974, 59.

148 Schulprogramm1813,14—20.

149 Schulprogramm1813,7-8; ks. myos
Schweitzer 2013, 24—25.

150 Ks. esim. ”Wiborg” 1864; ”Finska

ellertyska?”1864; ”Opetuslaitoksista

Viipurin laanissa” S 874; ”Aflidne rektor

Ahrenbergs skoltal” 1886.
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151

Ruuth—Kuujo 1973, 228. Vrt, myds L. L,

L. 1874, 300. Naiden julkaisujen tietoihin

ei ole luettu niita vuosina1805—1811

aloittaneita oppilaita, jotka paattivat

koulunsa ja hakeutuivat yliopistoihin

vasta vuodenvaihteen 1811/1812 j'alkeen.

152 Kotivuori 2005, Viipurin lukion oppilaat
1805—1811; Blomstedt1949.

153 Vrt. L. L. L. 1877, 305-308.

154 Kotivuori 2005, Viipurin lukion oppilaat
1805—1811.

155 Ruuttu1930,103-105.
156 Juteini 1816.

157 Jarvinen 2010, 51.

158 Kotivuori 2005: Clayhills, Niclas 7708.

159 Kotivuori 2005, Porvoon lukion oppilaat
1805-1811.

160 Kotivuori, haku Viipurin lukion oppilaat,
1805—1811.

161

Kotivuori 2005: Rein, Gabriel 13056.

Myés Reinin isa, Jaasken kappalainen

C. Rein oli tehnyt ﬁlosoﬁan pro gradunsa
historiasta, aiheena itagoottien

valtakunta.Vaénanen1975, 262.

162 Ruuth & Kuujo1973, 228—231.
163 Teperi 1965.

164 Piirikoulujen tuntimaarista, ks.

”Parikkalan kolrnikko opin tiella Vanhan

Suonnen saksalaisissa kouluissa”. A.J.

Europcreuksen jdlke/disten sukuscmomot

1966, Syyskuu Nzo1—2 (44—45).

165 Kotivuori 2005, Viipurin lukion oppilaat
1805—1811.

166 Hieta|a1982,136.

167 Tykenist'a ja tarn'an toirninnasta kirkko—
herrana, ks. myés Alanen1927,12—16.

168 Kotivuori 2005: Tyken, Johan U994;
Holmstein, Elias U990.

169 Kotivuor12005: Homann, Karl Jonas
12783,

170 Kotivuori 2005: Uimonen, Aleksander

12758; Hornborg & Lunden Cronstréjrn
1961, 42.

171

Kotivuori 2005: Héijer, Adam 13046

Hornborg & Lundén Cronstr6m1961, 61.

172 Hornborg & Lundén Cronstrém 1961, 48;
87. Kotivuori 2005: Akiander, Matthias

13626.
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173 Vrt. Purgoldin ohjelmatekstin 1813 kuvaus
edella.

174 ”Fosterlandska amnen" tekstissa

“Wiborg,”, Wiborgs Tidning nro 16,

27.2.1864.

175 Koskivirta 2014, 378—380, 398.

176 Vrt. etnisen yhteisén maaritelmat
teoksessa Manninen 2000, 209.

177 Kotivuori 2005: Europaeus, Anders Josef
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