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ANU KOSKIVIRTA 

Saksalainen sivistys, suomalainen 
kansa: kirjallisuus, kotiseutu ja 
kansankieli 1800-luvun alun Viipurin 
koulumaailmassa1

Vanhaan Suomeen luotiin 1800-luvun alussa valistuksellinen koululaitos, jonka 
omintakeiset vaiheet ovat kiinnostaneet suomalaisia tutkijoita jo saman vuosi-
sadan aikana.2 Myöhemmin saksalaisen kielialueen sivistysilmiöstä ovat kir-
joittaneet varsinkin saksalaiset historioitsijat. He ovat selvittäneet esimerkiksi 
Viipurissa opettajina toimineiden maanmiestensä kasvatusopillista ideologiaa, 
kirjallista tuotantoa ja sivistyksellistä panosta yhteisössään.3

Suomessakin on kiinnitetty huomiota erityisesti vuonna 1805 perustetun 
Viipurin lukion eli kymnaasin ensimmäisten opettajien ohjelmallisiin koulu-
teksteihin, jollaisia ruotsalaisessa koulujärjestelmässä ei laadittu. Niistä ovat 
erottuneet Ludwig Purgoldin (1780–1821) laatimat kirjoitukset, jotka käsitteli-
vät toisaalta runoutta ja suomalaisten kotiseutua, toisaalta tähdensivät sak-
san kielen ja saksalaisten kulttuurin ylivertaisuutta. Purgoldiakin enemmän 
mielen kiintoa on herättänyt piirikoulujen koulutarkastaja Carl August Gottlob 
Thieme (1780–1860), joka opetteli paikallisen kansankielen ja kirjoitti Suomen 
oloista laajahkon saksankielisen tuotannon. Hänen teoksistaan merkittävim-
mäksi on nostettu vuoden 1808 tutkintotilaisuuden kutsukirjeessä julkaistu 
didaktinen runoelma Finnland.4 Suomessa Thiemen kulttuurityö oli pitkään 
unohduksissa, kunnes hänen tuotantonsa löydettiin uudelleen 1940-luvulla.5

Lukion opettajien laatimat ohjelmalliset koulutekstit, Thiemen Suomea 
käsittelevät kirjoitukset ja koululaitoksen edistyksellinen pedagogiikka on 
nähty yhtenäiseksi toimintasuuntaukseksi, jonka kulttuurihistorioitsija Sven 
Hirn nimesi 1950-luvun lopulla Viipurin romantiikaksi. Hän ajoitti kauden Vii-
purin lukion ensimmäiseen vuosikymmeneen (1805–1814) ja näki suuntauksen 
varhaisimmaksi romanttisen suomalaiskansallisen liikehdinnän ilmaukseksi. 
Ilmiö sijoittui erilleen yhtä lailla porthanilaisesta fennofiliasta, joka keskittyi 
suomalaisen kansan ja kielen tieteelliseen tutkimukseen, kuin niin kutsutusta 
Turun romantiikasta, jolla oli jo esimerkiksi kansankielen asemaan liittyviä 
poliittisia tavoitteita. Hirn pitikin Viipurin opettajien kirjallista toimintaa 
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osoituksena siitä, että kulttuurivaikutteet kulkivat Vanhaan Suomeen Ruotsin 
sijaan Pietarista, Baltian alueelta ja Saksan luterilaisilta seuduilta.6

Hirnin tulkintaa on sittemmin täsmennetty. Robert Schweitzer toimitti ja jul-
kaisi vuonna 2012 Thiemen Finnland-runoelmasta nelikielisen laitoksen, jonka 
esitöissä ja tutkimusartikkeleissa runoelmaa sijoitettiin kirjallisuushistorialli-
seen kehykseen. Romantiikan sijaan saksalaiset historioitsijat ja kirjallisuus-
tieteilijät paikansivat teoksen ensisijaisesti (myöhäis)valistuksen maailmaan. 
Samoilla linjoilla on ollut Viipurin kulttuurihistoriaa monipuolisesti tutkinut 
Rainer Knapas.7

Omaksi historiografiseksi teemakseen ovat lukeutuneet tutkimukset Erik 
Gabriel Melartinista (1780–1847), tulevasta Suomen arkkipiispasta, joka työsken-
teli uransa alkuvaiheessa Viipurin kymnaasin yliopettajana ja Vanhan Suomen 
koululaitoksen johtajana. Mielenkiinnon kohteena on silloin ollut erityisesti 
Melartinin rooli niin kutsutussa kulttuuritaistelussa, jossa maallisesti hallin-
noitu balttilais-saksalainen koululaitos torjui Vanhan Suomen ja muun Suo-
men yhdistämismanifestista seuranneita porvoolaisen hiippakuntahallinnon 
yhtenäistämispyrkimyksiä. Kulttuuritaistelun kuvaukset ovat kiinnostava esi-
merkki historiantulkintojen poliittisesta asetelmallisuudesta. Sama koskee 
oletuksia Melartinin lojaliteetin suunnasta.8

Tässä artikkelissa tarkastelen 1800-luvun alkuvuosina uudistetun koululai-
toksen opettajakuntaa ja koululaispiirejä kirjallisen sivistyksen ja aatteellisen 
suomalaisuuden rakentajina. Tarkoituksena on ensinnäkin valottaa Viipuriin 
1800-luvun alkuvuosina tulleiden opettajien henkilöhistoriaa ja sijoittaa heidän 
kirjoittamiaan didaktisia ja ohjelmallisia tekstejä ajalliseen kontekstiinsa. Millai-
sia tarkoitusperiä opettajilla oli heidän kirjoittaessaan Suomen aluekokonaisuu-
desta sekä kansasta, kielestä ja luonnosta? Miten Suomea ylipäätään määriteltiin?

Koululaitoksen varhaisten vuosien pedagogisten tavoitteiden täyttymistä on 
aiemmin tarkasteltu vain vähän.9 Siksi artikkelissa selvitän myös aikakauden 
opettajien aatteellista perintöä: millaisiin tehtäviin Viipurin lukion ensimmäi-
nen, vuosina 1805–1811 opintonsa siellä aloittanut oppilaspolvi sijoittui ja mil-
laisen merkityksen kansaan kohdistunut työ, kansankieli ja kirjallisuus heidän 
urallaan saivat? Millainen oli heidän myöhempi roolinsa Viipurin lukiossa ja 
läänin koululaitoksessa?

Oppilaiden tarkastelu rajautuu ensimmäisten seitsemän lukuvuoden (1805–
1811) koululaisiin ja heidän myöhempiin elämänvaiheisiinsa. Nämä Vanhan 
Suomen ajan viimeisinä vuosina opiskelleet lukiolaiset saivat klassisen huma-
nistisen sivistyksen ja laajan kielipohjan opiskelematta kuitenkaan koulussa 
lainkaan muun Suomen hallintokieltä eli ruotsia. Vertailen oppilaiden ura-
valintoja Porvoon lukion saman ajan oppilaisiin,10 ja selvitän elämäkerralli-
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sesti erityisesti Viipurin kymnaasin suomenkielisten oppilaiden sekä muiden 
kirjalliselle uralle hakeutuneiden koululaisten myöhempiä vaiheita.

Artikkelin lähteinä ovat koulutoimen ja kymnaasin kouluohjelmat sekä 
 Thiemen piirikoulujen tutkintotilaisuuteen tarkoitetut tekstit. Opettajia ja 
oppilaita koskevia tietoja on lisäksi etsitty koulu-, ylioppilas- ja kirjailijamat-
rikkeleista sekä sanomalehdistä, aikakauskirjoista ja aikalaisteksteistä.11

KOULULAITOKSEN UUDISTAMINEN

Vanhan Suomen koulujärjestelmä oli 1800-luvun taitteessa esimerkiksi pappis-
sivistyksen kannalta epätarkoituksenmukainen. Yliopistoon johtava Viipurin 
katedraalikoulu oli lakkautettu vuonna 1788. Sen tilalle kaupunkiin oli perus-
tettu neliluokkainen normaalikoulu eli pääkoulu (Hauptschule, folkskola), 
jonka oppisisällöt eivät olleet riittävän perusteellisia tarjotakseen valmiuk-
sia yliopisto-opintoihin. Opetustapa rakentui saksalaisen valistuspedagogin, 
Johann Friedrich Hähnin (1710–1789) kehittämälle normaalimenetelmälle, 
jonka tavoitteena oli esittää oppisisällöt selvästi. Tulos ei tosin välttämättä 
palvellut päämäärää: oppikirjojen sisällöt pelkistettiin jäsennystaulukoiksi, 
joita kopioitiin muistin harjoittamiseksi vain alkukirjaimin.12

Koulutusväylän puutteellisuus oli aiheuttanut seudulle pulaa niin pätevistä 
opettajista, papeista kuin virkamiehistäkin, eikä varakkaiden saama kotiopetus 
tai lähialueiden lukioissa opiskeleminen riittänyt kompensoimaan vajetta. Suuri 
osa opetuksesta annettiinkin käytännön syistä saksaksi, vaikka virallisena ope-
tuskielenä oli venäjä. Keisari Paavalin ukaasi, joka vuonna 1797 kielsi opinnot 
ulkomaisissa oppilaitoksissa – myös Turun akatemiassa – oli vaikeuttanut sivis-
tystilannetta entisestään. Samoin luterilaisten pappien koulutustaso heikkeni.13

Keisari Aleksanteri I:n koulu-uudistus korjasi tilanteen kerralla. Valtakun-
taan luotiin kiinteä kouluorganisaatio, kun Venäjän keisarikunta jaettiin 
vuonna 1803 keisarillisella ukaasilla kuuteen eri koulupiiriin. 1700-luvun alus-
sa lakkautettu Tarton yliopisto perustettiin uudelleen vuonna 1802 ja Tarton 
yliopistoon perustettiin koulukomissio, jonka hallintaan Vanhan Suomen ja 
Itämerenmaakuntien koululaitos sijoitettiin. Ne toimivat puolestaan Venäjän 
kansanvalistusministeriön ohjauksessa.14

Vanhaan Suomeen luotiin muun Venäjän tavoin kolmiportainen ja kah-
deksanluokkainen koulujärjestelmä. Alimpana kouluportaana olivat lapsille 
tarkoitetut seurakunnalliset alkeiskoulut, keskiasteena kaupunkien piirikoulut 
ja tämän yläpuolella yliopistoon valmistavaksi koulutusväyläksi tarkoitettu, 
kolmiluokkainen kymnaasi. Itämerenmaakuntien tavoin Vanhan Suomen kou-
lujen opetuskielenä oli saksa.15
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Viipuriin vuonna 1805 perustetun lukion tavoitteena oli venäläisten sta-
tuuttien mukaan tarjota oppilaille edellytykset yliopisto-opintoihin tai ”antaa 
vähintään riittävät ja täysipainoiset taidot, joita hyvin kasvatetulta ihmiseltä 
vaadittiin”. Lisäksi kymnaasin kautta oli tarkoitus kouluttaa opettajia piiri-
kouluihin ja myöhemmin perustettaviin alkeiskouluihin.16

Koulu loi sivistyspohjan, josta oppilaat saattoivat edetä jatkamaan opinto-
jaan tieteiden, hallinnon ja juridiikan tai teologian aloilla, tai hakeutua kaupan 
tai teollisuuden tehtäviin. Lähtökohdat poikkesivat tältä osin ruotsalaisesta, 
kirkon valvomasta koulujärjestelmästä, joka antoi valmiuksia lähinnä pappis-
uraa varten. Keisarinna Katariinan aikana aloitettu tyttökoulutus eriytyi lisäk-
si koulu-uudistuksen jälkeen omiin oppilaitoksiinsa, Viipurissa alkeistason 
Töchter-Schuleen ja ylempään Mädchen-Schuleen.17

UUDEN OPETTAJAKUNNAN REKRYTOIMINEN

Tilanne oli opettajarekrytoinneille otollinen, kun Tarton yliopiston koulu-
komissio haki kesällä 1804 Viipurin kymnaasiin saksalaisen sivistyksen saa-
nutta opettajakuntaa. Läntinen Eurooppa oli sekasorrossa Napoleonin sotien 
takia, kun Aleksanteri I:n uudistusmielinen politiikka puolestaan loi parhail-
laan Venäjästä mielikuvaa nousevana ja vakaana imperiumina. Saksalaisissa 
pikkuvaltioissa varttuneille oppineille tarjoutui houkuttelevia kotiopettajan 
tehtäviä esimerkiksi Liivinmaan kartanoissa, lisäksi parhaita rekrytoitiin 
keisarikunnan pääkaupungin kouluihin. Koulureformin mukaisten uusien 
oppilaitosten perustaminen kasvatti hetkellisesti opettajien kysyntää myös 
provinssikeskuksiin perustettuihin kouluihin.18

Ennen koulu-uudistusta Vanhan Suomen koululaitokseen oli ollut vaikea 
löytää riittävän kielitaitoisia opettajia, mutta vuonna 1804 Viipurissa avautu-
neet uudet tehtävät pystyttiin täyttämään helposti. Asiaa edisti osin entistä 
avokätisempi palkkaus. Viipurin koululaitoksen palvelukseen palkattiin kesän 
1804 mittaan neljä nuorta pappismiestä, jotka olivat hiljattain tulleet työsken-
telemään kotiopettajina Liivinmaan kartanoilla. Osa lukioon palkatuista opet-
tajista nimitettiin lisäksi tyttökoulun opettajiksi.19

Kymnaasin avaintehtäviin kirjastonhoitajaksi ja kreikkalaisen ja saksalaisen 
filologian, runouden ja retoriikan yliopettajaksi nimettiin Gothassa syntynyt 
Ludwig Purgold, kotiopettaja vapaaherra von Hülsenin Kallenhofista.20 Jenan 
ja Göttingenin yliopistoissa opiskellut Purgold oli päässyt Göttingenissä uus-
humanisti Christian Gottlob Heynen (1729–1812) ja välillisesti tämän ystävän, 
kulttuurisen nationalismin muotoililjan Johann Gottfried (von) Herderin (1744–
1803) vaikutuspiiriin. Opiskeluajat Göttingenissä bibliofiili Heynen piirissä ja 



SAKSALAINEN SIVISTYS, SUOMALAINEN KANSA |  197 

luterilaisen maailman laajimman tieteellisen kirjaston äärellä pätevöittivät 
Purgoldia myös kymnaasin kirjastonhoitajan tehtävään. Samalla hän hoiti 
kirjavälitystä Pietarista, Tartosta ja Riiasta.21

Uskonnon, filosofian, antropologian ja raamatunselitysopin yliopettajaksi 
puolestaan nimitettiin Hannoverissa syntynyt Dietrich August Wilhelm Tap-
pe (1778–1830). Edellisten tavoin hän oli opiskellut Göttingenin yliopistossa, 
mutta väitellyt lisäksi filosofian tohtoriksi Erfurtin yliopistossa.22 Baltiasta 
palkattiin lisäksi historian, maantieteen ja tilastotiedon yliopettaja Friedrich 
Werther  Saksin Rudolstadtista.23 Heidän ohellaan paroni Mengden kartanolta 
Liivinmaalta rekrytoitiin Vanhaan Suomeen vain 20-vuotias Georg Ernst Plate 
(s. 1784), joka hänkin oli opiskellut Göttingenissä. Plate aloitti Viipurin piirikou-
lun opettajana, kunnes siirtyi vuonna 1808 lukion roomalaisen kirjallisuuden 
yliopettajaksi edeltäjän jäätyä eläkkeelle.24

Viipurin kuvernementin piirikouluorganisaatioon avautunut virka liitti oppi-
neiden saksalaistulokkaiden yhteisöön myös viidennen nuoren papin, Pietarin 
Katariina-koulun opettajan August Thiemen. 25 Weimarin lähellä,  Thüringenin 
Allstedtissa syntynyt Thieme oli opiskellut Hallen yliopistossa teologiaa August 
Hermann Niemeyerin oppilaana ja suorittanut lisäksi Jenan yliopistossa filoso-
fian tohtorin tutkinnon. Molemmat opinahjot olivat kunniakkaita. Göttingen 
oli syrjäyttänyt Hallen yliopiston valistuksellisen yliopistoliikkeen kärjessä,26 
Jenassa taas toimivat 1800-luvun taitteessa saksalaisen idealistisen koulukun-
nan edustajat Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling (1775–1854) ja Georg Friedrich Hegel (1770–1831) sekä klassismin ja 
Sturm und Drangin suuret draamakirjailijat ja runoilijat Friedrich Schiller 
(1759–1804) sekä Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832).27

Thieme oli saksalaisopettajista ainoa, jolla oli ennestään työ- ja sukuyhteyk-
siä Suomeen. Hänen enonsa oli Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra 
ja Viipurin konsistorin esimies, rovasti August Gottfried Wahl (s. 1748), joka oli 
toiminut Suomen kuvernementin koulutoimen johtajana vuosina 1800–1803. 
Erfurtissa syntynyt, Jenan ja Leipzigin yliopistoissa jumaluusoppia ja filosofiaa 
opiskellut Wahl oli humanistisesti sivistynyt hengenmies, jonka oppineisuutta 
kasvatuksen ja kielten aloilla Venäjän tuolloinen kouluhallinto vielä arvosti. 
Hän oli saanut vuosisadan vaihteessa uudistaakseen Viipurin normaalikoulun 
opetusohjelman, kunnes suhdanteet muuttuivat Aleksanteri I:n koulureformis-
sa 1803. Koululaitos irrotettiin kirkon alaisuudesta Tarton yliopiston valvon-
taan, ja yliopiston hallinto siirsi Wahlin vanhakantaisena sivuun.28

Wahl oli suositellut sisarenpoikaansa August Thiemeä Sippolan kartanon-
herran, maaoikeuden puheenjohtajan Johann Samuel von Daehnin (1758–1814) 
poikien Alexanderin ja Friedrichin kotiopettajaksi vuonna 1801.29 Sippolasta 
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Thieme oli siirtynyt vuonna 1803 Pietariin Katariinan koulun yliopettajaksi. 
Sinne häntä oli suositellut kuuluisa weimarilainen filosofi Herder, eurooppa-
laisen kansanrunouden kokoaja ja valistuksen ja varhaisromantiikan taitekoh-
taan sijoittuva kulttuurisen nationalismin ideologi.30 Taitavaksi ja toimeliaaksi 
mainitulle Thiemelle tarjoutui vuoden 1805 alusta työ Vanhan Suomen uudis-
tuneessa koululaitoksessa Viipurin ja Käkisalmen piirikoulujen tarkastajana.31 
Toimi rinnastui osin rehtorin, osin raportoivan valvojan tehtävään.32

Sukuyhteys Wahleihin tiivistyi, kun Thieme toimen saatuaan vielä avioi-
tui serkkunsa, Erfurtissa syntyneen, Pietarin tyttökoulun opettajan Louise 
Henrietta Augusta Wahlin kanssa. Häät vietettiin Viipurissa rovasti Wahlin 
pappilassa, jonne nuoripari myös asettui asumaan.33

Viiden nuoren tulokkaan rinnalla opettajarekrytointeihin toi tarpeellista 
jatkuvuutta Viipurin saksalaisen seurakunnan toinen pastori, Leipzigissä ja 
Hallessa opiskellut Christian Mattha (s. n. 1753), joka oli opettanut Viipurin 
normaalikoulussa 1790-luvulta lähtien. Hänet nimitettiin kymnaasin latinan 
ja roomalaisen kirjallisuuden yliopettajaksi.34

Tarton koulukomissio olisi nähnyt tarpeelliseksi rekrytoida lukion opettaja-
kuntaan myös Ruotsin puoleisen Suomen lukeneistoa,35 mutta vieras opetuskie-
li karsi soveliaat kulttuurin välittäjät vähiin. Matematiikan ja luonnontieteiden 
yliopettajaksi löytyi kuitenkin pätevä Turun akatemian kasvatti, kreikkalaisen 
kirjallisuuden dosentti ja Kärkölän kappalaisen poika Erik  Gabriel  Melartin 
(1780–1847), joka oli Viipurilaisen osakunnan kuraattori. Melartin puhui ”ym-
märrettävää saksaa” ja oli hankkinut täysipainoisen sivistyksen teologian ohel-
la humanistisilta aloilta sekä matematiikasta ja luonnontieteistä. Melartin 
oli opiskellut Turun akatemiassa Henrik Gabriel Porthanin (1739–1804) fenno-
fiilisen suuntauksen aikana muttei varsinaisesti tämän oppilaana. Kymnaasis-
sa hänen opetusaloihinsa sisältyivät trigonometria, astronomia, mekaniikka, 
geometria, fysiikka, aritmetiikka, eläintiede, mineralogia sekä näiden alojen 
kreikkalainen sanasto.36

Melartin sai hallitsijalta luvan poistua Ruotsista sillä perusteella, ettei hänel-
le ollut tarjolla sopivaa opetusvirkaa Turun akatemiassa. Hän ei jättänyt maa-
taan tyytyväisenä, mutta valistusmiehenä vakuuttui varsin nopeasti balttilais- 
saksalaisen kouluväylän sivistävyydestä. Melartin oli omaksunut pedagogiseen 
ajatteluunsa vaikutteita Immanuel Kantin (1724–1804) filosofiasta, mikä saattoi 
lähentää häntä paikalliseen opettajakuntaan rekrytoituihin saksalaisten idea-
listien oppilaisiin.37
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OPETTAJIEN AKTIVITEETTEJA

Toimeliaiden opettajien ansiosta Vii-
purin koulumaailmaan muodostui 
pienimuotoinen kulttuurikeskus, jos-
ta säteili virikkeitä sen ulkopuolelle-
kin. Kaupungin kirjallinen elämä oli 
kirjapainon ja -kaupan puuttuessa 
ollut pitkään lamaannuksissa, vaikka 
seudulle olikin hiljattain jo asettunut 
yksi kirjailija, Monrepos’n kartanon-
herra ja kreivi Ludwig Heinrich von 
Nicolay (1737–1820). Tilanteeseen tuli 
muutos, kun yliopettaja Tappe perusti 
vuonna 1806 kaupunkiin saksankielis-
ten säätyläisten lukupiirin. Tämä por-
variston yhteishanke muodosti poh-
jan laajemmalle kirjastotoiminnalle 
seuraavana vuonna.38 Viipuri päätyi 
näinä vuosina myös kuuluisaan mat-
kakuvaukseen, jonka kirjailija Johann 
Gottfried Seume (1763–1810) julkaisi 
jalkaisin tekemästään kierroksesta Itämeren maiden ympäri. Teos mainitsi 
Seumea Viipurissa majoittaneen Purgoldin uljaaksi, nuoreksi ja lahjakkaaksi 
mieheksi, sivistyneen Thiemen kanssa taas matkattiin Imatrankoskelle, jonka 
kuohuista Thieme kirjoitti tuoreeltaan runonkin.39

August Thiemen verkostot olivatkin Viipurin koulumaailmassa omaa luok-
kaansa. Hän oli alkanut Pietarin vuosinaan toteuttaa runoilijan ja tietokirjoit-
tajan kutsumustaan, saanut kutsun Pietarin tiedeakatemian jäseneksi ja seu-
rustellut tuolloin kirjallis-tieteellisessä piirissä, johon kuuluivat niin Schillerin 
lanko, Weimarin Pietarin-lähettiläs Wilhelm von Wozogen (1762–1809) kuin 
Pohjois-Virossa syntynyt aristokraatti, Venäjän laivaston maailman ympäri 
johtanut Adam Johann von Krusenstern (1770–1846) sekä astronomi Theodor 
von Schubert (1758–1825). Ryhmän järjestämiin kirjallisuusiltoihin osallistui-
vat esimerkiksi kreivi Nicolay sekä näytelmäkirjailija Friedrich Maximilian 
Klinger (1752–1831).40 Thiemellä oli yhteyksiä tuotteliaaseen draamakirjaili-
jaan August von Kotzebueen (1761–1819), joka oli toiminut Pietarin saksalaisen 
teatterin johtajana. Thieme kävi myös laajaa kirjeenvaihtoa kotimaakuntansa 
oppineiden kanssa. Hänellä oli lämmin sukuyhteys esimerkiksi Gottlob Israel 
 Rankeen (s. 1762–1836), jonka poika Leopold (1795–1886) – myöhempi modernin 

Saksalainen pappi ja runoilija, piirikoulujen tarkastaja 
August Thieme (1780-1860) oli kiinnostunut uudesta 
kotiseudustaan ja tarkasteli sen eri puolia laajassa 
runoelmassaan Finnland.
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historiantutkimuksen isä – arvosti jo nuorena syvästi Thiemen monipuolista 
sivistyneisyyttä.41

Thieme säilytti aktiiviset kontaktit Pietarin kirjallisiin piireihin Viipurin 
vuosinaan. Purgoldin tavoin hän avusti säännöllisesti Ruthenia-kuukausilehteä, 
saksankielisen oppineiston kirjallista yhdyssidettä laajassa keisarikunnassa. 
Thiemen kontribuutioihin kuului poliittis-filosofisia pohdintoja, historiallisia 
pienoisnäytelmiä ja keisari Aleksanteria ja sodan loppumista kiittäviä runoja.42

Opettajakollegoistaan poiketen Thieme opetteli suomen kieltä ja laati 
vuoden 1806 tietämillä saksankielisen käsikirjoituksen suomen kieliopiksi.43 
Kielitaitonsa ansiosta hän pystyi tutkimaan Suomen oloja ja julkaisemaan 
Rutheniassa neljä aluetta käsittelevää tietoartikkelia. Ne käsittelivät entis-
ajan asumuksia, suomalaista mytologiaa Christfrid Gananderin (1741–1790) 
Mythologia Fennican pohjalta sekä edesmenneen kollegiasessori August von 
Tavastin ajatusta kanavasta, joka yhdistäisi Saimaan vesistön Suomenlahteen. 
Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä olivat Thiemen esittelemät 66 suomalais-
ta sananlaskua saksannoksineen, sillä edellisen suomalaisten sananlaskujen 
kokoelman oli julkaissut Henrik Florinus (1633–1705) jo yli sata vuotta aikai-
semmin.44 Thiemen kiinnostus sananlaskuihin liittyi myöhäisvalistuksen 
yleis eurooppalaisiin virtauksiin ja harrastusta lienee siivittänyt suosittelija 
Herderin esimerkki eurooppalaisen luonnonrunouden julkaisijana.45

VIIPURIN LUKION OPETUS JA MERKITYS

Neljä Viipurin lukion viidestä yliopettajasta oli vain 24–27-vuotiaita saades-
saan luodakseen uuden ja uudenaikaisen, yliopistoon johtavan oppilaitok-
sen. Koulu rakennuksen oli kauppias-tehtailija Johann Friedrich Hackmann 
(1755–1805) luovuttanut Lauben tilalta.46 Innostava tehtävä, samanhenkinen 
ystäväpiiri ja perheen perustamismahdollisuudet47 helpottivat miesten sopeu-
tumista uuteen kotikaupunkiinsa. Nuorten saksalaisten viisikko oli lähtöisin 
pääasiassa Weimarin seudulta, uuden maailmankirjallisuuden ja yliopisto-
sivistyksen kehdosta.48 Olikin luonnollista, että runouden, tyylin ja retoriikan 
opiskelu sai Viipurin lukiossa suuren painoarvon, mikä vastasi myös Tarton 
koulukomission tavoitteita.

Tarton koulukomission jäsen, professori Georg Friedrich Pöschmann 
(1768–1812) kuvaili vuonna 1806 koulupiirinsä opetusideologiaa. Hän totesi, että 
ihanteellisessa tilanteessa opettajien ja oppilaiden välille muodostuisi vahva 
sidos. Opettajan tuli olla koululaisen ystävä ja neuvonantaja, joka ohjaisi tie-
teelle omistautuvia nuoria pois harhapoluilta.49 Opettajan tuli lisäksi suunnata 
oppilaiden kiinnostusta isänmaahan, kuten sen luonnon ja tapakulttuurin 
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tutkimiseen.50 Opetus ei painottanut ulkolukua, vaan opitun ymmärtämistä. 
Ihanteellinen opetus oli sujuvaa ja sisällökästä, ja luennointia tuli aika ajoin 
keskeyttää lyhyin kysymyksin ja yhteenvetomaisin kertauksin. Näin voitiin 
varmistaa, että oppilaat olivat oppineet toivotut sisällöt.51

Kymnaasin odotettua pienemmäksi jäänyt oppilasmäärä loi opettajille hyvät 
edellytykset oppilaiden yksilölliseen ohjaamiseen, mitä toteutettiin pienryh-
missä.52 Ensimmäisenä lukuvuonna aloitti vain 13 oppilasta ja vuosina 1805–1811 
aloittaneiden yhteismäärä jäi alle sadan. Noin kolmasosa oppilaista oli viipuri-
laisten kauppiaiden ja virkamiesten lapsia, mutta kouluun hakeutui Viipurin 
ulkopuoleltakin erityisesti maaseutupappien poikia ja yksittäisiä nimismiesten 
ja maanmittareiden jälkeläisiä. Saksankielisestä opetusohjelmasta huolimatta 
koulua kävi sukuyhteyksiensä takia muutama Turun rauhan rajan länsipuo-
lelta tullut oppilas. Oppilasrekrytoinnin raja olikin yksiselitteisin pohjoisessa: 
käytännössä kouluun ei tullut opiskelijoita Sortavalan itäpuolelta.53

Opetuksen sisältöjä taustoitti valistuksen optimistinen ihmiskäsitys, usko 
järkeen ja lapsen kykyyn oppia asioita oman ymmärryksensä avulla. Aate pohjaa 

Viipurin lukio toimi Johann Friedrich Hackmanin Lauben tilalta siihen tarkoitukseen luovuttamassa 
rakennuksessa. Kuvassa tilan päärakennus Herttualan kartano.
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valoivat lisäksi moraalista hyveel-
lisyyttä korostava filantropia sekä 
myöhäisvalistuksen uushumanismi, 
joka piti arvossa kreikkalaista kasva-
tusta sekä kreikkalaisten tekstien vii-
sauksia.54 Uushumanismin hengessä 
lukiossa opiskeltiin perusteellisesti 
antiikin kreikkaa ja latinaa, mutta 
virkamiesuraa pohjustivat lisäksi 
niin kutsutut uudet kielet, ranska ja 
venäjä, joita opettivat tuntiopettajat. 
Opintien vaativuutta korosti useim-
mille oppilaille vieras opetuskieli, 
saksa. Kulttuuripoliittisista syistä 
ruotsia ei sen sijaan opetettu Vanhan 
Suomen aikaisissa oppilaitoksissa 
lainkaan. Näin katkottiin provinssin 
siteitä rajantakaiseen Ruotsiin.55

Myös uskonnonopetus poikkesi 
vielä huoneentaulun ajan ihanteissa 
eläneistä ruotsalaisista kouluista.56 
Dogmatiikkaan ja eksegetiikkaan 
perinteisesti painottuneita sisältö-
jä täydensivät ihmiskeskeisemmät 
psykologia ja antropologia. Jälkim-
mäinen tarkoitti ”systemaattista 
ja käytännöllistä oppia ihmisestä”, 
tosiasiallisesti pitkälti moraalin ja 
etiikan opetusta. Tappe laati vuoden 
1806 kouluohjelmaan oppialan merki-
tyksestä tekstin, joka tähdensi ihmis-

kunnan veljeyttä ja keskinäistä yhteyttä.57 Koulukirjoina oli Cristoph Friedrich 
(von) Ammonin (1766–1850) rationaalis-supernaturnalistista uskonnonfilosofiaa 
sekä hallelaisen teologi August Hermann Niemeyerin (1754–1828) teologiaa, 
joka korosti uskon kokemuksellista aitoutta. Niemeyerin ajatukset vaikuttivat 
koulun pedagogisiin valintoihin.58

Yhtenä pedagogisena välineenä oli runous. Sen kauneusarvotkin ymmär-
rettiin, mutta lyriikkaa käytettiin ensisijaisesti toivottujen tunteiden herät-
tämiseen ja oppilaiden motivointiin. Tätä taustaa vasten on yllättävää, että 

Lukion opetusohjelmaan sisältyi moraalia ja uskontoa, 
latinaa ja muita kieliä, historiaa sekä erilaisia luonnon tieteitä. 
Opetusohjelman ruotsinkielisestä käännöksestä (1877) 
näkee, että opetus vaihteli luokittain ja lukukausittain.
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opetusohjelmasta puuttui oppiaine, jonka perinteisesti tiedettiin vaikuttavan 
esimerkiksi sotajoukkojen mielialoihin runouttakin voimakkaammin: laulu 
ja musiikki.59 Valinta heijasteli ehkä koulun käytännöllisiä tavoitteita. Valtiol-
listen ja paikallishallinnon virkojen hoitamiseen ei juuri tarvittu laulutaitoa, 
vaikka sen opettaminen olisi ollut tähdellistä pappisuralle aikoville.

Filantrooppinen aatepohja näkyi koulujen kurinpitoa koskevissa käsityk-
sissä ja siinä, että opetus oli perheen varojen salliessa avointa kaikkien yhteis-
kuntaryhmien jäsenille. Näin oli tarkoitus kasvattaa hyviä kansalaisia, joihin 
juurrutettiin koulussa nationalismin henki, kunnioitus hallitsijaa kohtaan.60 
Oppilaiden sijoittumista luokkahuoneessa määrittivät ahkeruus ja edisty-
minen.61 Koululaisten ruumiillisen kurittamisen oli kieltänyt jo keisarinna 
Katariinan koulu-uudistus, ja sama linja, jossa rangaistiin vain ”oppilaiden 
parantamiseksi”, jatkui. Sallittuja rangaistuksia olivat nuhteleminen, varoitta-
minen ja mieluisten asioiden kieltäminen, kiellettyjä esimerkiksi korvapuustit 
tai hiuksista vetäminen, hihnojen, keppien, vitsojen ja ruoskien käyttö sekä 
nöyryyttäminen – kuten aasinkorvien pukeminen, polvilleen pakottaminen tai 
elukaksi haukkuminen.62 Aleksanterin koulu-uudistuksenkin jälkeen vanhasta 
sukupolvesta kuului vaatimuksia ruumiillisten rangaistusten palauttamiseksi 
kouluihin, mitä uusi opettajakunta yksiselitteisesti vastusti.63 Velvollisuuden-
tuntoon ja omatoimisuuteen kasvatettiin sen sijaan palkkioin tai moittein, ja 
vasta viime kädessä rangaistuksin.64

Jokaisen oppilaan käytöstä, tarkkaavaisuutta ja ahkeruutta seurattiin seikka-
peräisesti. Tehtäviään toistuvasti laiminlyönyt tai huonosti käyttäytynyt lukion 
oppilas voitiin sijoittaa niin kutsuttuun parannuspenkkiin, joka oli lähinnä 
häpeää tuottava kurinpidon muoto. Koulun matrikkeliin kirjattiin penkissä 
istutetuista vain yksi, Erik Gabriel Melartinin nuorempi veli Henrik Johan 
(Jonathan), joka joutui parannusta osoittamattomana pian eroamaan koulus-
ta. Syynä oli ”voittamaton itsepäisyys” ja ”sanan kaikissa merkityk sissä tur-
meltunut käytös”. Erikin vanhempi veli oli tässä vaiheessa jo nimitetty kuver-
nementin koululaitoksen johtajaksi, mikä osoittaa, että rikkeistä rangaistiin 
sukutaustasta riippumatta.65

Pedagogiikka perustui rangaistusten sijaan kannustamiseen ja palkitsemi-
seen, mikä näkyi esimerkiksi kesän tutkintotilaisuuksissa avokätisesti jaetuis-
sa kirjastipendeissä. Kirjapalkintoina jaettiin esimerkiksi Heynen Lesebuchia, 
Euripideen näytelmien saksannoksia, Karl Philipp Moritzin (1756–1893) luentoja 
saksalaisesta tyylistä sekä eri kielten kielioppeja.66
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FILANTROOPPI LUDWIG PURGOLDIN OHJELMA

Viipurin lukion opettajien pedagogisia periaatteita ja oppien käytännön toteutu-
mista voi tarkastella vuotuisissa kouluohjelmissa julkaistuista viimeisen luokan 
oppilaiden oppilastöistä. Kouluohjelmat olivat painettuja vuosikertomuksia, 
joiden alkuun yliopettajat laativat saksalaisen valistustradition mukaisesti vuo-
rollaan ohjelmallisen tieteellisen kirjoitelman. Kouluohjelmat olivat pienessä 
provinssikaupungissa uudenlainen kirjallisen kulttuurin ilmaus ja lukijakunnak-
si tavoiteltiin oppilaiden lähipiiriä laajempaakin yleisöä.67 Vaikka kyse oli koulu-
laisten perheenjäsenille tarkoitetusta julkaisusta, ohjelmat olivat saksankielisiä 
kulttuurituotteita, joiden oli periaatteessa mahdollista levitä koko kielialueella. 
Kappale kutakin ohjelmaa tuli luovuttaa sekä Venäjän keisarikunnan kansallis-
kirjastoon että Pietarin tiedeakatemiaan. Yksittäinen ohjelmapainate saattoi tar-
peen vaatiessa levitä kanta-aluettaan kauemmaksi myös koululaitoksen organi-
saatiosta eli Tarton yliopiston ja Venäjän kansanvalistusministeriön kautta.68

Kymnaasin kirjastonhoitaja ja saksan ja antiikin kreikan kielen ja runouden 
opettaja Ludwig Purgold laati vuoden 1807 kouluohjelman ohjelmakirjoituk-
sen. Hänen opettajantyötään siivittivät idealismi ja valistuksellinen optimismi. 
Purgold halusi nostaa klassisen ja saksalaisen sivistyksen avulla pienen ja syr-
jäisen kansan kulttuuritasoa, ja keskeisenä keinona oli saksalainen kulttuurilä-
hetys. Sendungia taustoitti saksankielisen kulttuurin intensiivinen nousukausi, 
joka oli alkanut valistusajalla. Itävallan katolinen hovi oli maailman huipulla 
musiikkielämässä, kun luterilaisen Weimarin Schiller ja Goethe puolestaan 
loivat porvarillista itsetietoisuutta runoillaan ja näytelmillään, joista suuri osa 
nousi maailmankirjallisuuden klassikkoihin. Kantin, Schellingin, Herderin ja 
Hegelin tuotanto oli nostanut saksan myös filosofian kieleksi.69

Saksankielisen koulukomission olikin luontevaa tavoitella saksaa kaikkien 
Venäjän ei-venäläisten kansojen yhteiseksi sivistyskieleksi, vaikka Venäjällä 
saksa ei ollut kotoperäinen kieli, vaan lähinnä akateemisen oppineiston sekä 
kaupan ja teollisuuden harjoittajien käytössä. Venäjän monikansallisen keisari-
kunnan hallinto oli saksalaisen kulttuurinationalismin tavoitteiden takana 
useasta syystä. Se oli ensinnäkin keino torjua Napoleonin aikaista ranskan-
kielisen kulttuurin voimakasta offensiivia. Siihen ei liioin sisältynyt alempien 
yhteiskuntaluokkien kumousuhkaa. Lisäksi Saksa ei alueellisen hajanaisuu-
tensa takia muodostanut Venäjälle uhkaa niin kauan kuin kulttuuripyrinnöiltä 
puuttuivat valtiollis-poliittiset päämäärät.70

Ludwig Purgold viihtyi Viipurin opettajapiireissä ja arvosti samalla vaivat-
tomia yhteyksiä Pietarin saksalaisiin oppineisiin. Hän kirjoitti silloin tällöin 
pietarilaiseen Ruthenia oder St. Petersburgche Monatsschrift -lehteen palava-
sieluisesti esimerkiksi vapauden käsitteestä sekä oppineiden asemasta ja vel-
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vollisuuksista. Antiikin auktoreihin ja ranskalaisiin valistusfilosofeihin vedoten 
Purgold julisti aidon vapauden edellytykseksi järjen, viisauden ja ymmärryk-
sen, ja optimistisesti uskoi lukeneiston voivan tulevaisuudessa rinnastua antii-
kin kansantribuuneihin.71 Purgold kirjoitti myös runoja ja saksansi antiikin 
klassikkoja, vaikka vain osa tuotannosta julkaistiin.72

Purgold julkaisi kymnaasin vuoden 1807 kouluohjelmassa ohjelmallisen 
tutkielman Ueber die Bildung zur Poesie und Beredsamkeit, runouden ja kauno-
puheen opettamisesta. Siinä hän kuvasi, kuinka kieli, runous ja kaunopuhe 
muodostivat näkymättömiä siteitä sielujen ja kansojen välille. Runouden ja 
retoriikan varassa suuret henget nousisivat tai hiipuisivat, ja erityisesti heik-
kouden ja vaarojen aikana runoudessa piili [ihmisyyden tai kansan] viimei-
nen, mutta sitäkin vahvempi toivo. Kenties näitä, ennen Tilsitin sopimuksen 
solmimista (7.7.1807) kirjoitettuja sanoja taustoittivat Venäjälle, Preussille ja 
saksalaisille pikkuvaltioille tappiolliset Napoleonin sotaretket.73

Lukijoilleen hän kertoi, että [Suomen] provinssi oli Venäjän suurten maiden 
rinnalla pieni, sen voimavarat olivat kovin vähäiset, ja henkinen sivistys oli 
kenties ollut ajoittain halveksitussa asemassa. Tilanteen korjaamiseksi Purgold 
latasi kuitenkin oppilaisiinsa suuria toiveita: ”…Tehkää oppineisuuden alalla 
palveluksia, joista tulee kansanne ja Venäjän ylpeys!”.74

Vuoden 1807 kouluohjelmassa julkaistut opiskelijatyöt liittyivät aiheeseen 
lähinnä epäsuorasti. Ne välittivät lukijoille ikuiseksi ajateltua antiikin viisautta 
saksannettujen runojen muodossa. Purgoldin ohjauksessa tehtyjen käännös-
töiden kirjoittajiin kuului esimerkiksi suurkauppiaan poika Alexander Wulffert 
(1790–1855), myöhemmin runoilija itsekin.

Saksannosten pohjaksi tarvittavaa runoutta oli saatavilla koulun kirjastossa, 
jonka kokoelmien täydentäminen oli Purgoldin tehtävänä.75 Merkkihenkilöi-
den lahjoitusten ansiosta lukion oma, alkujaan alle 300 niteen kokoelma laajeni 
nopeasti. Se kattoi lähinnä kreikkalaista, roomalaista, saksalaista ja venäläistä 
kirjallisuutta, mutta myöhemmin saatiin tarjolle myös Jaakko Juteinin (1781–1855) 
suomenkielisiä teoksia, joita Viipuriin vuonna 1814 perustettu Cederwallerin 
kirjapaino alkoi julkaista. Sen sijaan ei ole tiedossa, missä määrin kokoelmiin 
onnistuttiin hankkimaan ruotsalaisia tutkimuksia, jotka kertoivat Turun rauhan 
rajan takaisen Suomen oloista. Ruotsalaista kirjallisuutta ei kuulunut esimerkik-
si vuonna 1808 perustetun saksalaisen kaupunginkirjaston kokoelmiin.76

Edellisistä poiketen Turun akatemian tutkimuksia oli Porthanin solmiman 
vaihtosopimuksen ansiosta luettavissa esimerkiksi monen opettajan oman 
akateemisen opinahjon, Göttingenin yliopiston, kirjastossa.77 Tuskinpa tulevat 
opettajat olivat silti tutustuneet eurooppalaisen reuna-alueen tutkimukseen 
ennen toimen saamista Viipurissa.
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SUOMI SUOMEN SODAN VOITTOISAN ALKUVAIHEEN JULKAISUISSA: 
THIEMEN FINNLAND

Ludwig Purgoldin vetoomukseen runouden ja oppineisuuden valjastamisesta 
isänmaan palvelukseen vastasi pian hänen kollegansa, koulutarkastaja August 
Thieme runoelmallaan Finnland, joka julkaistiin seuraavana kesänä Viipurin 
ja Käkisalmen piirikoulujen tutkintotilaisuuden kutsukirjeessä. Didaktisessa 
teoksessa runomuoto yhdistyi koululaisten isänmaan kuvaamiseen tietoisesti 
tunteisiin vetoavalla tavalla. Idean runouden poliittisesta tehtävästä Thieme oli 
ehkä omaksunut Schilleriltä, joka oli kehittänyt ajatusta runoutta ja estetiikkaa 
käsittelevissä esseissään.78

Keisari Aleksanterille omistettu, lähes 600 säkeen laajuinen runoelma kävi 
vuoropuhelua suomalaisesta luonnosta, kansasta ja sen elinoloista. Runon 
rakenne on dialektinen. Finnlandin aloittaa vastapuoli, joka arvostelee elegia-
mitassa rajusti Suomen köyhyyttä ja kansan alkeellisia elinoloja. Luonto pärise-
vine paarmoineen, velttoina riippuvine koivuineen, kissankasvoisine huuhkaji-
neen, suursyömärisusineen sekä läpipääsemättömine koskineen on kuoleman 
kauhuja täynnä. Ihmiset taas ovat keripukkia ja hinkuyskää sairastavia eläviä 
muumioita, kurjia Hyperborean kääpiöitä. Sydämettömän kartanoherran taks-
värkkivaateet ovat niin ankarat, että viljelijöiden oma sato mätänee pellolle 
ja vain pettu auttaa selviämään talven yli. Asumukset ovat saastaisia ja karja 
kiusattua.79

Pirtit ällöttää, rakojen läpi kun savu leijuu: 
 kallio lattia on, lapsonen kun alaston  
niin kanojen, sikojen sekä lannan seurana kuorsaa.80

Kertoja puolestaan vastaa moitteisiin kuvaamalla rakastavasti ankarien olo-
suhteiden jalostamaa väestöä, joka edustaa pyhään yksinkertaisuuteen tyyty-
vää luonnonihmistä. Heksametrimitassa kuvataan vieraanvaraista, harrasta 
ja lukutaitoista kansaa. Huomion saavat myös Väinämöinen, kanteleensoitto 
ja saunominen – jopa eroottisessa valossa. Vuodenajat vaihtelevat, ja kevään 
riemu on huumaava. Erityisen opettavaisesti Thieme kuvaa luonnon aarteita – 
mansikoita, lillukoita, mustikoita, puolukoita ja muuraimia, hoitavia yrttejä ja 
jäkäliä – sekä vesistöjen satoa, joihin kuuluvat lahnat, ahvenet, silakat, forellit, 
turskat, ankeriaat, hauet, ruutanat ja Laatokan lohet. Hedelmällistä tuhkaa 
tuottava kaskeaminen nähtiin osoitukseksi siitä, että ihminen oli päässyt 
luonnon herraksi. Luontaistalouttakin korvasi jo vaihdanta, sillä suomalaiset 
esitettiin tervalaivojen ja puusepäntaitoja osoittavien visakoivuisten kalustei-
den tekijöinä, tiesipä kertoja paikallisten ansioista Pietarin rakentajinakin.81
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Runoelman jalot tarkoitusperät eivät avautuneet yleisölle. Dialektisen raken-
teen ymmärtäminen olisi vaatinut akateemista sivistystä, jota koululaisten 
lähipiiriltä puuttui. Yleisö koki kirjatut epäkohdat liian uskottaviksi, ja runoi-
lijan ajateltiin asettaneen itsensä tarkoituksellisesti paikallisten asukkaiden 
yläpuolelle arvostelemaan maaseudun köyhiä oloja.82

Thieme joutuikin painattamaan Viipurin piirikoulun kouluohjelman liit-
teeksi puolustuspuheen, jossa hän valotti teoksensa ylevää tarkoitusta. Runoel-
man didaktisena tavoitteena oli herättää koulupoikien kiinnostus runouteen ja 
synnyttää näissä rakkautta isänmaahan (Vaterland). Thieme kertoi, että hänen 
omakin sydämensä oli täynnä rakkautta, joka kohdistui hänen toiseen koti-
maahansa. Siitäkään huolimatta hän ei katsonut voineensa kuvata Suomen 
oloja pelkästään myönteisesti, koska paikallinen ”kansa oli vasta taistelemassa 
tietään hämärästä päivänvaloon”. 83 Runoelmassaan hän pyrki hälventämään 
eliitin kansaa halveksuneita asenteita, ei vahvistamaan niitä.

Isänmaanrakkaus, patriotismi, ei ollut Vanhan Suomen kouluopetuksessa 
uusi käsite, mutta sen merkitys oli muuttumassa. Vuonna 1797 julkaistussa opet-
tajan oppaassa se määriteltiin vielä lähinnä järjestelmää lujittavaksi lojaliteetiksi:

Isänmaanrakkautta on se, että me osoitamme kunnioitustamme ja kiitollisuut-
tamme hallitukselle, alistumme lakeihin ja yhteiskuntamme säädöksiin ja hyvin 
tapoihin. Isänmaan todellisen pojan tulee olla kiintynyt valtakuntaan, hallitus-
tapaan, hallitukseen ja lakeihin.84

Isänmaanrakkaus sai keisari Aleksanterin reformikouluissa uuden sisällön, 
kun edistyspyrkimykset syrjäyttivät pysyvyyttä korostavaa lakiajattelua. Rak-
kauden herättämisessä alettiin samalla varhaisromantiikan hengessä vedota 
oppilaiden tunteisiin. Tosin Napoleonin Venäjän sotaretki vuonna 1812 päätti 
keisarikunnassa tällaiset virtaukset ja palautti kontrollia ja lojaliteettia koros-
tavan ajattelun arvoonsa.85

Isänmaan käsitteeltä puuttuivat vielä poliittiset sisällöt, joita sille loi 
1820-luvulta lähtien romanttisen kansallisuuskäsityksen muodostuminen. Kyse 
oli tässä vaiheessa ensisijaisesti kotiseutuylpeyden herättämisestä ja keisarin, 
mutta tämän ohella jo kansankin palvelemisesta.86 Saksalaiset opettajat eivät 
voineet kielimuurin takia itse työskennellä paikallisen rahvaan parissa, mutta 
kannustivat siihen oppilaitaan.

Thieme kertoi runoelmalleen päivänpolttavankin kimmokkeen. Hän  halusi 
Finnlandissaan levittää Suomesta ymmärrettävää käsitystä kansainväliselle 
lukijakunnalle. Hän uskoi aiheen kiinnostavan sitä talvella 1808 syttyneen, 
Venäjälle jo tässä vaiheessa menestyksekkään Suomen sodan takia.87
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Runoelma saikin huomiota myös Suomen ulkopuolella. Pietarissa ilmesty-
vässä Ruthenia-kirjallisuuslehdessä Finnlandia ja sen tekijää ylistettiin runou-
den ja kaunopuheen neroksi. Teos nähtiin lajinsa ensimmäiseksi:

Kirjoittaja ansaitsee tästä työstä enemmän kuin vain kunnioituksen ja ihailun. 
Hän ansaitsee [päähänsä] kruunun osoitettuaan ensimmäisenä, että myös Suo-
mesta voi laulaa ylevän runollisesti.88

Myös oman aikansa tärkein saksankielinen kirjallisuusfoorumi, Hallen yli-
opistopiirien Allgemeine Literatur-Zeitung89 noteerasi Finnlandin. Arvioitsija 
luonnehti teosta vuoden 1810 alussa vanhavenäläisestä Suomesta (altrussische 
Finnland) ja sen asukkaista kertovaksi didaktiseksi runoelmaksi. Kriitikko näki 
Finnlandin perusajatukseksi Suomen hankalien olojen (Unannemlichkeiten) 
ja niitä kompensoivan luonnon kuvaamisen. Teos osoitti hänen mukaansa 
suomalaisten alhaisen kulttuuritason, toisaalta sivistyksellisen kehityskelpoi-
suuden. Arvioitsija kummasteli silti Finnlandin runomuotoa. Hän näki, että 
kansainväliset lukijat, joita Thieme oli kertonut teoksellaan tavoittelevan, oli-
sivat saaneet Suomesta luontevammin tietoa proosatekstissä.90

Runoelma kertoi varsin vähän alueesta, jota Venäjä parhaillaan valloitti.91 Sen 
sijaan sen kohteina olivat Venäjään jo pitkään kuuluneiden Karjalan kannaksen 
ja Itä-Savon kansanelämä ja luonto vesistöineen, Vuoksi ja Saimaa. Nämä olivat 
Thiemen omaa kokemuspiiriä. Thieme ymmärsi silti Suomen omaa toimialuet-
taan laajemmaksi kokonaisuudeksi. Hän pohjasi esimerkiksi Rutheniassa jul-
kaisemansa, Suomen vanhoja asumuksia ja mytologiaa käsittelevät artikkelinsa 
pitkälti Turun rauhan rajan länsipuolelta koottuihin tietoihin.92

Suomen sotaan liittyi ajankohtainen viesti kulttuurilähetyksestä, jota  Thieme 
Finnlandinsa lopuksi toteutti. Runoelma päättyy synteesiin, joka vihjaa kertojan 
tarkoitukseksi saksalaisen sivistyksen juurruttamisen.

Oi hyvät ystävät, veljetkin, pojat Thuiskonin93 rakkaat 
[…] 
tahtoni juurruttaa etelästä on oksia tänne, 
maahan pohjoiseen. Nämä kultaiset jalot oksat 
pyrkimys kasvuun on parempaan kehittää kukat saaden 
puhkeamaan. […] 94

Kertoja osoitti sanansa Thuiskonin eli germaanien myyttisen kantaisän tai 
jumalan pojille, siis saksalaista sivistystä saaneille. Runoilijan valistustehtävä 
ei koskenut vain Suomea, vaan oli kosmopoliittinen ja paikasta riippumaton: 
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sen kohteena oli koko maailma, ja olevaisuuden aatteellisina kruunuina olivat 
hyveellisyys ja viisaus. Ihmissydän tunsi rakkauden ja Jumalan, asuipa tämä 
kuohuvan Vuoksen tai Elben rannoilla. Loppusäkeistön alussa kertoja lupaa 
kohottaa rakastamansa veljet – ”Thuiskon pojat, Fennian pojanpojat, Ruthenian 
toivot” – kanssaan pyhän valon valtakuntaan. Tacitucksen Germanian heimo-
käsitteitä lainaava säe on moniselitteinen, mutta sen voi tulkita esimerkiksi 
seuraavasti: kun saksalaiset Thuiskonin pojat jalostaisivat sivistyksensä valolla 
suomalaisista nuorista kaltaisiaan, tuottaisi se toivoa myös äiti Venäjälle.95

Finnlandin dialektinen rakenne ja puolustuksen kautta Suomea ylistävä vies-
ti olivat samoja kuin Daniel Jusleniuksen (1676–1752) maisterinväitöskirjassa 
Vindiciae Fennorum, Suomalaisuuden puolustus (1703). Aatehistorioitsija Juha 
Manninen on määrittänyt Jusleniuksen teoksen suomalaisen nationalismin 
kiinteimmäksi ilmaukseksi 1700-luvulla. Mannisen mukaan se muun ohella 
selkeytti ”suomalaista kansakuntaa” käsitteellisenä konstruktiona. Juslenius 
määritti aikanaan suomalaisiksi hyveiksi ahkeruuden, sitkeyden, rohkeuden ja 
vastoinkäymisten sietämisen, ja samoja piirteitä voi löytää Thiemenkin kuvauk-
sista. Jusleniuksen teksti oli kuitenkin tyylilajiltaan tieteellistä proosaa ja 
kohde alue läntistä Suomea ja Ruotsin valtakuntaa. Teoksessakin oli tosiasiassa 
saksalaisvastaista tendenssiä.96 Vastaavalla tavalla saksalaisvastainen oli jopa 
kaikkein varhaisin, alkujaan puheeksi kirjoitettu ylistysrunoelma Suomesta, 
heksametrimittainen Magnus Principatus Finlandia, epico carmine depicta (1678). 
Sen kirjoitti kreikaksi Porissa syntynyt ylioppilas Johan Paulinus (vuodesta 
1690 aateloituna nimellä Lillienstedt, 1655–1732). Suomalaisten sotasaavutuksia 
korostanut, Kaarle XI:tä ylistänyt runo inspiroi myöhemmin Runebergin runoa 
”Vårt land”, Maamme.97

Vaikka Thiemen ja Jusleniuksen runoilla ei välttämättä ollut vastaavanlaista 
yhteyttä kuin kahdella edellä mainitulla, niitä yhdisti puolestaan halu torjua 
ulkopuolisten ylenkatsetta syrjäistä ja pohjoista aluetta kohtaan. ”Suomi” taas 
paikantui vielä Ruotsin aikaisissa teksteissä sen läntisiin maakuntiin, Thie-
men runoelmassa puolestaan itäisiin. Siksi Finnland on varhainen esimerkki 
myöhemmin vahvistuneesta kehityksestä: Suomen kulttuurisen painopisteen 
vähittäisestä siirtymisestä kohti itää.98

Finnland ei ollut psykologisesti riittävän taitava vedotakseen heterogeeni-
seen yleisöönsä. Teos jäi Suomessa unohduksiin aina 1940-luvulle saakka, eikä 
painatetta ole säilynyt 2000-luvulle neljää kappaletta enempää. Thiemen kirjal-
lisesta urasta ja Finnland-runoelmasta kirjoitettiin silti arvostavasti yksittäisissä 
1800-luvun alkupuolen saksalaisissa kirjallisissa kausijulkaisuissa. Tartossa 
Finnland löydettiin uudelleen 1850-luvun lopulla, jolloin virolaisista alettiin 
kaivata vastaavanlaisia kuvauksia. Vanhan Suomen koululaitosta tutkinut suo-
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malainen pedagogi Ludwig Leonard Laurén (1824–1884) puolestaan mainitsi 
1870-luvulla runoelman pelkästään esimerkkinä kansan elämän varjopuolten 
kuvauksesta.99

Sven Hirn piti 1950-luvun lopulla Finnlandia varhaisromanttisena teoksena 
ja tärkeimpänä ”Viipurin romantiikan” ilmauksena. Thieme kokikin itsensä 
jonkinlaiseksi romantikoksi, koska kuvasi vanhalla iällä Viipurin vuosiaan 
”romanttiseksi nuoruudekseen”.100 Hän oli vaimonsa kanssa aidosti hurmaan-
tunut pohjoisesta luonnosta – niin kesien kukkaloistosta kuin talvisin kau-
kaisista metsistä kantautuneesta susien ulvonnasta.101 Suomen puolustajan 
vuorosanoissakin on monenlaisia aisteihin vetoavia elementtejä.

Runoelmaa myöhemmin analysoineet Robert Schweitzer, kirjallisuushisto-
roitsija Hans Peter Neureuter ja Johannes Roessler ovatkin sijoittaneet teoksen 
yksiselitteisesti (myöhäis)valistukseen sen yksittäisistä romanttisista detaljeis-
ta huolimatta. Tähän suuntaukseen runoelmaa liittävät pedagogiset tarkoitus-
perät, turmeltumattoman ihmisyyden ihannointi ja luonnon hyötyarvojen 
korostaminen, mikä oli pikemmin jälkijättöistä kuin uuden tyylilajin ilmaus.102

Viipurilainen lyriikka on nähty maailmankirjallisuuden mittapuulla vähä-
arvoiseksi kielellisen reuna-alueen diletanttirunoudeksi.103 Opettajien kirjallinen 
aktiivisuus oli silti kulttuuri- ja paikallishistoriallisesti merkittävää. Koulupiiri-
en laatimat tietotekstit ja runot olivat ensimmäinen johdonmukainen osoitus 
Viipurin kirjallisen kulttuurin virkistymisestä pitkän lamaannustilan jälkeen.

SUOMI SUOMEN SODAN AIKAISISSA JULKAISUISSA:  
SUOMI KYMNAASIN KOULUOHJELMASSA 1808

Suomen luontoa ja paikallista tapakulttuuria esiteltiin ensimmäistä kertaa 
myös Viipurin lukion kouluohjelmassa kesällä 1808. Käsikirjoitus valmistui 
todennäköisesti loppukeväästä 1808, jolloin Venäjän joukot olivat jo vallanneet 
eteläisen Suomen. Ohjelman esipuheen kirjoittanut Purgold ei sensuuri- tai 
sopivaisuussyistä silti motivoinut aihevalintaa sotaisuuksilla. Sen sijaan hän 
viittasi oppilaiden vanhempia laajempaan lukijakuntaan toteamalla, etteivät 
Suomea käsittelevät tekstit olleet tuolloisissa oloissa ”täysin mielenkiinnot-
tomia kaukaisillekaan lukijoille”.104 Kouluohjelma sisälsi tavalliseen tapaan 
lisäksi antiikin runojen saksannoksia.105

Lukuvuoden opettajatutkielman kirjoitti matematiikan ja luonnontieteiden 
opettaja Erik Gabriel Melartin, vielä muodollisesti Ruotsin alamainen, jonka 
kotiseutua ja yliopistokaupunkia tosin hallitsivat jo venäläiset joukot. Oppiaine 
mahdollisti neutraalin aihevalinnan, Suomen kasviopin. Tekstissään Melartin 
lähinnä luetteli, luokitteli ja kuvaili arvostavasti Carl von Linnén (1707–1778) 
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hengessä Suomessa kasvavia hyötykasveja ja niiden käyttötarkoituksia. Valis-
tuksellisesta tekstistä puuttuivat kaikki tunnepitoiset tai luonnon kauneusarvo-
ja korostavat elementit. Julkilausutusta politikoinnista pidättäytyminen erottaa 
Melartinin johdantotekstin hänen kollegoidensa vastaavista Suomi-aiheisista 
esseistä. Menettelylle voi silti olla omat tarkoitusperänsä: Turun professuuria 
odottavan Melartinin kannatti pidättäytyä suuntaan ja toiseen kannanotoista, 
jotka olisivat voineet vaarantaa hänen akateemista urakehitystään.106

Pohjoisen luonnon jylhä kauneus sai toisaalta huomiota kouluohjelman 
opiskelijatöissä, joita pohjustettiin kertomalla esimerkkejä kansoista, jotka 
olivat historian saatossa nousseet halveksitusta asemasta sivistyskansoiksi.107 
Melartin in oppilaan, vanhan pappissuvun vesan Fredrik Stråhlmanin katkelma 
piirteli tuokiokuvia yksinäisen linnun laulusta ikivanhassa kuusimetsässä ja 
tuulessa tanssivasta moreenihiekasta, ja maalasi samalla laajaa panoraamaa gra-
niittisten kallioiden ketjusta sekä järvien ja jokien moninaisuudesta. Kirjoittaja 
kertoi ”romanttisesta Saimaasta” ja Vuoksen vesimassoista, jotka tunkeutuivat 
punaisten kallioiden läpi virratakseen määränpäähänsä Laatokkaan.108 Stråhl-
man ei kirjallisista taipumuksistaan huolimatta päätynyt kynänkäyttäjäksi, vaan 
hänestä tuli Melartinin tavoin Viipurin lukion matematiikan ja luonnontieteiden 
opettaja (1819–1825). Myöhemmin hänet nimitettiin Muolaan kirkkoherraksi.109

Toinen luontoteksti, August Thiemen entisen kotioppilaan Friedrich von 
Daehnin lyhyt kertomus Mämmälän vesiputouksesta Kymijoessa sen sijaan 
oli tyypillinen valistuksen paikalliskuvaus. Vastaavanlaisia Ruotsin puoleisen 
Suomen papisto oli laatinut 1700-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien.110

Suomea käsitelleiden tekstien sarjan täydensi viimeisen vuosiluokan oppi-
laan, kurkijokelaisen maanmittarin pojan, tulevan Taipalsaaren kirkko herran 
Isak Löfbergin etnografinen kuvaus suomalaisten joulunviettotavoista. Lähtei-
tä tai aluetta mainitsematta kirjoitelma kertoo savutuvan siivouksesta aatto-
päivänä, aattoillan saunomisperinteestä ja kansan hiljenemisestä yötä vasten 
kiittämään hyvää tekevää Kaikkivaltiasta. Pöytään katettavan, koskemattomak-
si jätettävän joululeivän kirjoittaja tiesi pakanallisen Ukon palvonnan jäänteek-
si, samoin olkien uhraamisen Haltialle hyvän vuodentulon takaamiseksi. Sekin 
mainittiin, ettei kansa enää uskonut tällaisten taikojen voimaan. Joulupäivän 
aamuun kuuluivat viinaryyppy ja varhainen matka joulukirkolle, iltaan taas 
ilottelu tanssimalla, leikkimällä ja laulamalla.111

Kouluvuoden kunnianhimoisin hanke oli kolmikielisen sanakirjan valmista-
minen projektiopiskeluna. Teoksen pohjana oli Daniel Jusleniuksen 1700-luvun 
alussa julkaisema latina-suomi-ruotsi -sanakirja Suomalaisen sana-lugun  koetus. 
Purgold totesi kouluohjelmassa, että teokselle oli polttava tarve: muualta pro-
vinssiin muuttaneet olivat kaivanneet sanakirjaa avukseen jo kauan, mutta 
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”ajankohtaisissa oloissa” sen valmis-
tamisesta oli tullut kiireellistä ja vält-
tämätöntä.112

Teos palveli myös koululaisten 
”omaa kansakuntaa” (Nation). Oli 
tarkoitus, että Thieme kirjoittaisi 
teoksen esipuheen, mutta varsinaisen 
sanaston saivat kootakseen aidosti 
suomenkieliset oppilaat, joiden koti-
seutu oli kaukana kosmopoliittisesta 
Viipurista: Elias Holmstein (Holm-
sten) Savitaipaleelta ja Johan Tykén 
(Juho Tynkkynen) Kerimäeltä, molem-
mat talollisen poikia, sekä talonpoi-
kaiskauppias Matias Uimosen poika 
Aleksanteri (myöh. Espensee) Sorta-
valasta.113 Venäläiset sanakäännökset 
sai laatiakseen kielellisesti lahjakas 
viipurinvenäläinen Aleksius Malafejev. 
Opettajien pettymykseksi hän joutui 
jättämään koulun kesken viimeisenä 
lukuvuotenaan astuakseen aliupseerin 
poikana sotapalvelukseen.114

Kolmikielinen sanakirja oli Purgoldin mukaan oppilaiden kansakunnalle 
(eurer Nazion) sivistyksellisesti tähdellinen. Teoksen avulla voitiin nimittäin 
osoittaa, ettei Suomen provinssi115 ollut vain merkityksetön osa Venäjää, vaan 
alueella asui vanha ja erillinen eurooppalainen heimo, aito alkuperäiskansa.116 
Saman ajatuksen kiteytti Thiemekin Finnlandissaan:

Terve autuas kansa! Kun sun nokisen pukus alla 
rintasi on talonpoikainen, niin vilpitön, puhdas 
kuin lumi valkoinen. Pilanneet läpikulkevat kansat 
ei sua myrkyllään. Sinun sielusi on pyhä, rehti.117

Kielitieteilijänä Purgold luultavasti ajatteli, että sanakirja havainnollistaisi suo-
men vanhan sanaston omaperäisyyttä: suomi ei muistuttanut sen enempää 
germaanisia kuin slaavilaisiakaan kieliä, eikä 1800-luvun alussa enää liioin 
uskottu gööttiläisen historiankirjoituksen mielikuvituksellisiin käsityksiin 
suomen sukulaisuudesta heprean ja skyytin kanssa.118 Samalla muokattiin oppi-

Lukuvuonna 1808 lukion ohjelmaan kuului  suomi-saksa-
venäjä sanakirjan valmistaminen.
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laiden itseymmärrystä. Syvemmällä tasolla viestittiin luonnontilassa elävästä 
ja turmeltumattomasta kansasta, Rousseaun ihanteellisista jaloista villeistä. 
Niin Thieme kuin Purgold tunsivat myös Herderin ajattelua, jonka mukaan 
kieli ja runous olivat puhtaimmillaan siellä, missä oli vähiten altistuttu vieraan 
kielen ja kulttuurin vaikutuksille.119 Saksalaisen korkeakulttuurin edustajina 
he profiloivat itsensä tällaisen pienen kansan löytäjiksi ja sen olemassaolon 
ja jatkuvuuden puolustajiksi.120

Lukiolaisten kokoamasta sanakirjasta julkaistiin näytesivu vuoden 1808 koulu-
ohjelman lopussa. Sen tekijöitä muistettiin päättäjäisissä kirjapalkinnoin, kuten 
koulun kannustavaan pedagogiikkaan kuului. Hanketta ei tosin saatu myöhem-
pinä lukuvuosina valmiiksi.121

KOTISEUTUHANKKEIDEN PIILOTAVOITTEET

Suomen valitsemiseen koulutekstien teemaksi juuri Suomen sodan aikaan 
1808 liittyi poliittisia tarkoitusperiä.122 Sekä Thiemen Finnland-runoelman että 
Purgoldin vuoden 1808 ohjelmakirjoituksen ja saman vuoden kouluohjelman 
oppilastöiden yhdeksi motiiviksi voi ymmärtää suomalaisen kulttuurin erityis-
piirteiden tuomisen valloittajan tietoon, jotta vältettäisiin ainutlaatuisen luon-
nonkansan sulauttaminen suurempiinsa. Ilmeisenä taka-ajatuksena oli myös 
sinänsä epärealistinen toive laajentaa rauhanteon jälkeen saksalaista kulttuuri-
lähetystä myös valloitetuille, Turun rauhan rajan länsipuolisille alueille. Kun 
Venäjän länsirajan siirtyminen näytti joka tapauksessa jo väistämättömältä, 
koululaisten alueellista identiteettiä kannatti lisäksi vahvistaa, jotta nämä 
sisäistivät, että suomalainen kansankieli, kulttuuri ja luonnonolot olivat varsin 
samanlaiset vanhan rajan molemmin puolin. Näin avautuu näkymä laajem-
paan piilo-ohjelmaan, joka tähtäsi kahden Suomen henkiseen integroimiseen. 
Nykykäsittein puhuttaisiin sotaa seuraavan rauhankriisin ehkäisemisestä.123

Opettajakunnan Venäjänkin hallintoa palvellut kulttuurityö Suomen koulu-
sivistyksen ja paikallisten olojen tuntemuksen lisäämiseksi saattoi saada erityis-
tä arvonantoa samoihin aikoihin, kun muu Suomi tuli liitetyksi autonomisena 
suuriruhtinaskuntana Venäjään. Joidenkin tietojen mukaan Tarton yliopisto 
myönsi vuonna 1809 August Thiemelle Suomea koskevista töistä (kunnia)tohto-
rin arvon, Ludwig Purgoldin rankiasemaa taas korostettiin vuodesta 1810 käyttä-
mällä hänen nimensä edessä virallisissa yhteyksissä kymnaasin opettajille kuu-
luvaan nimineuvoksen arvoon (Titulärrat) viittaavaa titteliä Raths-Charakter.124

Suomi oli väistynyt kesän 1809 kouluohjelmassa maailmanhistoriallisen 
aiheen tieltä. Ohjelmaa pohjusti latinan ja roomalaisen kirjallisuuden opettaja 
Friedrich Wertherin johdantotutkielma merenkulun pitkän aikavälin historias-
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ta. Werther korosti vesireittien hallintaa avaimena suurvallaksi nousemiseen 
ja kiitti Pietari I:tä Venäjän laajentumisesta Itämerelle.125 Viipurin venäläis-
valloituksen satavuotisjuhlavuonna (1810) Suomi ja Viipuri näkyivät jälleen 
kouluohjelman aihevalinnoissa. Historianopettaja Georg Ernst Plate tarkasteli 
ohjelmatekstissään Suomen sivistyshistoriaa reformaatioon saakka. Aiheesta 
oli kirjoittanut jo vuoden 1806 tutkintotilaisuuksia varten Tarton koulukomis-
sion jäsen, professori Pöschmann, joka oli käyttänyt lähteinään Porthanin toi-
mittamaa Juustenin piispainkronikkaa ja Melartinilta saamiaan tietoja piispa 
Magnus Alopaeuksen laatimasta Porvoon lukion historian käsikirjoituksesta.126

Georg Platen näkökulma oli toisenlainen, koska hän työskenteli suomalais-
ten parissa. Hän koki valloitetun Suomen liittämisen Aleksanteri I:n Venäjään 
Suomen uudeksi aamunkoitoksi, ja tämä historiallinen käännekohta moti-
voi häntä kuvaamaan Suomen Ruotsin aikaisen kulttuurin hidasta matkaa 
kohti sivistyksen valoa. Vaikka tehtävä oli lähteiden puuttuessa haasteellinen, 
Plate onnistui luomaan tekstiinsä sivistyshistoriallisen kaaren ensimmäisten 
munkkien saapumisesta ja ristiretkiajoista aina Kustaa Vaasan käynnistämään 
reformaatioon saakka.127 Kotiseutuhistorian poliittisesta käytöstä taas oli kyse, 
kun Plate tasavuoden kunniaksi kirjoitti kouluohjelmaan kuvauksen Viipurin 
historiallisista piirityksistä sekä Pietari I:n valloituksesta vuonna 1710.128

KULTTUURIKESKUKSEN HIIPUMINEN

Viipurin koulumaailman optimistinen ajanjakso päättyi äkkinäisesti. Kun 
Vanha Suomi yhdistettiin vuoden 1812 alusta Viipurin lääninä Suomen suuri-
ruhtinaskuntaan, seudun hallintokieli vaihtui saksasta ruotsiksi puolen vuo-
den siirtymäajalla. Suomen kuvernementin seurakunnat oli siirretty Porvoon 
hiippakunnan alaisiksi jo marraskuussa 1811.129

Suomalaisen keskushallinnon jäsenet ja siviilihallinnon liittämistä ohjan-
nut Vanhan Suomen yhdistämiskomitea pitivät seutua jälkeenjääneinä. Niin 
paikallisten viranomaisten toiminta kuin väestön sosiaaliset suhteet tuomittiin 
yleisesti. Kun saksalaista virkakuntaa lisäksi irtisanottiin, osa saksankielisestä 
eliitistä jätti Viipurin, osa puolestaan eristäytyi omiin oloihinsa.130

Myös Vanhan Suomen kirkosta erotettu koululaitos kohtasi ennakkoluuloja. 
Huolta herätti etenkin sikäläisessä kirkossa ja kouluissa vahvan aseman saavut-
tanut neologinen järkeisusko. Epäluuloja kohdistui erityisesti lukioon. Suomen 
asiain komitean puheenjohtaja sekä Aleksanteri I:n neuvonantaja, jalkaväen-
kenraali ja virkaa tekevä kenraalikuvernööri Gustaf Mauritz Armfelt kertoi Por-
voon piispalle kuulleensa lisäksi väitteistä, joiden mukaan myös ”vapaa-ajattelu 
ja illuminaatti” olivat saaneet jalansijaa Viipurin kymnaasissa.131
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Viipurin läänin koulutoimi siirrettiin vuodenvaihteessa 1812 Porvoon tuo-
miokapitulin valvontaan. Päätös ei ollut Viipurin oppineiden mieleen, koska 
tuomiokapituli koettiin vanhanaikaiseksi ja ruotsalaismieliseksi laitokseksi, 
joka vastusti Vanhan Suomen saksalaista sivistysperintöä. Päätös tyrmistyt-
ti lukion saksalaista opettajakuntaa, mutta erityisen jyrkästi siirtoa vastusti 
kuvernementin koululaitoksen johtajaksi noussut Melartin. Hän ei uskonut, 
että Porvoon tuomiokapitulista voitaisiin johtaa saksankielistä, keisarikuntaan 
ja maailmansivistykseen integroitunutta koululaitosta.132

Melartinin vastinekirjelmä käynnisti kiistan koululaitoksen organisaatiosta 
ja opetusohjelmasta. Tämän ”kulttuuritaistelun” vastapuolina olivat teologis- 
dogmaattiseen perinteeseen nojaava ruotsinkielinen sivistyselämä ja vasta hiljat-
tain uudistettu, Baltian saksankieliseen kulttuuriin kiinnittynyt Vanhan Suomen 
profaani koululaitos. Pakkotilanteessa Melartin näki sen mieluummin Turun 
akatemian kuin tuomiokapitulin ohjauksessa.133 Melartin suututti Porvoon piis-
pan Magnus Jakob Alopaeuksen (1743–1818) asettamalla ”papinalkuja koulut-
tavan” Porvoon lukion vastakkain ”oppilaiden omaa ajattelua ja itsenäisyyttä 
kannustavan” Viipurin lukion kanssa. Hän korosti Viipurin läänin koululaitok-
sen kielitaitoa ja asiatietoa koskevien vaatimusten vastaavan valtion tarpeita.134

Alopaeus puolestaan vaati Vanhan Suomen koulujen opetuksen muutta-
mista ruotsinkieliseksi lukuun ottamatta saksankieliselle väestölle tarkoitet-
tuja oppilaitoksia. Piispan tulilinjalla oli erityisesti paikallinen uskonnon ja 
moraalin opetus. Hän olisi muuttanut Viipuriin kymnaasin ruotsalaistyyppi-
seksi hiippakuntalukioksi, jossa olisi lisäksi opetettu venäjää. Alopaeus piti 
erityisen tähdellisenä, että paikalliset koulut alkaisivat juurruttaa oppilaisiin 
”jumalanpelkoa, tervettä kristillistä moraalia ja tarkkaa tietoa velvollisuuksista 
Jumalaa, esivaltaansa, kanssaihmisiä ja itseään kohtaan”. Sattumalta piispa 
vetosi samoihin patrioottisiin arvoihin kuin Viipurin saksalaisopettajat Hami-
nan rauhantekoa edeltäneissä kouluohjelmissaan: Alopaeus halusi vahvistaa 
oppilaiden yhteenkuuluvuutta siihen kotimaahan, jonka alueella he myöhem-
min työskentelisivät. Viestin merkitys oli tosin toinen ja piispan tavoitteena oli 
integroida Vanhan Suomen oppineistoa muun Suomen kulttuuriin.135

Kiistely oli tosiasiassa tarpeetonta, koska keisari purki Melartinin kirjelmän 
perusteella koulujen hiippakuntayhteyden jo helmikuussa 1812 kieltämällä 
kaikki muutokset Viipurin läänin koululaitoksessa. Siihen ei tullut kajota niin 
kauan kuin opetusmenetelmät olivat hyvät, puhtaat ja hallintojen tarpeita vas-
taavat. Viipurin läänin koululaitos siirrettiin vuonna 1814 perustetun Turun 
koulukomission valvontaan. Turun piispan Jakob Tengströmin (1755–1832, 
Suomen arkkipiispana vuodesta 1817) johtaman toimielimen tehtävänä oli 
kehittää Suomen koululaitosta, ja sen jäseneksi nimitettiin myös Melartin. 
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Kulttuuritaistelu päättyi näin Melartinin torjuntavoittoon, joskin jo vuonna 
1819 kymnaasi siirrettiin Porvoon piispan johtaman uuden yksikön alaisuu-
teen.136 Aleksanterin koulu-uudistuksen aikaiset erikoispiirteet säilyivät Vii-
purin kymnaasin oppisisällöissä 1840-luvulle saakka. Muuttuneissa oloissa 
välttämättömäksi tullut ruotsin kielen opetus tosin aloitettiin vuonna 1814.137

Melartinin oma urakehitys oli lukion opettajakunnan menestyksekkäin. 
Kuvernementin koulutoimen johtajaksi hänet oli ylennetty vuonna 1810. Melartin 
sai vuonna 1814 teologian professuurin Turusta ja toimi myöhemmin yliopiston 
rehtorina sekä Turussa että Helsingissä (1819–20, 1832–33). Jälkimmäistä kautta 
seurasi nimitys Suomen arkkipiispaksi vuonna 1833. Keisari Nikolai I:n luotto-
mies Melartin ajoi myöhempinä vuosinaan aktiivisesti suomen kielen aseman 
parantamista. Hän kuului Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajiin ja oli 
sen ensimmäinen esimies. Melartin laati vuonna 1837 jopa luonnoksen ehdotuk-
seksi suomen kielen saamisesta suuriruhtinaskunnan hallintokieleksi.138

Aleksanterin koulu-uudistuksen seurauksena palkattu saksalainen opet-
tajapolvi jätti Viipurin vuosien 1810–1814 aikana. Ensimmäisenä lähti Tappe, 
joka sai jo vuonna 1810 lehtoraatin Pietarin Petrischulesta.139 Hän laati Pietarin 
vuosinaan saksankielisille tarkoitetun venäjän oppikirjan, sanakirjan ja kieli-
opin ja väitteli vuonna 1815 Tarton yliopistossa teologian tohtoriksi. Sittemmin 
hän palasi Saksiin työskennelläkseen muun muassa metsäakatemian opettaja-
na.140 Olikin selvää, että osa opettajista oli ajatellut työtehtävän eurooppalaisella 
reuna- alueella ponnahduslaudaksi merkittävämpiin tehtäviin.

Thiemen lupaava ura Suomessa päättyi puolestaan äkkinäisesti perhesyis-
tä.141 Hän lähti Thüringeniin hakeakseen leskeksi jääneen äitinsä Viipuriin 
kesällä 1811. Kun lääkäri kielsi matkan terveydelle vaarallisena, Thieme päätti 
jäädä sairaan äitinsä turvaksi Thüringeniin, Sachsen-Weimariin. Vaimo, kaksi 
lasta ja muuttokuorma seurasivat perässä hankalaa maareittiä pitkin syksyllä 
1811. Tarjolla olleiden virkojen rajallisuudesta huolimatta Thieme onnistui 
saamaan toimen ensin Jenan, sitten Ilmenaun diaconuksena, apupappina. 
Hänen runouttaan – myös Viipurin vuosilta – julkaistiin Saksassa vuosisadan 
puolivälissä.142

Idealistinen sivistyskeskus hiipui Viipurista 1810-luvun puoliväliin men-
nessä, jolloin viimeisetkin ensimmäisen polven opettajista jättivät Suomen. 
Vanhan Suomen muuhun Suomeen yhdistämisen ohella tunnelmiin saattoi 
vaikuttaa Venäjän henkisen ilmapiirin voimakas muutos: vapaamielisten 
uudistusaatteiden tukahtuminen Napoleonin vuoden 1812 Venäjän sotaretken 
jälkeen.143 Historianopettaja Werther joutui vuonna 1814 eroamaan työstään 
ajauduttuaan raskasmielisyyteen.144 Aikanaan niin innokas Ludwig Purgold 
ei hänkään kokenut enää työn iloa. Sen olivat sammuttaneet ystävien pois-
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muutto, suomalaisen hiippakuntahallinnon painostus ja palkkavaluutan, 
Venäjän seteli ruplan, arvon romahdus. Purgold palasi Gothaan tietämättä, 
miten itsensä myöhemmin elättäisi, mutta pääsi vuonna 1813 Preussiin Ber-
liinin kuninkaallisen kirjaston hoitajaksi. Samoihin aikoihin Georg Plate jätti 
Viipurin ottaakseen toimen Pietarin Petri-Schulen opettajana.145

Koulu kärsi opettajanvaihdosten aikaan kurinpito-ongelmista ja järjestys-
häiriöistä. Vakavimman hyökkäyksen kohteeksi joutui uusi luonnontieteen 
opettaja Alexander Joachim Tesche, koulun entinen oppilas itsekin. Häntä 
heitettiin iltatoimien aikaan halolla ikkunan läpi. Asiaa koskenut oikeusjuttu 
päättyi ratkaisemattomana.146

Purgoldin testamentiksi Viipurissa jäi vuoden 1813 kouluohjelman julistus 
Vanhan Suomen saksankielinen sivistyksen ja koulutusväylän puolesta otsikol-
la ”Ueber die Wichtigkeit der deutschen Sprache für gründliche Bildung insbesondere 
in Finnland”. Purgold ei toivonut leimautuvansa henkilökohtaisen tai kansal-
lisen etunsa tavoittelijaksi, vaan halusi esittää viestinsä ”puolueettomasti ja 
järkiperustein”. Saksan kielen puolesta puhui kymmeniä kohtia käsittävä lista. 
Kirjoittaja katsoi Suomen joutuvan kaiken sivistyksen ulkopuolelle, mikäli sak-
salaisesta koulutuksesta luovuttaisiin. Näin kävisi etenkin itäisessä Suomessa, 
jossa saksa oli jo kotimaisen kielen asemassa. Saksaksi pystyttiin lisäksi toi-
mimaan kaikkialla keisarikunnan alueella Vilnasta Siperiaan, yhtä hyvin kuin 
kommunikoimaan vaivatta suuressa osassa Eurooppaa. Saksa oli Purgoldin 
mukaan ensinnäkin elävien oppineiden kieli – välittäjä niin maailmankirjal-
lisuuteen, tieteeseen, historiaan kuin muuhunkin korkeakulttuuriin, kuten 
musiikkiin, ja samalla luterilaisen uskonnon yhteinen kieli. Suomen hallinto-
kieli ruotsi taas oli vain paikallinen provinssikieli, jolle ei ollut käyttöä kuin 
Suomessa ja Ruotsissa. Valitessaan saksan sivistyskielekseen suomalaiset eivät 
enää olisi pieni kansa, vaan pystyisivät nousemaan kulttuurisesti edistyneeksi 
kansakunnaksi huolimatta rajoitteista, joita vähälukuisuus aiheutti. Ajatusta 
saksasta Suomen tieteen kielenä tuki myös Melartin.147

Vanhan Suomen ja Suomen suuriruhtinaskunnan yhdistyminen oli selkeyttä-
nyt Ludwig Purgoldin näkemyksiä kansan sivistämisen keinoista. Hän katsoi, että 
keskittyminen puhtaasti kansallisiin asioihin tukahduttaisi todellisen kansallisen 
suuruuden. Siksi rajalliset, kansalliset sivistyspyrkimykset olivat tarpeettomia. 
Kansallisen suuruuden tavoittelulle kannatti omistautua ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että rahvaan sivistämisen välineeksi omaksuttaisiin kieli, jonka valta ulottui 
Sveitsistä Liivinmaalle tai St. Gotthardista Suomenlahdelle. Tulevaisuudessa ”kor-
kein, ainoa, saksalainen sivistys” näyttäisi Suomen ruusunpunaisessa valossa!148

Purgold katsoi, että suotuisan kehityksen varmistamiseksi Suomeen tulisi 
palkata runsaasti kielenopettajia saksankielisiltä alueilta, eikä jättää koulut-
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tamista vain maan oman koulujärjestelmän kasvattien varaan. Turun Aka-
temiaan tarvittiin saksalaisia kulttuurilähettiläitä. Kansakuntansa edistystä 
tavoittelevien yliopistomiesten tuli lisäksi valita, haluaisivatko he tulla tun-
netuksi ilmaisemalla itseään häviävän pienen paikalliskielen (ruotsi) sijaan 
kielellä, jota puhui yli 40 miljoonaa ihmistä.149

Purgoldin argumentteihin palattiin toistuvasti 1860–1880-lukujen fenno-
maanisessa sanomalehtikirjoittelussa. Ajatukset saksan kielestä suomalaisen 
kansan sivistämisen keinona nähtiin tuolloin historialliseksi kuriositeetiksi. Ne 
rinnastettiin svekomaanien ajankohtaisiin pyrkimyksiin estää täyden suomen-
kielisen koulutusväylän luominen suuriruhtinaskuntaan. Yhtä vähän Purgold 
sai ymmärrystä ruotsinmielisiltä. Koulun ensimmäisten vuosien paikallispat-
rioottisia harrastuksia ei sen sijaan enää muisteltu.150

OPPILAIDEN MYÖHEMPI URA

Täyttyivätkö uudistetun lukiokoulutuksen tavoitteet, jos toteutumista arvioi-
daan oppilaiden uravalintojen perusteella? Koulussa aloitti vuosina 1805–1811 
opintonsa kaikkiaan 97 oppilasta,151 joista hiukan alle puolet (46) jatkoi akatee-
misella opintiellä. Ylioppilaat valitsivat vuoteen 1809 saakka opinahjokseen 
ensisijaisesti Tarton yliopiston, elleivät hakeutuneet Pietariin lääketieteellis- 
kirurgiseen koulutukseen. Vuoden 1809 jälkeen suunnaksi tuli yhä useammin 
Turku ja sen akatemia, josta tuli ylioppilaiden pääasiallisin jatko-opintopaikka 
vuoden 1812 jälkeen.152

Koulun klassisten kielten ja saksan opetus yhdistettynä pappisuralle tarjot-
tuihin heprean ja Uuden testamentin kreikan kursseihin loivat hyvät valmiudet 
luterilaisen teologian opintoihin.153 Kotiseutua ja kansaa käsittelevistä oppi-
sisällöistäkin oli hyötyä maaseudun pappisvirkoja tavoitteleville. Monialaisesta 
koulutuspohjasta huolimatta kymnaasin suorittaneiden suosituin jatkokoulu-
tusala olikin jumaluusoppi.

Viipurin kymnaasin vuosina 1805–1811 aloittaneista oppilaista valmistui 
papeiksi yhtä suuri osuus kuin kaksi kertaa suuremmasta Porvoon lukiostakin. 
Kaikkiaan 16 koulun 46:sta (38 prosenttia) opintojaan yliopistoissa jatkaneista 
oppilaista päätyi opiskelemaan teologiaa joko Tarton yliopistossa tai Turun 
akatemiassa. He sijoittuivat myöhemmin pappisvirkoihin etenkin Viipurin 
lääniin, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Ennen virkoihin nimittämistään 
he muodostivat lisäksi Viipurin läänin koululaitoksen kenties tärkeimmän 
opettajaresurssin.154

Kielimuurin takia opettajia voitiin vain harvoin rekrytoida muista kuin 
Vanhan Suomen oman koulutusväylän käyneistä. Esimerkkinä mainittakoon 



SAKSALAINEN SIVISTYS, SUOMALAINEN KANSA |  219 

myöhemmin Jaakko Juteinina tunnetuksi tulleen suomalaisen viranhaku vuon-
na 1808. Kun Plate nimitettiin kymnaasin yliopettajaksi vuonna 1808, häneltä 
jäänyttä piirikoulun tehtävää haki Turun Akatemiassa opiskellut hattulalainen, 
27-vuotias Jacob Judén (1781–1855). Häntä ei kuitenkaan voitu palkata ”pohjat-
toman heikon” saksan ja matematiikan taitonsa takia. Rekrytointia hoitivat 
 Judénin ikätoverit Thieme ja Purgold, jotka panivat silti merkille hakijan erin-
omaisen suomen kielen taidon. Siitä he ajattelivat voivan olla hyötyä siinä vai-
heessa, kun kuvernementin tuleviin seurakuntakouluihin ryhdyttäisiin kirjoit-
tamaan oppikirjoja.155 Juteini julkaisikin lasten alkeisoppikirjan vuonna 1816.156

PORVOON JA VIIPURIN LUKIOLAISTEN EROT

Viipurin ja Porvoon lukion yliopistoon jatkaneiden oppilaiden urien vertailu 
osoittaa koulujen väliset erot huomattaviksi. Viipurin lukion vuosina 1805–1811 
aloittaneet oppilaat sijoittuivat selvästi Porvoon lukion oppilaita harvemmin 
Suomen suuriruhtinaskunnan keskus- tai lääninhallinnon virkoihin. Koulu-
tuksen keskeiseltä tavoitteelta, valmiuksien tarjoamiselta virkauraa varten, 
putosi pohja, kun Vanhan Suomen hallintokieli muuttui vuoden 1812 alusta 
odottamatta ruotsiksi, jota koulussa ei vielä opiskeltu lainkaan. Tämän opis-
kelijasukupolven valintoihin lienevät vaikuttaneet ruotsalais-suomalaisen 
eliitin syvät ennakkoluulot Vanhan Suomen oloja kohtaan, samoin se, että 
ensimmäisiin Viipurin läänin hallintovirkoihin nimitettiin vuonna 1812 haltijat 
muun Suomen puolelta. Viipurin ja Porvoon lukion oppilaiden urapolun erot 
olivat selväpiirteiset siitäkin huolimatta, että Vanhan Suomen ajan viimeisinä 
vuosina Viipurin lukiossa opiskelleiden oppilaiden virkaura alkoi pääsään-
töisesti vasta 1810-luvun puolivälin jälkeen tai jopa 1820-luvulla, ja vuoden 
1812 jälkeen jatko-opinnotkin suoritettiin pääsääntöisesti Turun Akatemias-
sa. Toisaalta Vanhan Suomen asukkaat menestyivät keskushallinnon viroista 
kenraali kuvernöörinkanslian virkoja täytettäessä, vaikka tilanne oli Suomen 
hallituskonseljin ja lääninhallinnon tehtävissä päinvastainen.157

Vain yksi Viipurin lukion oppilas päätyi Ruotsin ajalta periytyvän läänin-
hallinnon virkaan, hänkin venäjän kielenkääntäjäksi. Kaksi toimi lisäksi osan 
urastaan kruununvoutina tai henkikirjoittajana. Juridiikkaa opiskellut kruu-
nunvoudin poika Niclas Clayhills taas päätyi prokuraattorin toimituskun-
nan kielenkääntäjäksi työskenneltyään uransa alussa kenraalikuvernöörin-
kansliassa. Kielitaitoisia miehiä päätyi toisaalta postilaitoksen ja 
tullin palvelukseen.158 Postilaitoksen päätirehtööriksi 1830-luvulla nimitetty 
 Alexander Wulffert oli Viipurin uuden kymnaasin matrikkelin järjestyksessä 
ensimmäinen oppilas vuonna 1805.
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Monien Viipurin ylioppilaiden 
suunta oli ilmeinen: Venäjä. Suomen 
keskus- ja lääninhallinnon virkojen 
sijaan noin neljäsosa (12) Viipurin 
lukion ylioppilaista sai merkittäviä 
tehtäviä etenkin Pietarissa. Osuus 
on huomattava siihen nähden, ettei 
ainoakaan Porvoon lukiossa vuosina 
1805–1811 opiskellut päätynyt töihin 
Suomen suuriruhtinaskunnan itä-
rajan taakse.159 Lääkärin uraa tavoitte-
levat viipurilaisoppilaat menivät Pie-
tarin mediko-kirurgiseen akatemiaan 
elleivät hakeutuneet lukemaan lääke-
tiedettä Tarton yliopistoon. Valmis-
tuneet päätyivät tohtoriksi väitelleen 
Alexander Friedrich Jaenischin tavoin 
sotilaslääkäreiksi Venäjän armeijaan, 
ja jotkut, kuten Jakob Alexander Horn-
borg, sotilaslääkärin viran jälkeen 
Suomen piirilääkäreiksi.

Suomen asiain komitea työllis-
ti Tartossa juridiikkaa opiskelleen 
Nils Henrik Hornborgin, ulkoasiain-
hallinnon diplomaatiksi taas päätyi 

lääkintö inspehtorin poika Carl Friedrich Bützow. Neljä ylioppilasta hakeutui 
upseerin uralle, jolta kaksi kuitenkin palasi siviilitehtäviin. Esimerkiksi Venä-
jällä tarjoutuneiden työtehtävien moninaisuudesta käy Viipurin tullinhoitajan 
pojan Nils Bruunin työ keisarinna Aleksandran yksityissihteerinä.160

Yhdestäkään ajan oloissa poikkeuksellisen humanistisen sivistyksen saa-
neista oppilaista ei tullut yliopiston professoria, vaikka akateeminen ura oli 
yksi koulutuksen päätavoitteista. Ensimmäinen Viipurin lukion käynyt tuleva 
professori, historioitsija Gabriel Rein (1800–1867) Jääskestä, aloitti tosin opin-
not Viipurin kymnaasissa lukuvuoden 1812 alussa. Hänestä tuli yksi Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäsenistä ja seuran esimies. Rein toimi 
1800-luvun puolivälissä myös yliopiston rehtorina.161

Kukaan akateemista opintietä jatkaneista Viipurin ylioppilaista ei liioin 
päätynyt kaupan tai teollisuuden palvelukseen, johon monialainen koulu-
järjestelmä pohjusti. Sen sijaan liikeala veti puoleensa lukion keskeyttäneitä. 

Viipurin lukion oppilaasta Gabriel Reinistä (1800–1867) tuli 
sittemmin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston historian 
professori ja rehtori sekä yksi Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran perustajajäsenistä.
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Heihin kuului esimerkiksi viipurilaisen kauppiaan Karl Roseniuksen lah-
jakkaaksi mainittu poika Karl, joka jatkoi isänsä uraa menestyksekkäästi, 
kauppias-tehtailija Jakob Lundhin poika Nicolaus, kuvernementinarkkitehti 
Johan Stråhlmanin poika Johan sekä suomalaisten kauppiaiden pojat Kalle 
Rongainen ja Antti Tikkanen.162

Kaupan alalle päätyivät myös monet opintiensä piirikouluun päättäneistä. 
Kiinnostavan uran teki esimerkiksi Lappeenrannan ja Viipurin piirikouluja 
käynyt Adam Kiiski, myöh. Wilke (1798–1847), joka työskenteli vuosikymmeniä 
Hackmanin kirjanpitäjänä, harjoitti omaa liiketoimintaa ja lahjoitti testamen-
tissaan varoja käytännönläheisen rahvaankoulun perustamista varten.163 Piiri-
koulujärjestelmä – sen piirissä saksan ja venäjän kielen, kaunokirjoitustaidon 
ja matemaattisten valmiuksien omaksuminen – saattoikin selittää Viipurille 
ominaista säätykiertoa, joka nosti useita suomalaisen rahvaan jäseniä paikal-
liseen kauppiaskuntaan.164

Kaupan alaakin tavallisempi uratie lukion keskeyttäneille oli silti sotilaalli-
nen. Keskeyttäjät päätyivät moninaisiin tehtäviin Venäjän armeijassa suhteel-
lisesti paljon ylioppilaita useammin.165

LUKIO SOSIAALISEN NOUSUN VÄYLÄNÄ

Valistuksen oppeihin liittyi ajatus kaikille avoimesta opetuksesta.166 Lukioon 
pystyi varojen salliessa hakeutumaan kuka tahansa, joka pystyisi opinnoista 
suoriutumaan. Viisi vuosien 1805–1811 aikana opintonsa aloittaneista ja akatee-
miselle opintielle jatkaneista 46 oppilaasta ei ollut säätyläistaustaisia, mutta 
onnistui määrätietoisten opintojen ansiosta nousemaan yhteiskunnan por-
taissa. Kolme näistä oli Itä-Savon ja Viipurin Karjalan maalaiskansan poikia, 
yksi kauppaakin harjoittavan talollisen poika Sortavalasta sekä yksi räätäli-
mestarin poika Viipurista. Neljä näistä nuorista aloitti lukion keskimääräistä 
kypsemmässä iässä, pääsääntöisesti 18–20-vuotiaina, ja osalle opetuskieli tuotti 
suuria vaikeuksia. Kaikki viisi olivat silti erityisen motivoituneita opiskelijoita. 
Seuraavassa käydään matrikkelitietojen avulla läpi heidän urapolkujaan.

Kerimäkeläisen talollisen Olli Tynkkysen poika Juho, joka oli saanut Savon-
linnan piirikoulussa nimen Johan Tykén (1787–1835), opiskeli kymnaasissa 
menestyksekkäästi vuosina 1806–1810. Hän sai jokaisen vuosikurssin tutkinto-
tilaisuudessa kirjastipendin. Tykén otti lukion jälkeen vuoden ajaksi vastaha-
koisesti kotiopettajan työn Valkealassa kapteeni Löfmanin perheessä. Siellä 
hän sai nähtävästi hankittua riittävästi varoja opiskellakseen Tarton yliopiston 
opettajaseminaarissa. Hän vaihtoi kuitenkin oppialansa teologiaan. Tykén toi-
mi vuodesta 1813 Savonlinnan piirikoulun opettajana ja suoritti pappistutkin-
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non vuonna 1823. Hän toimi vuodesta 1826 kuolemaansa 1835 asti Säämingin 
ja Savonlinnan kirkkoherrana.167

Tykénin kanssa samaan aikaan Viipurin kymnaasia kävi talollinen Aatami 
Simonpojan poika Elias Aataminpoika (1787–1859). Savitaipaleen Lyytikkälästä 
tullut Elias oli käynyt Ruotsin puolella Loviisan triviaalikoulun ja saanut lisäksi 
yksityisopettajalta lukioon valmistavia tunteja – epäilemättä ainakin saksan 
kielessä. Kouluvuosina Elias sai sukunimen Holmstein. Tykénin tavoin myös 
Holmstein menestyi kymnaasissa mainiosti. Vuosittaisten tutkintotilaisuuksien 
yhteydessä hänelle annettiin kirjapalkinnoksi muun muassa latinan ja kreikan 
kieliopit sekä seitsemän osaa Liviuksen teoksia. Holmstein palkittiin kiitoksin 
vielä lukion päättötilaisuudessakin, mutta hänen jatko-opintonsa Tarton yli-
opiston opettajaseminaarissa kangertelivat. Katsottiin, että hänet oli päästetty 
yliopistoon liian varhain tukalan taloudellisen tilanteensa perusteella.

Haasteet eivät kuitenkaan lannistaneet Holmsteinin tiedonjanoa. Hän päätyi 
opiskelemaan jumaluusoppia Tarton yliopistossa vuosina 1810–1812, hankki 
lisäksi tuloja Haminan piirikoulun opettajana ja suoritti pastoraalitutkinnon 
vuonna 1821. Holmstein sai kirkkoherran viran vuonna 1838 Ristiinasta ja yleni 
kymmenen vuoden kuluttua Etelä-Savon rovastiksi.168

Samoina vuosina (1806–1811) Tykénin ja Holmsteinin kanssa kävi lukiota vii-
purilaisen räätälimestarin poika, Carl Jonas Homann (1792–1860), joka oli sak-
salaisen seurakunnan jäsen. Koulusta päästyään Homann opiskeli jumaluus-
oppia Tarton ja Turun yliopistoissa, mutta joutui jättämään varojen puutteessa 
opinnot kesken. Saksan ja venäjän taito turvasivat hänelle silti kunniallisen 
työuran. Homann toimi vuosina 1815–1827 Viipurin ensimmäisen alkeiskoulun 
opettajana ja sittemmin Pietarin löytölastenkodin kassanhoitajana.169

Puolisäätyläinen, talonpoikaiskauppiaan poika Aleksanteri Uimonen 
(myöh. Alexander Espensee) opiskeli kolmessa yliopistossa – Pietarin mediko- 
kirurgisessa akatemiassa sekä juridiikkaa Tartossa ja Turussa. Tutkintoa teke-
mättä hän päätyi lopulta Sortavalan postimestariksi.170

Kaikkein vaatimattomimmista taustoista Viipurin lukioon ponnisti torppa-
rin poika Aatami Häyhä (myöh. Adam Höijer, s. 1796) Viipurin maaseurakunnan 
Tervajoelta. Ahkeraksi ja nopeaksi oppijaksi kiitetty Häyhä sai jo piirikoulussa 
50 ruplan stipendin ja aloitti lukion 14-vuotiaana. Hän opiskeli Höijer- nimisenä 
Turun akatemiassa ja papiksi hänet vihittiin vuonna 1818. Kielellinen lahjak-
kuus ja erinomainen venäjän taito pohjustivat Höijerin poikkeuksellista sääty-
nousua. Ennen pastoraalitutkintoa (1829) hän suoritti venäjän kielen opetta-
jan tutkinnon (1825) ja opetti kieltä Helsingin triviaalikoulussa, kunnes hänet 
nimitettiin vuonna 1830 Käkisalmen kirkkoherraksi. Myöhemmin hän toimi 
virkansa ohella Käkisalmen piirikoulun koulutarkastajana. Vuonna 1842 Höijer 
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siirtyi suuriruhtinaanmaan itäiselle rajaseudulle ottaakseen vastaan Kiven-
navan kirkkoherran viran. Muutaman vuoden kuluttua hän yleni Käkisalmen 
eteläisen rovastikunnan rovastiksi.171

Venäjän taito oli portti uranousuun joillekin muillekin kansanomaista synty-
perää olleille, kuten lukion keskeyttäneelle sääminkiläisen talollisen pojalle 
Peter Mikanderille (alk. Pekka Mikkonen), joka nimitettiin Kuopion triviaali-
koulun opettajaksi. Myöhemmin venäjän taito loi etenemisen mahdollisuu-
det esimerkiksi alan professuurin saaneelle Karjalan historian harrastajalle 
Matthias Akianderille (ent. Akkanen, 1802–1871), talollisen pojalle Jääskestä.172

ENSIMMÄISTEN OPETTAJIEN PERINTÖ

Saivatko oppilaitaan runouden, kansan ja kirjallisuuden pariin kannustaneet 
opettajat työlleen jatkajia? Syystä tai toisesta tulokset jäivät laihoiksi. Tietoinen 
vetoaminen oppilaiden korkeampiin vaistoihin ja isänmaallisiin tunteisiin ei 
synnyttänyt paikallispatrioottista liikehdintää, eikä sitä enää kulttuuritaistelun 
vuosina tavoiteltukaan.173 Asiaan kiinnitettiin huomiota jo 1860-luvulla, jolloin 
todettiin, että vain noin kymmenesosa koko saksankielisen lukion kauden 
(1805–1841) oppilaista omistautui ”isänmaallisille aiheille”.174 Vaikka opettaja-
kunnassa vallitsi erityisesti 1840-luvun alun kielenvaihdoksen aikaan isänmaal-
linen henki, suomalaisuusaate – myös sen itäisessä kansanvalistuksellisessa 
muodossaan – jäi viipurilaisten ylioppilaiden kosmopoliittisille enemmistölle 
vieraaksi 1800-luvun lopulle saakka.175

”Isänmaalle omistautuneiden”, kansallisten tieteiden pariin hakeutuneiden 
tai kansankielistä kirjallisuutta julkaisseiden ylioppilaiden osuus jäi 1800-luvun 
alussa koko saksankielisen ajan keskiarvoa pienemmäksi, mikä on luonnollis-
ta. Heterogeenisen oppilaspohjan positiot suhteessa kansaan olivat vielä kovin 
vaihtelevia, ja ryhmien välille solidaarisuutta luovan romanttisen kansakunta-
käsityksen syntyminen oli vasta tulevaisuuden asia.176

Vain kolmen vuosina 1805–1811 lukion aloittaneista 46 koulukkaasta tiede-
tään myöhemmin harrastaneen suomen kieltä tai olleen aktiivinen kansanva-
listaja. Nämä kolme olivat karjalaisten pappissukujen jälkeläiset Josef Wegelius 
(1794–1859), Anders Josef Europaeus (1797–1870) ja Gustav Vilhelm Wirenius 
(1798–1846) Kaikki kolme olivat varttuneet lapsuusvuosinaan itäsuomalaisella 
maaseudulla kansan parissa ja osasivat suomea hyvin. Miesten tulevalla uralla-
kin oli yhtäläisyyksiä. Kaikki tekivät 1820-luvulla filosofian tohtorin tutkinnon, 
kouluttautuivat papeiksi ja etenivät hengenmiehen urallaan lääninrovasteiksi 
– Europaeus Yli-Karjalan, Wirenius Haminan ja Wegelius Käkisalmen pohjoi-
seen rovastikuntaan.177
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Kolmikosta vanhin oli Kiteellä Ruotsin Karjalassa syntynyt Josef Wegelius, 
joka opiskeli kymnaasissa vuosina 1807–1811. Hän jatkoi opintojaan Tarton 
yliopistossa filosofian tohtoriksi, puolusti lisäksi sittemmin Turun akatemiassa 
suomen kielioppia käsittelevää maisteriväitöskirjaa ja suoritti pappistutkin-
non. Ennen pappisvihkimystään ja nimitystään Ruokolahden kirkkoherraksi 
(1832) Wegelius hankki elantonsa entisen lukionsa kreikan ja saksan kielten 
yliopettajana ja koulun tarkastajana, ja hänet mainittiin suomen kielen ystä-
vien joukossa. Hän liittyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseneksi jo sen 
perustamisvuonna 1831.178

A. J. Europaeus puolestaan opiskeli kymnaasissa vuodet 1810–1815. Hän sai jo 
varhain kutsumuksen tavallisen kansan käytännönläheiseen kouluttamiseen, 
mistä kertoo lukioaikainen päiväkirjamerkintä: ”Ei liene niinkään hullu minun 
tämänpäiväinen ajatukseni perustaa talonpoikaislapsille koulu, jossa opetettai-
siin uskontoa, kirjoitusta, lukemista, laulua, maataloutta, vähän maantietoa ja 
luonnonhistoriaa”.179 Ylioppilasvuosinaan Europaeus toimi Turun romantiikan 
suomalaiskansallisesti heränneiden piirissä, mutta kiinnittyi myöhemmällä 
urallaan valistuksen perintöön: kansanvalistuksen edistäjäksi ja opettajaksi, 
toisaalta tietokirjailijaksi, joka teki spekulatiivisia tulkintoja Suomen kaleva-
laisesta muinaisuudesta.180 Europaeus toteutti opettajan kutsumustaan yli-
oppilasvuosinaan Savonlinnan piirikoulussa ja vuosina 1825–1832 Viipurin 
lukion historian yliopettajana. Pastoraalitutkinnon Europaeus teki vuonna 
1829, minkä jälkeen hänet nimitettiin Liperin kirkkoherraksi, sittemmin läänin-
rovastiksi ja 1860-luvulla valtiopäivämieheksi.181

Europaeus perusti Liperin seurakuntaan kansalle tarkoitetun kirjaston jo 
ennen Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) vuonna 1844 Saima-lehdessään 
aloittamaa kansallista herättelytyötä. Vuosisadan puolivälin jälkeen hän pystyi 
toteuttamaan nuoruuden aikaisen haaveensa kansalle tarkoitetusta koulusta.182 
Paikallista talouselämää ja asukkaita palvellut työ heijastelikin niin kutsutun 
itäisen fennomanian valistuksellisia hyveitä.183 Europaeuksen henkilöhisto-
riassa niitä pohjusti jo kouluaikainen opettajankutsumus, johon saksalaisten 
opettajien aatteellisen työ saattoi vaikuttaa.184

Europaeuksen kanssa Viipurin kymnaasia kävi samaan aikaan Gustav 
 Vilhelm Wirenius, joka teki pappistutkinnon jo 20-vuotiaana vuonna 1819. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseneksi vuonna 1837 otettu Wirenius jul-
kaisi 1820–1830-luvuilla melko merkittävän suomenkielisen tuotannon. Siihen 
kuuluivat Cederwallerin kirjapainon painattamat pieni suomi- ruotsi-sanakirja 
(1827) sekä maaherran määräyksestä käännetty ohjekirja koleran leviämisen 
ehkäisemiseksi (1831).185 Kulttuurihistoriallisesti merkittävimmän työn  Wirenius 
teki vuosina 1833–1836 toimittamalla Sanan saattaja Viipurista -sanomalehteä, 
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jota myös Europaeus avusti säännöllisesti. Lehteä julkaisi  Wireniuksen, Juteinin 
ja pastori Abraham Poppiuksen perustama Sanoma- Seura, jonka tarkoituksena 
oli ”nostaa suomen kieli nykyisestä alennustilastansa uuteen kukoistukseen”.186 
Wireniuksen omat tekstit Sanan saattajassa osoittivat ensisijaisesti romanttista 
kiinnostusta Suomen kansan historiaan ja muinaisuuteen. Lehdelle ominainen 
yhteiskuntakritiikkikin orasti jo alku vuosina lähinnä Jaakko Juteinin ja Adam 
Wilken kalevalamittaisten runojen sanomassa: suomi oli tulevaisuudessa saa-
tava hallinnon ja opinkäynnin kieleksi.187

Monet Viipurin kymnaasin oppilaat osoittivat myöhemmin kiinnostusta 
kotimaakuntansa menneisyyttä kohtaan. Karjalan historiasta kirjoittivat niin 
Wirenius ja A. J. Europaeus kuin muutamaa vuotta myöhemmin lukiota käy-
neet Gabriel Rein ja Matthias Akiander, jotka nousivat 1830-luvulla suomalais-
ten tieteenharjoittajien eturiviin. Kiinnostusta Karjalan historiaan sytyttivät 
vielä kouluvuosina enemmän innostavat opettajapersoonat kuin katolista 
aikaa tai sotilaallisia valloituksia käsitelleet kouluohjelmatekstit. Ajatukseen 
kansakunnan yhteisen muinaisuuden rakentamisesta tarvittiin silti vielä yli-
opistoaikojen arwidssonilaista romantiikkaa.188

Aktiivinen kannustaminen runouden pariin tuotti kymnaasissa jostain 
syystä vain niukan jälkikasvun. Edellä mainitut suomalaiset papit kirjoitti-
vat pääasiassa asiatekstejä, jos kohta intohimon palosta ja vapaa-ajan harras-
tuksenaan. Wirenius julkaisi lisäksi Sanan Saattajassa ajoittain ajatuksiaan 
kalevala mitassa.189 Kymnaasin ensimmäisestä oppilaspolvesta nousi silti esiin 
 Wireniusta nimekkäämpikin runoilija: saksankielinen Alexander Wulffert. 
Wulffert työskenteli 1820-luvulla sanomalehtimiehenä pietarilaisessa St. Peters-
burger Zeitung -sanomalehdessä ja saksansi samalla Pushkinin tuotantoa ja 
muuta venäläistä kirjallisuutta.190 Wulffert oli ensimmäisiä suomalaisia, jolle 
kirjoittaminen oli Suomea laajemman lukijakunnan ansiosta aito tulonlähde.191

Ylioppilasvuosinaan Wulffert oli hankkinut monien Vanhan Suomen yli-
oppilaiden tapaan tuloja opettamalla seudun piirikouluissa – vuosina 1809–1811 
Lappeenrannassa historiaa, maantiedettä ja kirjallisuutta ja vuodesta 1811 Vii-
purissa uskontoa, saksankielistä kirjallisuutta ja ranskaa. Venäjän, saksan ja 
ruotsin taito sekä lainopillinen tutkinto loivat Wulffertille tämän jälkeen mah-
dollisuudet näyttävään virkauraan. Hän työskenteli niin kenraalikuvernöörin-
kansliassa, Pietarin ja Itämerenmaakuntien oikeuskollegiossa kuin ministeri-
valtiosihteerinvirastossakin. Kirjallisen uransa hän päätti lopullisesti saatuaan 
nimityksen Helsinkiin postihallituksen päätirehtööriksi vuonna 1833.192
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OPETUKSEN JATKUVUUS

Vanhan Suomen alueen opettajapula helpotti, kun opettajarekrytointi muut-
tui omapohjaiseksi lukion entisten oppilaiden avulla. Tämä oli ollut yksi 
lukio-opetuksen tavoitteistakin. Monet Viipurin kymnaasin käyneet ylioppilaat 
rahoittivat teologian tai juridiikan opintojaan opettamalla Vanhan Suomen 
alkeis- ja piirikouluissa tai sijaisena lukiossa.193 Ensimmäisen polven saksa-
laisten opettajien perintöäkin välittyi samalla uusille vuosiluokille. Purgold 
tosin valitteli kehitystä vuonna 1813, koska piti tärkeänä, että opettajat tulisi-
vat jatkossakin saksankielisiltä alueilta. Lukion viidestä yliopettajan toimesta 
kahta hoiti silti jatkossakin pitkään saksalainen: Diedrich Mangelus opetti 
latinaa vuosina 1814–1832 ja Johann Gottlieb Loebnitz uskontoa, filosofiaa ja 
antropologiaa vuosina 1813–1840.194

Neljä kymnaasia vuosina 1805–1811 käyneistä oppilaista toimi myöhem-
min itsekin koulun yliopettajina.195 He olivat luonnontieteiden yliopettajat 
 Alexander Joachim Tesche196 (opettajana 1814–1821, ajoittain myös uskonnon-
opettajana 1840-luvulla), joka joutui toimensa alussa oppilaiden väkivaltaisen 
hyökkäyksen kohteeksi, sekä Fredrik Stråhlman (1821–1835), sotakesän 1808 
kouluohjelman nuori luonnonkuvaaja. Aiemmin mainittu Josef Wegelius taas 
opetti vuosina 1819–1837 saksalaista ja kreikkalaista filosofiaa, retoriikkaa ja 
runoutta ja harrasti kansankielistä kirjallisuutta. Kansan kouluttamisesta ja 
karjalaisesta muinaisuudesta kiinnostunut A. J. Europaeus puolestaan oli his-
torian, maantieteen ja tilastotieteen yliopettajana vuosina 1825–1832.197

Viipurin saksankielisen väestön kiinnostus suomenkieliseen kulttuuriin 
ei sekään hiipunut kokonaan opettajien ensimmäisen sukupolven lähdettyä. 
Jatkuvuutta osoittaa, että kymnaasin pitkäaikainen latinan yliopettaja Diedrich 
Mangelus toimitti vuosina 1823–1832 Wiburgs Wochenblatt -sanomalehteä, jon-
ka liitteessä hän julkaisi vuonna 1824 suomeksi 25 viipurilaiskirjailija Jaakko 
Juteinin kalevalamittaista runoa.198

Lukion toisen opettajapolven työ valoi jo pohjaa niin kutsutulle valistuksel-
liselle tai itäiselle fennomanialle, jonka varhaisia osoituksia oli Wochenblattin 
suomenkielisen seuraajan, Sanan saattaja Viipurista -sanomalehden julkaise-
minen 1830-luvun alkupuolelta lähtien, opettajien avustamana sekin.199 Lehden 
painaja Anders Cederwaller olisi kuitenkin toivonut enemmän valittaessaan 
1830-luvun puolivälissä, että Viipurin opettajat tekivät ”vain välttämättömän 
odottaessaan kirkkoherran virkoja”. Riittävän moni ei vielä ollut kiinnostunut 
yhteisten asioiden hoitamisesta.200
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OPETTAJIEN TYÖN MERKITYS

Viipurin kymnaasissa pyrittiin 1800-luvun alussa kasvattamaan kirjallisesti 
sivistyneitä, moraalisesti jaloja ja maansa sivistysolojen parantamisesta kiin-
nostuneita nuorukaisia. Sama koski pitkälti piirikouluakin. Siksi oppilaita kan-
nustettiin muun ohella tutustumaan paikalliseen kieleen ja kansan tapoihin. 
Tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään suomalaisten omaleimaisuus 
kansana, vaikka vuosisadat Ruotsin osana olivat Platen mukaan häivyttäneet 
suomalaisten alkuperäisiksi ja arvokkaiksi ajateltuja piirteitä. Muun Suomen 
Venäjän keisarikuntaan liittämisen aikoihin suomalaista itseymmärrystä alet-
tiin kiinnittää kulttuurisesti yhä enemmän saksalaisen maailman ja poliittisesti 
Venäjän keisarikunnan konteksteihin. Opettajien historiaesseissä rakennettiin 
samalla suomalaiselle kansalle yhteistä menneisyyttä. Kansakuntakäsitys ei 
silti ollut vielä suoranaisesti romanttinen, koska varhaisimman muinaisuuden 
ja mytologian systemaattinen selvittäminen jäi Thiemen yksittäisiä tekstejä 
lukuun ottamatta tulevaisuuden asiaksi. Kansanrunouden osin mielikuvituk-
sellisenkin historiallistamisen ja Karjalaan paikantamisen otti lukion ensim-
mäisistä oppilaista myöhemmin asiakseen erityisesti A. J. Europaeus, joka 
toimi 1820–1830-luvuilla lukion opettajana itsekin.

Saksalaisen opettajakunnan työmuodot sijoittuvat varhaisen kulttuurisen 
nationalismin viitekehykseen, mutta eivät rinnastu täysin läntisen Suomen 
epäpoliittiseen fennofiliaan. Sitä erottavat suuntauksesta sosiaaliset päämää-
rät, joita Viipurin opettajakunnalla oli heidän ohjatessaan koululaisten mie-
lenkiinnon kohteita. Vanhan Suomen jyrkät yhteiskunnalliset hierarkiat olivat 
ehkä syynä siihen, että Thiemen Finnlandissa ja Purgoldin varhaisissa koulu-
teksteissä orasti piiloviesti, joka kannusti säätyjen lähentämiseen tai ainakin 
aikaisempaa myötätuntoisempaan suhtautumiseen tavallista kansaa kohtaan. 
Vasta myöhemmin, 1840-luvulla, snellmanilainen kansallinen herätys ja valis-
tuksellinen fennomaaniliike esittivät vastaavanlaisen ajatuksen selväsanaisesti.

Niin kutsutun itäisen tai valistuksellisen suomalaisuusliikkeen eurooppa-
laisena viitekehyksenä oli itäisen Keski-Euroopan pienten kansojen varhais-
nationalismi ja hieman myöhemmin hegeliläisyyden itäinen suuntaus, jotka 
korostivat valistustyön merkitystä kansallishengen kohottamisessa.201 Liikeh-
dinnän alkujuuriksi on Snellmanin herätystä edeltävällä ajalla nähty Jaakko 
Juteinin Viipurissa 1810-luvulla aloittama julkaisutoiminta, savo-karjalaisten yli-
oppilaiden 1830-luvulla käynnistämä kansanvalistustyö sekä 1830–1840- lukujen 
viipurilainen sanomalehtikirjoittelu. Niiden katsotaan luoneen pohjaa seudun 
suomalaisuusliikkeen järjestäytymiselle 1840-luvun puolivälissä. Tuolloin rune-
bergiläisen romantiikan aikana opiskellut uusi lukion opettajapolvi perusti 
yhdessä rahvaasta nousseiden kauppiaiden ja yksittäisten Viipurin hovioikeu-
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den tuomareiden kanssa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sisarjärjestön, 
”Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Viipurissa”. 1810-luvun taitteessa lukiota 
käyneiden pappien toiminta opettajina ja lehtimiehinä ulottaa aikajatkumon 
vieläkin varhaisemmaksi, vuosien 1805–1811 koulumaailman filantrooppiseen 
aatepohjaan ja kieltä ja kansaa käsittelevien aiheiden tutkimiseen. Muutama 
lukion ensimmäisistä oppilaista säilytti tämän juonteen myöhemmälläkin 
urallaan, vaikka valtaosa keskittyi hoitamaan virkatehtäviään Suomen suuri-
ruhtinaskunnassa tai Venäjällä. Pietariin ja kauemmaksikin keisarikunnan teh-
täviin hakeutumiseen vaikutti tässä sukupolvessa vielä oppilaiden ruotsalais- 
latinalaisesta sivistyksestä poikennut koulutuspohja.

Herderin ajattelun merkitys kansakunnan rakentamiselle tunnustetaan 
erityisen tärkeäksi Suomen kaltaisilla eurooppalaisilla reuna-alueilla, joilta 
puuttui yhteys antiikin sivistysperintöön.202 Esimerkiksi Porthanin ja  Herderin 
yhteydet onkin selvitetty tarkkaan, samoin Snellmanin ajattelun kannalta olen-
nainen Hegel-reseptio.203 Useimmissa fennofiliaa ja myöhempää kansallisuus-
aatetta käsittelevissä tutkimuksissa Vanhaan Suomeen toista reittiä kulkeutu-
neet aatteelliset vaikutteet on kuitenkin sivuutettu. Turun akatemian piirien 
ohella myös Viipurin saksalaisopettajien mahdollinen merkitys niin Herderin 
kuin jenalaisten Schellingin, Herderin, Hegelin ja Schillerin ajattelun välittä-
jinä vaatiikin vielä oman erikoistutkimuksensa.204 Tämä voi tuoda Suomen 
1820–1830-lukujen sivistyshistoriaan uusia sävyjä.

Viipurin kymnaasin ensimmäisellä saksalaisopettajien sukupolvella ei ollut 
valtiollisia päämääriä, mutta opetuksella oli kiistattomat paikallispoliittiset 
tavoitteensa. Venäjälle menestyksellinen Suomen sota heijastui aikansa koulu-
teksteihin ja niiden teemavalinnoissa näkyi pyrkimys rauhaan palaamisen ja 
kahden eri Suomen yhdistämisprosessin helpottamiseen. Ylevien  tavoitteiden 
takana oli toisaalta saksalaisten omia kulttuurinationalistisia intressejä: muun 
Suomen venäläisvalloitus herätti optimistia ajatuksia saksalaisen kulttuuri-
lähetyksen laajentamisesta Turun rauhan rajan länsipuolelle. Kävi kuitenkin 
toisin. Kun opettajien ”Suomi” laajeni vuoden 1811 jälkeen pienestä venäläis-
provinssista ruotsin kielellä hallinnoiduksi, valtiota muistuttavaksi suuri-
ruhtinaskunnaksi, saksalaiset joutuivat altavastaajan asemaan. Tämä muutti 
opettajakunnan asenteita siitä, miten suomalaista itseymmärrystä tulisi raken-
taa. Käännettä lienee vauhdittanut Venäjän liberaalien virtausten kääntyminen 
taantumukseksi Napoleonin vuoden 1812 sotaretken jälkeen.

Osa ensimmäisen polven opettajakunnasta menetti työmotivaationsa, 
kun ajatus saksasta koko Suomen sivistyskielenä osoittautui tuulentuvaksi 
vanhan Suomen ja muun Suomen yhdistämisen jälkeisinä vuosina. Suomen 
suuri ruhtinaskunnan keskushallinnon, Viipurin läänin yhdistämiskomitean 
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ja porvoolaisen hiippakuntahallinnon käskyttäväksi koettu politiikka jyrkensi 
opettajien suhtautumista suomalaisten omaehtoisen kansallisen tietoisuuden 
kohottamiseen. Purgoldin kouluohjelma vuodelta 1813 julisti kansan kulttuuri-
tason nostamisen onnistuvan vain saksan kielen ja saksalaisen sivistyksen avulla.

Ajatus saksalaisesta kulttuurilähetyksestä jäi unohduksiin vuosikymmenten 
ajaksi. Kun Vanhan Suomen koululaitoksen lähihistoriaa alettiin 1860- luvulta 
lähtien selvittää, Purgoldin ajatukset saksalaisten kulttuurisesta ylivallasta 
herättivät lähinnä epäuskoa. Niitä paheksuttiin ruotsinmielisten ajankohtaisiin 
pyrkimyksiin rinnastuvina aatteina. Thiemen Finnland sai huomiota paljon har-
vemmin, ja silloinkin yksipuolisesti kansan elämän epäkohtien kuvaamisesta.

Opettajakunnan innostusta maantieteellistä työpiiriään kohtaan ei silti 
motivoinut ainoastaan muun Suomen venäläisvalloitukseen liittynyt opportu-
nismi. Varsinkin Thiemen aidosta ja lämpimästä suhteesta Suomeen todistavat 
vuodesta 1807 julkaistut tieteelliset tekstit, samoin suomen kielen opettelemi-
nen ja suomen kieliopin kirjoittaminen. Itäisen Suomen sivistyshistoria olisi 
voinut näyttää toisenlaiselta jo ennen Kalevalasta pontta saanutta kansallisten 
tieteiden syntykautta, jos Thieme olisi jäänyt lopuksi iäkseen Suomeen.
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