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KIITOKSET

Olen viettänyt liki kolmekymmentä vuotta sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti
Anders Johan Sjögrenin seurassa. Yhteinen tiemme alkoi jo lukiovuosinani Iitissä, jolloin
silloisen ryhmänohjaajani, äidinkielen opettajani Marja Pullisen johdattamana sain tutustua iittiläissyntyiseen suutarinpoikaan ja hänen omaelämäkertaansa. Voin nyt todeta, ettei
kohtaamisemme ollut tuolloin mitään ”rakkautta ensi silmäyksellä”. Tuolloin minua kiinnostivat historian ohella niin kielet, fysiikka, biologia kuin moni muukin aine. Päästyäni
vuonna 1993 Tampereen yliopistoon opiskelemaan historiaa, palasin jälleen Sjögrenin pariin, ja niin varsinaisesti alkoi yhteinen tiemme pienempien opinnäytteiden kautta aina pro
gradu –tutkielmaan ja väitöskirjaan asti.
Aluksi haluan kiittää ohjaajiani. Kiitän erityisesti työni nykyistä vastuuohjaajaa
professori Pirjo Markkolaa Tampereen yliopistosta siitä, että työni nousi esiin ”pöytälaatikon kätköistä” ja että hän on vienyt minua ja työtäni lämpimästi eteenpäin. Kiitän
Pirjoa myös siitä ohjauksesta, jota sain häneltä ensimmäisessä historian proseminaarissani
1990-luvulla sekä muissa opinnoissani noina vuosina Tampereen yliopistossa.
Kiitän työni alkuvaiheen vastuuohjaajaa professori Pertti Haapalaa Tampereen yliopistosta kommenteista ja tuesta. Samoin haluan myös lämpimästi kiittää työni alkuvaiheissa
mukana ollutta emeritusprofessori Matti Klingeä Helsingin yliopistosta häneltä saamis
tani kommenteista. Hänen tutkimuksellinen esimerkkinsä on osaltaan vaikuttanut siihen,
että tieni on vienyt tieteenhistorian ja autonomian ajan äärelle.
Olen ollut todella iloinen siitä, että aihepiirini parhaimmat asiantuntijat, dosentti
K ristiina Kalleinen Helsingin yliopistosta ja dosentti Johanna Wassholm Åbo Akademista
suostuivat työni esitarkastajiksi. Kiitän heitä arvokkaista kommenteista, jotka ovat olleet
suureksi avuksi työn viimeistelyvaiheessa. Lisäksi kiitän professori Laura Kolbea Helsingin
yliopistosta siitä, että hän ystävällisesti suostui vastaväittäjäkseni.
Vuosien aikana minua ovat apurahoin tukeneet Niilo Helanderin säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto, Jalmari Finnen säätiö, A. J. Sjögrenin seura ja Aino
Vallin rahasto. Matka-apurahoin työtäni ovat tukeneet Tampereen yliopiston silloinen
Yhteiskunta- ja Kulttuuritieteiden yksikkö ja valtakunnallinen historian tutkijakoulu.
Lämmin kiitos kaikille näille tahoille luottamuksesta! Kiitos myös työnantajalleni Tampereen kaupungille mahdollisuudesta olla vuosina 2012-2014 opintovapaalla tämän työn
parissa sekä Koulutusrahastolle, jonka taloudellisella tuella opintovapaa oli mahdollista.
Kiitos Pirkanmaan Tulkkikeskukselle käännöksestä ja graafisen suunnittelun opiskelijalle
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Vilma Virtaselle Iitistä karttaliitteiden viimeistelystä. Kiitos Tampereen yliopiston kirjaston taittopalveluille taitosta.
Vilpitön kiitos kuuluu sekä Venäjän tiedeakatemian Pietarin historian instituutin arkiston että erityisesti Kansalliskirjaston henkilökunnalle avusta niinä tuhansina työtunteina,
joita olen arkistoissa viettänyt. Erityinen ja samalla lämmin kiitos kuuluu kahdenkymmenenviiden vuoden ystävyys- ja yhteistyösuhteesta Venäjän tiedeakatemian Pietarin tiede
keskuksen kansainvälisen osaston entiselle päällikölle Svetlana Korenevalle – Svetlana,
Frau Sjögren, kiitos tuesta ja siitä, mitä olet hyväkseni tehnyt! Kiitän myös Kunstkameran
entistä osastopäällikköä, tutkija Aleksandr Terjukovia keskusteluista aiheeni tiimoilta.
Kiitän A. J. Sjögrenin seuraa ja sen jäseniä liki kahdenkymmenenviiden vuoden tuesta, ikimuistoista retkistä ja keskusteluista aiheen tiimoilta! Kiitos siis Marjalle ja Antille,
Maija-Liisalle ja Pertille, Ritvalle, Tuulalle, Anjalle, Liisalle, Eevalle ja monelle, monelle
muulle vielä mukana olevalle aktiiville ja niille kaikille, jotka ovat jo poissa seuran toiminnasta. En unohda teitä koskaan. Kiitos myös ”uudemmille” Sjögren-aktiiveille – kiitos
Jaakko ja Hilkka, Ritva, Olli, Mirja ja koko seuran nykyinen hallitus. Kiitos myös siitä,
että olleet kutsuneet minua puhumaan seuran tilaisuuksiin ja matkoille – tämä on osaltaan pitänyt minut kiinni niin Sjögrenissä kuin lapsuuteni ja nuoruuteni kotikunnassa
Iitissä. Kiitos sekä teille että kaikille muille tuttaville, ystäville ja ihmisille, jotka olette
olleet kaikkina näinä vuosina elämässäni mukana ja jotka olette uskoneet, että ”kyllä se
vielä valmistuu”.
Suuri kiitos kuuluu puolisolleni Reimalle, jonka tuki ja ymmärrys työni loppumetreillä
on ollut korvaamatonta.
Lopuksi lähetän erityiset kiitokset ”pilven reunalle”. Kiitän äitiäni Marja-Leena
Ronimusta kaikesta tuesta ja uskosta ”juhannuslapseensa”. Kiitän äidinäitiäni Hiljaa ja
isoenoani Erkkiä kannustuksesta opintielle. Kiitos myös sydämeeni tassunjäljet jättäneelle
Noppis-kullalle iloisista ja haikeista hetkistä opintovapaani aikana.
A.J. Sjögrenin seuralta saamani Sjögrenin kehystetty muotokuva on ollut viime vuosina
poissa seinältä tilanpuutteen vuoksi. Ehkä suurempi syy on kuitenkin ollut se, ettei akateemikko Sjögren olisi ollut aina, kun istun tietokoneen ääreen muistuttamassa siitä, että
työni pitäisi saada valmiiksi. Nyt on se hetki!
Tampereella, maaliskuussa 2020.
Päivi Laine
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TIIVISTELMÄ

Tämän väitöskirjan lähtökohtana on suomalaissyntyisen Anders Johan Sjögrenin poikkeuksellinen tiedemiesura aatelittomasta oppisäädyn edustajasta Venäjän tiedeakatemian
akateemikoksi ja venäläisen virka-aatelin jäseneksi vuosina 1820-1855. Sjögren syntyi vuonna 1794 Iitissä suomenkieliseen suutarinperheeseen. Paikallisen papiston avustamana hän
pääsi Loviisan alkeiskouluun, josta opintie vei hänet Porvoon kymnaasin kautta Turun
Akatemiaan, missä hän omaksui porthanilais-herderiläisen aatemaailman. Sjögren kuuluikin ns. Turun romantiikan keskeisiin henkilöihin. Aikalaisistaan poiketen Sjögren muutti
vuonna 1820 Pietariin tavoitteenaan päästä tutkimusmatkailijaksi ja jäi pysyvästi Venäjälle.
Sjögren oli ensimmäinen suomalainen, josta tuli vuonna 1844 Venäjän tiedeakatemian varsinainen akateemikko. Häntä varten luotiin suomensukuisten ja kaukasialaisten kansojen
kielten ja kansatieteen akateemikon virka. Ajanjakso muodostaa hedelmällisen näköalan
keisari Nikolai I:n ajan venäläiseen yhteiskuntaan, jota voidaan luonnehtia opetusministeri
ja tiedeakatemian presidentti Uvarovin tapaan käsitteillä ”ortodoksia, autokratia ja kansallismielisyys” – ortodoksinen itsevaltias keisari yhteiselossa ortodoksisen kansansa kanssa.
Ennen kaikkea venäläistä yhteiskuntaa määritteli lojaalisuus keisaria kohtaan.
Väitöskirjan tavoitteena on Sjögrenin esimerkin kautta hahmottaa suosikkijärjestelmän merkitystä venäläisessä tiedepolitiikassa ja hallintokulttuurissa. Keskeinen teesi on,
että Sjögren oli taitava käyttämään hyväkseen venäläiseen yhteiskuntaan sisäänrakentunutta sosiaalista järjestelmää, jonka puitteissa yleneminen ja virkamahdollisuudet toteutuivat. Väitöskirjassa tarkastellaan suhteita, joiden avulla Sjögren edisti uraansa ja suhteita,
joissa Sjögren edisti muiden uraa. Kysytään, ketkä olivat Sjögrenin patroneita ja ketkä puolestaan olivat hänen klienttejään. Samalla havaitaan, että suhteet muodostivat verkostoja,
joiden merkitys lisääntyi uran käännekohdissa. Väitöskirjan pääluvut muodostuvatkin
Sjögren uran käännekohdista ja verkostojen toiminnasta kyseisillä ajanjaksoilla. Väitöskirjan päälähdeaineistona ovat Sjögrenin päiväkirja Allmänna Ephemerider, kirjeenvaihto,
Venäjän tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjat (Protocolés) sekä tiedeakatemian julkaisusarja (Bulletin Scientifique). Keskiössä on Sjögrenin päiväkirja, jota on analysoitu egokeskeisen verkostoanalyysin kautta.
Tieteellisen uran alkuvaiheissa Sjögrenin tärkeimmät tuttavuudet olivat tiedeakate
mian akateemikot Frähn ja Krug, joiden esityksestä Sjögren valittiin ensimmäiseen virkaansa tiedeakatemiassa – Venäjän historian ja muinaisuuksien apulaiseksi vuonna 1829.
Yhtä tärkeät tuttavuudet olivat tiedeakatemian jäsenet von Adelung ja Gräfe. Heitä kaikki yhdisti ei-venäläinen syntyperä sekä kiinnostus kieliin ja historiaan. Uran vakiintu
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essa S jögrenin sosiaalinen verkosto laajeni. Kaukasian tutkimusmatkan jälkeen Sjögrenin
kontaktit painottuivat itämaisten kansojen ja kielten tutkijoihin, joihin Frähnin ohella
kuuluivat B
 rosset ja von Böthlingk. Lähipiiriin kuuluivat myös akateemikot Krug, von
Köppen ja von Baer.
Akateemikon viran myötä vuonna 1844 Sjögrenin asema tiedeakatemiassa vakiintui.
Tämän jälkeen Sjögrenille muodostui oma verkosto, johon kuului virkaiässä ja -asemassa
alempia nuoria tutkijoita, kuten historioitsija Kunik ja orientalisti von Böthlingk. Viimei
sinä elinvuosina verkosto pysyi ennallaan, mutta sen merkitys Sjögrenin uralle alkoi laimeta. Sjögrenistä tuli sairasteleva vanhus, joka käpertyi yhä enemmän itseensä. Yksityiselämän kontakteista ja erityisesti nuoruuden ystävyyssuhteista muodostuivat tärkeimmät
kontaktit ja se piiri, jota hän mielellään myös vuosittaisilla Helsingin matkoillaan tapasi.
Tähän piiriin kuuluivat lanko Gustaf Laurellin ohella professori Alexander Blomqvist
sekä kreivi C. G. Mannerheim. Sjögrenin ainoat todelliset klientit olivat suomalaissyn
tyinen M. A. Castén sekä virolaissyntyinen Anton von Schiefner.
Sjögrenin ura oli toimintaa Venäjän puolesta, mutta omilla ehdoilla. Sjögren osasi taitavasti yhdistää omat tutkimusintressinsä Venäjän tiedepolitiikan vaatimuksiin. Tämä
merkitsi käytännössä siirtymistä suomensukuisten kansojen tutkimuksesta yhä enemmän
muiden vähemmistökansojen tutkimukseen. Turun akatemian henkinen ilmapiiri ja siellä
omaksutut aatteet olivat vain osa sitä todellisuutta, joka ohjasi Sjögrenin tieteellistä ajattelua sekä tiedeuraa jatkossa eteenpäin. Väitöskirjassa on osoitettu, että Sjögrenin sinnikäs ja
uuttera persoona, kyky hyödyntää uuden poliittisen tilanteen luomia mahdollisuuksia sekä
kyky luoda ja ylläpitää suhteita tärkeisiin henkilöihin muodostuivat ratkaiseviksi ominaisuuksiksi, millä uran poikkeuksellisuus on selitettävissä. Myös sattumalla ja onnella on
oma osuutensa asiassa.
Väitöskirjassa on todettu, että Sjögren-kuva on vaihdellut eri aikoina kansallisesta
suurmiehestä niin sanotuksi toisen luokan suurmieheksi, joka jäi Lönnrotin, Runebergin
ja Snellmanin varjoon. Viime vuosikymmeninä on painottunut tulkinta marginaaliin jääneestä tiedemiehestä, joka olisi ansainnut päästä ”kansakunnan kaapin päälle”. Väitöskirjassa on osoitettu, että Sjögren oli ensimmäinen suomalaissyntyinen Venäjän tiedeakatemian akateemikko, jonka tutkimuksia arvostettiin omana aikanaan niin Venäjällä kuin
kansainvälisestikin. Sjögren ansaitsee kunnian tulla muistetuksi tästä sekä siitä, että hän
mahdollisti M. A. Castrénin pääsyn tiedeakatemian järjestämän laajan Länsi-Siperian
tutkimusmatkan suorittajaksi ja oli sitä kautta mukana muun muassa ensimmäisen suomen kielen professuurin syntyprosessissa.
Avainsanat: 1800-luku, Suomen suuriruhtinaskunta, biografia, verkostot, Venäjän
tiedeakatemia, tutkimusmatkat, oppihistoria
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ABSTRACT

The starting point for this doctoral dissertation is the exceptional career of the Finnishborn scientist Anders Johan Sjögren, who went from learnt commoner to academician
of the Russian Academy of Sciences and upper Russian official with noble rank during
the years 1820–1855. Sjögren was born in Iitti in 1794 into a Finnish-speaking family of
a shoemaker. With the aid of local clergy, he managed to attend an elementary school in
Loviisa, proceeding to the Porvoo Gymnasium and then to the Royal Academy of Turku,
where he adopted the Porthanian-Herderian ideology. Sjögren was one of the leading
figures in the so-called Turku Romantic Movement. Unlike his contemporaries, Sjögren
moved to Saint Petersburg in 1820 with the aim of becoming an explorer and residing
permanently in Russia. Sjögren was the first Finn to become an actual academician in the
Russian Academy of Sciences, joining the academy in 1844. An academician’s seat focusing
on languages and ethnology of Finnic and Caucasian peoples was created for him. This
period provides a fruitful perspective on Russian society in the era of Emperor Nicholas
I, which can be described, in the words of Minister of Education and President of the
Academy of Sciences Uvarov, with the concepts of Orthodoxy, autocracy and nationalism
– an Orthodox, autocratic emperor coexisting with his Orthodox people. Russian society
was first and foremost characterised by loyalty towards the emperor.
The aim of the dissertation is to outline the significance of favouritism in Russian science
policy and administrative culture through the example provided by Sjögren. The central
thesis is that Sjögren was adept at using the existing social system built into Russian society,
through which opportunities to advance his career and rise through the ranks were realised.
The dissertation analyses the relationships through which Sjögren advanced his career and
as well as the relationships through which Sjögren advanced others’ careers. It investigates
the individuals who were Sjögren’s patrons and clients. At the same time, it can be observed
that the relationships formed networks that had increasing significance at career turning
points. The main chapters of the dissertation are based on the turning points of Sjögren’s
career and the functioning of networks during those periods. The primary sources used in
the dissertation are Sjögren’s diary Allmänna Ephemerider, correspondence, the meeting
minutes of the Russian Academy of Sciences (Protocolés) and the publication series of the
Academy of Sciences (Bulletin Scientifique). The centre stage is held by Sjögren’s diary that
has been analysed with egocentric network analysis.
Early in his scientific career, Sjögren’s most important acquaintances were academicians
Frähn and Krug in the Academy of Sciences. Upon their proposal, Sjögren was elected
into his first office at the Academy of Sciences as an assistant in Russian history and
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antiquities in 1829. Equally important acquaintances were the Academy members von
Adelung and Gräfe. They all shared a non-Russian background and interest in languages
and history. When Sjögren’s career became more stable, his social network expanded. After
a Caucasian exploration, Sjögren’s contacts focused on researchers of Oriental peoples and
languages, including Frähn, Brosset and von Böthlingk. His inner circle also encompassed
academicians Krug, von Köppen and von Baer.
After becoming an academician in 1844, Sjögren consolidated his position in the
Academy of Sciences. After this, Sjögren established a network of his own, consisting of
young researchers more junior in terms of position and years in office, such as historian
Kunik and Orientalist von Böthlingk. During Sjögren’s last years, the network remained
unchanged but its significance for his career became diluted. Sjögren turned into a sickly
old man who became increasingly withdrawn. Private life contacts and especially friends
from youth were his most important contacts and also formed the circle of people that he
enjoyed meeting also during his annual trips to Helsinki. This circle included his brotherin-law Gustaf Laurell, professor Alexander Blomqvist and Baron C. G. Mannerheim.
Sjögren’s only true clients were the Finnish-born M. A. Castrén and the Estonian-born
Anton von Schiefner.
Sjögren’s career consisted in working for Russia, but on his own terms. Sjögren could
skilfully combine his own research interests with the requirements of Russia’s science policy.
In practice, this meant moving to an increasing extent from researching Finnic peoples
to researching other minority peoples. The atmosphere at the Royal Academy of Turku
and the ideas Sjögren adopted there were only part of the reality that guided his scientific
thinking and career. The dissertation shows that Sjögren’s persistent and hard-working
personality, ability to make good use of the opportunities offered by the new political
situation and ability to establish and maintain relationships with important people were
crucial characteristics explaining the exceptional nature of his career. Coincidence and
luck also had a role to play.
According to the dissertation, the image of Sjögren has changed over years, from a
prominent national figure to a so-called second-rate historical figure remaining in the
shadow of Lönnrot, Runeberg and Snellman. The interpretation that has been emphasised
during the past few decades is that of a marginalised scientist who would have deserved a
more prominent position at the national level. The dissertation shows that Sjögren was the
first Finnish-born academician of the Russian Academy of Sciences, with his research being
appreciated at that time both in Russia and internationally. Sjögren deserves the honour
of being remembered for this as well as for enabling M. A. Castrén’s entrance into the
extensive West Siberian exploration organised by the Academy of Sciences, in this manner
contributing to the creation of the first professorship in Finnish language, among other
things.
Key words: 19th Century, the Grand Duchy of Finland, Biography, Networks, Russian
Academy of Sciences, Expeditions, the History of Learning and Science
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Johdanto

1.1

Tutkimustehtävä
Lupasimme toisillemme kädenlyönnillä
ja suullisestikin seurata Herderin ajatusta
ja täten kerätä ja tutkia jäänteitä esi-isiemme
hengestä. Tämä ei koske vain runoutta ---,
vaan tutkimme ja keräämme kaikkea, jota
saamme käsiimme.1

Tällä opiskelutoverinsa Abraham Poppiuksen (1793-1866) kanssa tehdyllä lupauksella
ylioppilas Anders Johan Sjögren (1794-1855) sinetöi vuonna 1814 tulevaisuutensa suomensukuisten kansojen tutkijana. Tämän tutkimuksen kohteena onkin suomalaissyntyisen suutarinpojan Anders Johan Sjögrenin poikkeuksellinen elämä ja ura. Iitin pitäjässä
Kyminkartanon läänissä vuonna 1794 syntyneestä Sjögrenistä tuli kielitieteilijä, tutkimusmatkailija ja Venäjän tiedeakatemian akateemikko.
Tutkimuksen tavoitteena on luoda monipuolinen kuva suomalaisessa historiankirjoituksessa vähän tutkitusta suomalaisesta tiedemiehestä ja selittää hänen uraansa aatelittomasta oppisäädyn edustajasta Venäjän tiedeakatemian akateemikoksi. Tutkimuksessa kysytään, miten Sjögrenin tiedemiesuran poikkeuksellisuus oli mahdollista. Jotta Sjögrenin
poikkeuksellinen ura tulisi ymmärrettäväksi, on hänen elämäänsä analysoitava venäläi
sestä yhteiskunnasta ja tiedemaailmasta käsin. Tutkimuksessa on otettava huomioon myös
yleiset poliittiset ja sosiaaliset tekijät.
Tutkimuksen toisena tavoitteena on Sjögrenin esimerkin kautta tutkia suosikkijärjestelmän merkitystä venäläisessä tiedepolitiikassa ja hallintokulttuurissa. Tutkimuksen keskeinen teesi on, että Sjögren oli taitava käyttämään hyväkseen venäläisen yhteiskunnan
1 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 20.4.1814, Coll. 209.49, KK.
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sisään rakentunutta sosiaalista järjestelmää, jonka puitteissa yleneminen ja virkamahdollisuudet toteutuivat.
Sosiaalisten suhteiden luomat verkostot mahdollistivat sosiaalista koheesiota suosikkikeskeisessä virastokulttuurissa. Tutkimuksessa tarkastellaan suhteita, joiden avulla Sjögren
edisti uraansa ja suhteita, joissa Sjögren itse edisti muiden uraa. Tutkimuksessa kysytään,
millaisia sosiaalisten suhteiden muodostamia verkostoja Sjögren rakensi uransa eri vaiheissa. Mitkä olivat verkostojen funktiot? Millaisia tavoitteita verkostot palvelivat? Ketkä olivat Sjögrenin patronuksia? Ketkä puolestaan olivat Sjögrenin klienttejä? Miten Sjögrenin
uraa edistettiin tiedeakatemiassa? Miksi Sjögreniä varten perustettiin uusi akateemikon
virka? Miten Sjögrenin ystäväpiiri ja se konteksti, jossa hän eli, vaikuttivat hänen näkemyksiinsä ”suomalaisuudesta”?
Sjögrenin ura nivoutuu myös osaksi kansallisten tieteiden kehitystä, olihan häntä varten perustettu suomensukuisten ja kaukasialaisten kansojen kielten ja kansatieteen akateemikon virka tieteenalan ensimmäinen akateeminen oppituoli.2 Tutkimuksessa selvitetään
akateemikon viran perustamisprosessia osana tiedeakatemian organisaatiouudistusta sekä
viran merkitystä koko tieteenalan myöhemmälle kehitykselle. Tutkimuksessa vastataan
myös osaltaan keskusteluun kansallisten tieteiden ja suomalaisen identiteetin synnystä
sekä Sjögrenin roolista tässä prosessissa.
Millainen asema Sjögrenillä on ollut suomalaisessa historiankirjoituksessa? Sjögrenin
elämäntyö ja ura on jäänyt toisen maailmansodan jälkeisessä suomalaisessa historiankirjoituksessa unohduksiin. Sjögrenistä ei ole myöskään tehty varsinaista henkilöhistoriaa.
Toisen maailmansodan jälkeisen suomalaisen historiankirjoituksen rinnalla on suppeissa akateemisissa piireissä elänyt tähän päivään asti kuva Kalevalan luoja Elias Lönnrotiin (1802-1884) ja runoilija Johan Ludvig Runebergiin (1804-1877) rinnastettavasta
suurmiehestä, joka on jäänyt oman aikansa myyttisten kansallisten suurmiesten Elias
Lönnrotin, J. L. Runebergin, J. V. Snellmanin (1806-1881), Zachris Topeliuksen (18181898) ja Matthias Alexander Castrénin (1813-1852) varjoon. Tätä kuvaa on kehittänyt ja
ylläpitänyt englantilainen tutkija Michael Branch. Irma Sulkunen on puolestaan käsitellyt
edellä mainitun suurmieskultin rakentumista tutkimuksessaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1892 ja puhuukin juuri varjoista.3
Tutkimuksissaan Branch käsittelee Sjögrenin tutkimustulosten muuttumista joko
”yleiseksi tiedoksi” tai siirtymistä erityisesti kielentutkijan, ensimmäisen suomen kielen
professorin Matthias Alexander Castrénin4 nimiin. Branchin mukaan varsinkin Sjögrenin
käyttämä metodi tutkia kansoja kielitieteen, onomastiikan ja kansanperinteen kautta luet2 Korhonen 1986, 48-50; Branch 1999, 122-137.
3 Sulkunen 2004, 12; Branch 1973; Branch 1995; Branch 1999.
4 Castrén kuului avioliittonsa kautta professori J. J. Tengströmin perhepiiriin. Hänen lankojaan olivat Paavo Tikkanen ja Herman Kellgren. Reetta Eiranen on väitöskirjassaan Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä kuvannut sitä, miten Natalia Castrén vahti ja
vaali edesmenneen puolisonsa tieteellistä mainetta ja kunniaa sekä oli täten no stamassa häntä ”kansakunnan
kaapin päälle”. Puolisonsa eläessä Natalia Castrén opasti häntä valitsemaan professorin viran Helsingissä
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tiin myöhemmin Castrénin ansioksi.5 Branch on myös korostanut ”Sjögrenin metodia”
näiden oppiaineiden erillisen itsenäisen kehityksen perustana:
Sjögrenin työllä oli kauaskantoinen merkitys. Hänen suomalais-ugrilaisten kielten luokittelunsa pysyi vakiomallina, kunnes (->) Otto Donner uudisti sen 1878.
Erityisen tärkeä oli Sjögrenin monitieteinen tutkimusmetodi, jossa hän sovelsi
historian, kielitieteen, onomastiikan ja kansatieteen uusimpia tieteellisiä menetelmiä. Sjögrenin metodista alkoi Suomessa näiden oppiaineiden erillinen, itsenäinen
kehitys. Sjögrenin nimeä ei yhdistetty tähän ilmiöön, koska suuresta osasta hänen
työtään tuli nopeasti yleistä tietoa.6
Branch on myös esittänyt, että Sjögren tietoisesti marginalisoitiin Suomessa Snellmanin
toimesta ja että Venäjän viranomaiset samanaikaisesti suhtautuivat häneen epäluuloisesti:
Johan Vilhelm Snellmanin johdolla hänet kuitenkin marginalisoitiin Suomessa,
koska hän toimi maan rajojen ulkopuolella. Sjögren ei kuitenkaan olisi pystynyt toimimaan Suomen kansallisuusliikkeen hyväksi yhtä paljon, jos hän olisi luopunut
asemastaan tiedeakatemiassa. Toinen paradoksi on, että samanaikaisesti Snellmanin julkisen hyökkäyksen kanssa Venäjän viranomaiset epäilivät Sjögrenin käyttävän väärin asemaansa keisarikunnan ei-venäläisiä kansoja koskevassa työssään.7
Tässä tutkimuksessa tullaan ottamaan kantaa edellä esitettyihin väitteisiin Sjögrenin metodin ainutkertaisuudesta samoin kuin Sjögrenin aseman kiristymisestä sekä venäläisten
viranomaisten että suomalaiskansallisen sivistyneistön taholta.
Vaikka Branch pitää Sjögreniä marginaaliin jääneenä tiedemiehenä, on syytä muistaa,
että 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla hän oli kiistatta yksi kansallisista suurmiehistä. Kuvan alku on jäljitettävissä Kielettäressä vuonna 1875 julkaistuun August Ahlqvistin artikkeliin Sjögrenistä nimeltään And. Joh. Sjögrenin elämäkerta ja kirjoitukset.8 Se,
että Ahlqvist tunsi Sjögrenin henkilökohtaisesti, vaikutti todennäköisesti myönteisesti
hänen suhtautumiseensa Sjögreniin.
Sjögren-kuvaa tarkasteltaessa ei tule unohtaa kahta Sjögrenin kuoleman jälkeen julkaistua nekrologia, vaikkakaan niitä ei voida pitää luotettavina dokumentteina Sjögrenin asemasta suomalaisessa ja venäläisessä tiedeyhteisössä. Nekrologeista ensimmäinen ilmestyi
Finlands Allmänna Tidningissä 5.2.1855, ja se on ote akateemikko Marie Felicité Brossetin
(1798-1880) puheesta Sjögrenin haudalla. Seuraavana vuonna julkaistiin Suomi-aikakaus
kirjassa Kalevalan luojan, suomen kielen professorin Elias Lönnrotin (1802-1884) muistokirjoitus otsikolla Minnes-tal öfver Akademikern Dr Anders Johan Sjögren. Brosset korostaa Sjögrenin ankaruutta itseään kohtaan ja teeskentelemättömyyttä. Lönnrot puolestaan
mieluummin kuin vakituisen valtioneuvoksen arvon Pietarissa. Tässä hän vetosi ylioppilaisiin, isäänsä ja J.V.
Snellmaniin. Kts. Eiranen 2019, 328-355.
5 Branch 1973, 247-264; Branch 1995, 67-84.
6 Branch 2007, 85-87.
7 Branch 2007, 85-87.
8 Ahlqvist 1875.
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näkee Sjögrenin tiedemiesuran ainutkertaisuuden suhteessa lapsuudenkodin köyhiin
ja vaatimattomiin olosuhteisiin.9 Lönnrotin oma tausta oli hyvin samankaltainen kuin
Sjögrenin, joten hän saattoi eläytyä Sjögrenin asemaan.
Itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosikymmenten historiankirjoitus korosti kansallisia aiheita – ”kansallista heräämistä” ja tässä prosessissa mukana olleita henkilöitä. Esimerkiksi vuonna 1931 ilmestyneessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 100-vuotishistoriassa
Martti Haavio jopa korostaa Lönnrotin saaneen käsityksen kadonneen eepoksen [Kalevala] olemassaolosta Sjögreniltä ja hän pitää Sjögreniä Turun romantiikan keskeisimpänä
henkilönä.10 Vuonna 1934 ilmestyneen Kansallisen Elämäkerraston viidennessä osassa on
Aarne Penttilän perusteellinen artikkeli Sjögrenistä, joka tässä artikkelissa luetaan kansallisten suurmiesten joukkoon.11
Sotavuosien jälkeen historiantutkimuksen painopisteet muuttuivat. Aulis J. Joen esipuheessa Sjögrenin omaelämäkertaan vuodelta 1955 todetaan:
A. J. Sjögren luettaneen nykyisin niin sanoaksemme toisen luokan kansallisten suurmiestemme ryhmään, johon kuuluvien merkkihenkilöiden elämänvaiheet ja toiminta ovat elävästi tuttuja vain suppeahkolle erikoisharrastajain piirille. --- Sjögren
oli --- idealismistaan huolimatta melkoinen individualisti, mutta sellaisenakin
tinkimättömän rehellinen ja oikeudenmukainen. --- Mutta elämäkerran tutkija ei
voi havaita hänessä olleen sellaista hengen avaruutta, moniaalle ulottuvaa kulttuuriaktiivisuutta ja pelotonta isänmaallista innostusta, mitä me monissa nuoremmissa
aikalaisissaan – myös Castrénissa – niin suuresti ihailemme. Sjögrenin siirtymistä
Venäjälle ja siellä pysymistä ei kuitenkaan sovi tulkita karkeaksi opportunismiksi
tai synnyinmaan hylkäämiseksi tai hylkimiseksi.12
Sodan jälkeen kuva Sjögrenistä muuttui kansallisesta suurmiehestä ns. toisen luokan suurmieheksi. Sjögrenin elämänvaiheet ovat nyt 2000-luvullakin tuttuja vain suppealle joukolle ihmisiä. Syitä siihen, miksi Sjögren on jäänyt unohduksiin, on useita. Tärkein syy lienee
se, että historia kirjoittaa itsensä uudelleen, jolloin aiemmat tapahtumat, ilmiöt, henkilöt
jäävät uusien tulkintojen taustalle.

1.2 Aiempi tutkimus
Vaikka Sjögren on jäänyt suomalaisessa historiankirjoituksessa tuntemattomaksi tiede
mieheksi, on aihepiiriin tarttunut jo aiemmin tässä tutkimuksessa mainittu Michael
Branch, jonka väitöskirja The Development of A. J. Sjögren as a Scholar and His Role in
Establishing Finnic Studies as an Academic Subject ilmestyi Lontoossa vuonna 1967. Tut9 Brosset 1855; Lönnrot 1856.
10

Haavio 1931, 4-10.

11 Penttilä 1934, 129-132.
12

Joki 1955, V-XVI.

16

kimuksen aikarajaus kouluvuosista ensimmäisen laajan tutkimusmatkan pohjalta syntyneiden tutkimusten julkaisemiseen käsittää vuodet 1806-1835. Väitöskirja on kronologinen
esitys Sjögrenin elämästä. Väitöskirjasta on vuonna 1973 julkaistu Suomalais-Ugrilaisen
Seuran julkaisusarjassa lyhennetty temaattinen teos nimeltään A. J. Sjögren – Studies of
the North.13 Väitöskirjatyön ja siihen pohjautuvan tutkimuksen ohella Branchilta on ilmestynyt vuosikymmenten saatossa neljä Sjögreniin liittyvää artikkelia, joista ensimmäinen on Kalevalaseuran vuosikirjassa vuonna 1974 julkaistu artikkeli Med hand och mun,
jossa Branch käsittelee Sjögrenin merkitystä kansanrunouden kerääjänä. Toinen artikkeli oli Suomalais-ugrilaisen Seuran julkaisusarjassa vuonna 1995 ilmestynyt artikkeli The
Academy of Sciences in St. Petersburg as a Centre of Finno-Ugrian Studies, 1725-1860.
Artikkelissaan Branch painottaa Sjögrenin tutkimusten tieteellistä merkitystä ja tulosten
jäämistä sekä aikalaisten että myöhempien tiedemiesten tutkimustulosten varjoon. Kolmas artikkeli ilmestyi vuonna 2006 Sakari Ollitervon ja Kari Immosen toimittamassa
teoksessa Herder, Suomi, Eurooppa. Artikkelissaan Branch käsittelee Herderin vaikutusta
Sjögreniin ja sen seurauksia. Neljäs Sjögreniä käsittelevä artikkeli on ilmestynyt vuonna
2007 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimittamassa Kansallisbiografiassa.14 Sjögreniä
ja väitöskirjansa aihepiiriä Branch on sivunnut vuonna 1968 Virittäjässä julkaistussa artikkelissa M. A. Castrénin Siperian matkojen alkuvaiheista.15
Branch on lisäksi ollut pääkoordinaattorina kahdessa kansainvälisessä Sjögreniä käsittelevässä konferenssissa vuosina 1994 ja 2006, joiden esitysten pohjalta hän on ollut toimittamassa kahta kokoomateosta. Ensimmäiseen teokseen National History and Identity.
Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth
and Twentieth Centuries, joka ilmestyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana
1999, sisältyy artikkeli tiedeakatemiasta suomalais-ugrilaisten kansojen tutkimuksen keskuksena. Toisessa kokoomateoksessa Defining Self. Essays on Emergent Identities in Russia
Seventeenth to Nineteenth Centuries, joka ilmestyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana 2009, ei johdannon ohella ole lainkaan Branchin omaa artikkelia aihepiiriin
liittyen.16
Koska Sjögreniä on tutkittu erittäin vähän, on tässä yhteydessä perusteltua nostaa esiin
myös Sjögrenistä ”40 vuoden sykleissä” tehdyt kolme pro gradu –tutkielmaa, joista ensimmäisenä ilmestyi vuonna 1910 Lauri Pelkosen tutkielma. Tätä seurasivat niin Yrjö-Pekka
Mäkisen kuin oma pro gradu -tutkielmani.17 Kahden ensiksi mainitun tutkielman painopiste on Sjögrenin lapsuuden ja nuoruuden kuvailussa. Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen Sjögrenin uran alkuvaiheita Pietarissa. Työssä painottuu sosiaalisten suhteiden
13 Branch 1967; Branch 1973.
14

Branch 1974, 77-90; Branch 1995, 67-86; Branch 2006, 312-355; Branch 2007, 85-87.

15 Branch 1968.
16 Branch 1999, 122-137; Branch 2009.
17 Pelkonen 1910: Antti Juhana Sjögrenin nuoruus; Mäkinen 1950: Antti Juhana Sjögrenin lapsuus ja kouluvuodet; Ronimus 2000: Klientistä patroniksi – Anders Johan Sjögrenin urakehitys verkostojen Pietarissa 18201838.
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merkitys Sjögrenin pääsemiselle tiedeakatemian virkaan ja etenemiselle ylimääräiseksi
akateemikoksi. Väitöskirjatyöni jatkaa tuolloin aloittamaani Sjögrenin elämän ja uran tarkastelua.
Tutkielmani ohella olen vuosien aikana eritasoisesti paneutunut Sjögrenin elämään
niin populaareissa, internet- kuin tieteellisissäkin julkaisuissa. Artikkelissani Anders Johan
Sjögren. En finskhetens väckare? (2005) käsittelen Sjögrenin merkitystä kansallisen identiteetin syntyprosessissa. Samassa yhteydessä on syytä mainita kaksi Aino Vallin rahaston
ja A. J. Sjögrenin seuran tuella syntynyttä tutkimusta, joiden arvoa Sjögren-tietoisuuden
lisäämisessä ei voi tieteellisestikään vähätellä. Teoksessaan A. J. Sjögren – iittiläinen (1993)
Ritva Kiimalainen-Stenberg on paneutunut suvun historiaan, Sjögrenin lapsuuteen sekä
Sjögrenin myöhempiin yhteyksiin Iittiin. Liisa Anttila on puolestaan paneutunut teoksessaan A. J. Sjögren – aikalaisemme menneisyydestä (1995) Sjögrenin opiskeluvuosiin ja
kehitykseen tutkijaksi. Anttilan työssä Sjögren näyttäytyy kielellisesti lahjakkaana havainnoijana, joka ei kuitenkaan luontevasti sopeutunut mihinkään yhteisöön, vaan eli jonkinlaisessa välimaastossa. Sjögren ei tuntenut kuuluvansa enää lapsuudenkotiinsa, mutta ei
myöskään opiskelijapiireihin. Kiimalainen-Stenberg on todennut Sjögrenin samaistuneen
lähinnä iittiläiseen papistoon, jonka seurassa hän mielellään vietti aikaansa. Anttilan
mukaan Sjögrenin asema vaikuttaa marginaaliselta ja että häntä voidaan pitää eräänlai
sena marginaali-ihmisenä. Historiantutkimuksessa nämä poikkeukselliset henkilöt voivat
olla ainoita oppaita, joiden kautta pääsemme tutustumaan menneisyyden yhteiskuntaan.18
Nämä Sjögrenin persoonaa koskevat luonnehdinnat vievät meitä hänen matkassaan kohti
Pietaria ja niitä piirejä, joihin hän Pietariin muuttamisen jälkeen liittyi.
Pietari ei ollut suomalaisille vieras muuttokohde, vaan erityisesti niin sanotun Vanhan
Suomen alueelta olivat tiiviit yhteydet Pietariin. Myös Iitti kuului rajapitäjänä siihen alueeseen, josta käytiin muun muassa myymässä maataloustuotteita Pietarissa. Suomalaisten yhteyksiä Venäjään sekä syitä, miksi Pietariin lähdettiin, on tarkastellut Max Engman tutkimuksissaan St. Petersburg och Finland – migration och influens (1983), Pietarinsuomalaiset
(2004a) ja Suomalaiset Venäjällä (2004b). Johanna Wassholm on väitöskirjassaan Svenskt,
finskt och ryskt: nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835
(2008) jatkanut Engmanin viitoittamaa tietä syventyen kansallisen identiteetin syntyprosessiin Ehrströmin kielellisen identiteetin eri ulottuvuuksien kautta.19
2000-luvulla alkoi Venäjällä ja erityisesti Venäjän tiedeakatemiassa viritä kiinnostus
suomalaissyntyistä Sjögreniä kohtaan. Kiinnostus pohjautuu A. J. Sjögrenin seuran aloittamaan yhteistyöhön tiedeakatemian kanssa 1990-luvun alusta lähtien. Tämän kiinnostuksen seurauksena on Venäjän tiedeakatemian kansatieteellisessä museossa (Kunstkamera) Pietarissa pidetty kaksi seminaaria, joiden pohjalta on ilmestynyt kaksi Sjögrenin

18 Ronimus-Poukka 2005, 221-240; Kiimalainen-Stenberg 1993; Anttila 1995; Markkola 1996, 7-19.
19

Engman 1983; Engman 2004a ja 2004b; Wassholm 2008.
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nimeä kantavaa venäjänkielistä20 kokoomateosta nimeltään Памяти академика А. И.
Шёгрена 1794-1855 (Pamjati аkademika A. I. Šjogrena 1974-1855; ”Akateemikko A. J.
Sjögrenin 1794-1855 muistosta”) ja Историко-культурный ландшафт северо-запада-2
(Istoriko-kulturnyi landšaft severo-zapada-2; ”Koillisen historiallis-kulttuurinen maisema 2”). Ensimmäinen teos ilmestyi vuonna 2007 ja jälkimmäinen teos ilmestyi vuonna
2012. Molempien kokoomateosten artikkelit ovat pääosin kansatieteellisiä ja ne edustavat nykyvenäläistä tutkimustraditiota. Ensimmäisen kokoomateoksen johdantoluvussa
Fišman (Фишман) ja Koreneva (Коренева) kertovat sekä Sjögrenistä että tiedeakatemian
ja suomalaisten instituutioiden Sjögreniin liittyvän yhteistyön syntymisestä. Jälkimmäisen
teoksen artikkeleissa ei käsitellä lainkaan Sjögreniä tai hänen tutkimuksiaan.21
Jo tätä ennen oli vuonna 1996 Venäjän tiedeakatemian Pietarin tiedekeskuksen toimesta julkaistu teos Suomen ja Venäjän historiallis - kulttuurisista yhteyksistä Россия
и Финляндия в ХIX-XX вв. Историко-культурный контекст и личность (Rossija i
Finljandija v XIX-XX vv. Istoriko-kyltyrnyi kontekst i litšnost, ”Venäjä ja Suomi 18001900 -luvuilla. Historiallis-kulttuurinen konteksti ja henkilö.”). Teokseen —sisältyy A. I.
Terjukovin (Терюков) artikkeli Sjögrenistä ja Castrénista А. И. Шегрен и М.А. Кастрен
(A. I. Šegren i M. A. Kastren; ”A. J. Sjögren ja M. A. Castrén”). 22Artikkeli on lyhyt katsaus
aiheeseen ja perustuu tutkimuskirjallisuuteen - pääasiassa Branchin ja Stipan tutkimuksiin.
Venäjän tiedeakatemian Udmurtian yksikössä julkaistiin vuonna 2006 A. E. Zagrebinin
(Загребин) teos suomalais-ugrilaisen kansatieteen kehityksestä Venäjällä Финно-угорские
этнографические исследования в России (Finno-ugorskie etnografitšeskie issledovanija v
Rossii; ”Suomalais-ugrilaisia kansatieteellisiä tutkimuksia Venäjällä”). Teoksessa paneudutaan Sjögrenin merkitykseen tieteenalan historiassa ja pidetään siinä edelläkävijänä.23
Venäjän tiedeakatemian kansainvälisen kirjallisuuden osaston toimituksen kustantamana ilmestyi vuonna 2010 ensimmäinen venäläinen Sjögreniin liittyvä lähdejulkaisuksi luokiteltava teos nimeltään Основоположник российского академического
кавказоведения. Академик Андрей Михайлович Шёгрен. Исследование. Тексты.
(Osnovopoložnik r

ossijskogo akademitškogo kavkazovedenija. Akademik Andrei
Mihailovitš Šjogren. I ssledovanie. Teksty; ”Venäläisen, akateemisen Kaukasian tutkimuksen perustaja. Akateemikko Anders Mikonpoika Sjögren. Tutkimus. Tekstit.”) Teoksen on
20 Tässä tutkimuksessa käytän suomalaista kansallista translitterointia, ns. SFS 4900 -standardia. Pidän
tarkoituksenmukaisena kirjoittaa käsittelylukujen yhteydessä venäjänkieliset teosten nimet sekä alkuperäismuodoissaan että translitteroituina ja käännettyinä. Erisnimet kirjoitetaan translitteroituina. Erisnimistä
annetaan alkuperäinen venäjänkielinen muoto myös Henkilöesittelyt-liitteessä. Käännökset ovat omiani.
Translitteroinnista ja standardista olen käynyt sähköpostitse keskustelua professori Arto Mustajoen kanssa;
viestit Päivi Ronimus-Poukalta Arto Mustajoelle 4.5.2013 sekä Arto Mustajoelta Päivi Ronimus-Poukalle
5.5.2013.
21 Grusman et al. (toim.) 2007; Grusman et al. (toim.) 2012; Fišman & Кореneva 2007, 7-14.
22 Terjukov 1996, 3-15.
23

Zagrebin 2006, 197-225.
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koonnut A. I. Alieva (Алиева) sekä Venäjän tiedeakatemian Pietarin historian instituutin
arkistosta että SKS:n Kirjallisuusarkistosta. Teos käsittelee Kaukasian tutkimusmatkaa
1835-1838. Se sisältää venäjäksi käännettyinä matkaan liittyvän alkuperäislähdeaineiston
- niin tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjojen merkinnät, matkakirjeet kuin Sjögrenin
päiväkirjan ja omaelämäkerran käännöksetkin. Teoksen sisältöä kommentoidaan jatkossa
käsittelylukujen yhteydessä.24
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että venäläistä akateemista Sjögren-tutkimusta leimaa sekä sisällöllinen että määrällinen suppeus. Tekstit ovat pääosin kuvailevia ja kronologisia esityksiä Sjögrenin elämänvaiheista. Oletan tämän johtuvan erityisesti kielitaitoon
liittyvistä kysymyksistä. Kysymys on todennäköisesti myös tutkimusperinteen puuttumisesta.

1.3

Yksilö yhteyksissään – suomalainen ja venäläinen tiedemaailma

Sjögrenin tieteellisen uran ja yksityiselämän tarkastelu on mitä suurimmassa määrin henkilöhistoriallista tutkimusta. Henkilöhistoriallinen lähestymistapa ei kuitenkaan tarkoita
kronologista elämänhistorian kuvailua. Henkilöhistoriallisen otteen kautta tavoitteenani
on saada tulkittua laajempia ilmiöitä, mutta myös valotettua yhden ihmisen elämää ja
elämäntyötä oman aikansa konteksteissa. Keskeisimmät kontekstit ovat epäilyksettä niin
suomalainen kuin venäläinen tiedemaailma sekä molempiin nivoutuva virkamieskulttuuri
ja keisari Nikolai I:n hallitsemisjärjestelmä.
Sjögrenin opiskeluvuodet Porvoon kymnaasissa ja Kuninkaallisessa Turun Akatemi
assa25 ajoittuvat murroskauteen, jolloin Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Porvoon
kymnaasin oppilaat olivat pääosin pappien, porvareiden ja aatelittomien sotilaiden poikia.
Aatelistolla oli kotiopettajat. Talonpoikaisesta kodista olevan täytyi opetella opetuskieli
eli ruotsin kieli. Liisa Castrén korostaa Sjögrenin kielellistä lahjakkuutta: ”Harvat olivat
A. J. Sjögrenin kaltaisia kielineroja, hänen, joka nopeasti oppi pitämään päiväkirjaansakin
uudella kielellä.”26 Turun Akatemiassa Sjögren pääsi mukaan ylioppilaselämään ja akateemiseen ilmapiiriin, jota väritti niin saksalaisen romantiikan kuin valistuksenkin aatteet. Niin Porvoon kuin Turun vuosinaan Sjögren solmi läheiset ystävyyssuhteet useisiin
opiskelutovereihinsa, kuten Adolf Ivar Arwidssoniin (1791-1858), Alexander Blomqvistiin
(1796-1848), Carl Axel Gottlundiin (1796-1875), Carl Gustaf Mannerheimiin (1797-1854)
ja Abraham Poppiukseen.27
24 Alieva 2010.
25

Jatkossa käytetään muotoa Turun Akatemia.

26 Castrén 1944, 35.
27 Tutkimuksen punaisena lankana ovat Sjögrenin yhteydet – sosiaaliset suhteet ja niiden muodostamat
piirit (verkostot). Tämän vuoksi tutkimuksessa esiintyy lukuisa joukko henkilöitä ja heidän nimiään. Olen
katsonut välttämättömäksi laatia heistä erilliseen liitteeseen lyhyet henkilöesittelyt (Liite 1). Esittelyt pohjautuvat Suomen kansallisbiografiaan (2003-2007), Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeliin (2005), Kansalli-
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Näiden opiskeluaikaisten yhteyksien ohella Sjögren oli elämänsä myöhemmissä vaiheissa aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin yliopistopiireihin ja kävi säännöllisesti Suomessa tuttaviaan tapaamassa. Tässä vaiheessa yliopisto oli siirtynyt Helsinkiin Turun palon
seurauksena. Nikolai I oli noussut Venäjällä valtaan, ja henkinen ilmapiiri oli kiristynyt
– myös sensuurimääräyksiä oli tiukennettu.
Yleisen mielipiteen muokkaajana yliopistolla ja oppisäädyllä oli keskeinen asema. Mielipiteistä keskusteltiin lähinnä vain akateemisissa piireissä. Tämän vuoksi yliopisto oli myös
jatkuvan tarkkailun alla. Suurinta osaa oppisäädystä eli maalaispapistoa kiinnosti Klingen
mukaan usein enemmän voi- ja viljasaatavat kuin ajan henkinen muuttuminen.28 Klinge
on luonnehtinut 1800-luvun alun suomalaista yhteiskuntaa osuvasti: ”Rovasti hallitsi pappilassa, kuvernööri kaupungissa, keisari Pietarissa ja Jumala taivaassa.” 29
Tutkimukseni kiistattomana esikuvana onkin ollut Matti Klingen laaja tuotanto ja siihen liittyvä oppihistoriallinen tutkimustraditio. Klinge on tutkimuksissaan paneutunut
ylioppilaiden, yliopiston, akateemisten traditioiden ja palkitsemiskulttuurin historiaan.
Lisäksi hän on julkaissut tutkimuksia keisariajan Suomesta, suomalaisista suurmiehistä ja
ollut toimittamassa Suomen Kansallisbiografiaa ja Helsingin yliopiston historiaa. 30
1800-luvun alkupuoliskoa leimasi kansallisten tieteiden kehitys – romantiikan aatteiden mukaisesti haluttiin luoda maalle historia, kieli ja kirjallisuus. Miroslav Hroch on
luonut teorian pienten valtioiden, kuten Suomen, kansallisesta mobilisoitumisesta. Hroch
esittää tutkimuksessaan, että mobilisoituminen eteni kolmessa eri vaiheessa. Hrochin
mukaan ensimmäisessä vaiheessa älymystö kiinnostui kielestä, historiasta, kulttuurista ja
ihmisten päivittäisestä elämästä. Tälle vaiheelle oli tyypillistä sekä suuri tiedonjano että
myös valistunut patriotismi, isänmaanrakkaus ja kiinnostus sitä kansaa kohtaan, joka
alueella asui. Jos tämä vaihe oli kulttuurinen, niin toinen vaihe oli selkeästi poliittinen.
Kansallinen liike politisoitui, samoin kuin nationalismi. Avainasemaan nousi aktiivinen
pieni joukko ihmisiä, joka alkoi levittää aatetta kansan keskuuteen. Kolmannessa vaiheessa nationalismi levisi koko kansan keskuuteen ja se sai vahvan aseman. Kansallinen liike
päättyi, kun päästiin tavoitteisiin – tällöin käytännössä saavutettiin joko autonomia tai
itsenäisyys.31
seen Elämäkerrastoon (1927-1934) sekä venäläisiin biografioihin (Venäjän tiedeakatemian internet-sivuilla on
henkilöesittelyt pääosasta tiedeakatemian jäsenistä). Henkilöesittelyillä on oma lähdeluettelonsa sen lopussa.
28 Klinge 1967, 134-135.
29

Klinge 1967, 3.

30 Tämän tutkimuksen yhteydessä Klingen laajasta tuotannosta voidaan mainita seuraavat tutkimukset,
jotka ovat auttaneet muodostamaan kokonaiskuvaa kyseisestä ajasta ja suomalaisesta akateemisesta maailmasta. Klinge 1967, Turun ylioppilaskunta 1800-luvun alussa; Klinge 1978, Ylioppilaskunnan historia 18281852. Osa 1: Turun ajoista 1840-luvun aktivismiin; Klinge 1994, Euroopassa, Pietarissa; Klinge 1997b, Keisarin
Suomi; Klinge 1997a, Kaukana ja kotona. Toimittamistaan teoksista merkittävimmät ovat Klinge 1989, Helsingin yliopisto 1640-1990. Osa II: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808-1917 ja Klinge 2003-2007, Suomen
Kansallisbiografia.
31 Hroch 2000, 12-15.

21

Juhani Mylly on puolestaan tutkinut suomalaista historiankirjoitusta autonomian ajalla. Myllylle menneisyyden hallitseminen on vallanpitäjien näkökulmasta olennainen osa
vallankäyttöä. Mylly erottaa totalitaarisen ja liberaalin tiedekäsityksen. Totalitaarisessa
tiedekäsityksessä tiede on vallan palvelija. Tutkimusta ja tiedeyhteisöä valvotaan ja ohjataan. Periaatteina ovat sensuuri, salausmääräykset, byrokratia ja tutkijakohtainen luotettavuusharkinta sekä julkaisutoiminnan valvonta. Virkanimityksissä noudatetaan poliittista
harkintaa tieteellisen pätevyyden rinnalla. Tiedemiesten poliittisella valvonnalla tarkoitetaan urkintajärjestelmiä, sanktioita, rahoituksen ohjaamista, painostamista, ulkomaisten
yhteyksien valvontaa, matkustusrajoituksia ja ulkomaisen kirjallisuuden käytön kontrollointia ja rajoittamista. Totalitaarisen tiedekäsityksen taustalla ovat niin fasismi, kommunismi kuin absolutismikin.32
Mylly on mielestäni oivallisesti käsitellyt Hrochia mukaillen patriotismin ja nationalismin suhdetta Suomessa. Fennofiilinen patrioottinen kulttuuriperintö ei ollut vastakohta tai lakannut Snellmaniin ja fennomaniaan, vaan se jatkui ruotsinkielisenä ja loi pohjaa
ruotsinkieliselle kulttuuriliikkeelle. Fennofiilien toiminta loi pohjan myös fennomaanien
työlle, joka oli nationalistinen irtiotto fennofiilisesta patriotismista. Patriotismi ei myöskään sulkenut pois sitä, että henkilö saattoi olla samalla isänmaanystävyyden ohella valistunut kosmopoliitti (näin oli etenkin 1700-luvun aateliston piirissä). 1800-luvun aikana
patriotismi suuntautui kohti kansakuntaa ja kansallisvaltiota, jolloin se tuli yhdensuuntaiseksi nationalismin kanssa. Nationalismi on kuitenkin luonteeltaan enemmän aktiivista,
poliittista toimintaa. Patriotismi saattoi kohdistua kansakunnan ohella myös kosmopoliittisiin ihanteisiin, hallitsijaan tai kotiseutuun.33
Mikä oli siis Sjögrenin suhde tähän fennofiili-patriootti versus fennomania –dikotomiaan? Jos oletetaan, että Sjögren laajasti tarkasteltuna sopi fennofiili-patriootin kuvaan,
niin mitä muuta voimme tästä päätellä? Mikä oli Sjögrenin suhde fennofiili-patrioottien
sisäisen dikotomiaan – kosmopoliittisuus versus kotiseutu, suomenkielisyys versus ruotsinkielisyys?
Tieteellisesti ja erityisesti tutkimuksellisesti Sjögrenin kielellinen aktiivisuus liittyi
osseetin kielen ohella pääosin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin. Suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksen kehitystä ovat Suomessa lähestyneet Erkki Itkonen, Mikko
Korhonen ja Günter Stipa.34
1800-luku oli tieteiden kehittymisen ohella Suomen suuriruhtinaskunnassa mitä suurimmassa määrin valtion rakentamisprojekti. Osmo Jussilan tutkimus Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1917 (2004) valottaa Suomen suuriruhtinaskunnan poliittista kehitystä ja
ilmapiiriä. On myös syytä mainita Raimo Savolaisen väitöskirja Suosikkisenaattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809-1892 (1994),
32 Mylly 2002, 24-27.
33 Mylly 2002, 47-62.
34 Itkonen 1966, Suomalais-Ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta; Korhonen 1986, Finno-
Ugrian Language Studies in Finland 1828-1918; Stipa 1990, Finnisch Ugrische Sprachforshung von der
Renaissance bis zum Neupositivismus.
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jossa tutkitaan senaattorien asemaa autonomian Suomessa ja erityisesti keisarin suosion
merkitystä aseman perustana. Tutkimuksen painopiste on senaattorisukujen välisissä verkostoissa, mikä on osaltaan auttanut hahmottamaan sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa
autonomian aikana.35
Venäjän tiedeakatemiaa36 ja sen historiaa on kaiken kaikkiaan hyvin vähän tutkittu. Tiedeakatemia oli kuitenkin koko Venäjän sivistyselämän keskus ja kuului suurien
eurooppalaisten tiedeakatemioiden joukkoon. Ainoa käytettävissä oleva tutkimus on
saksankielinen käännös nimeltään Geschichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1981) alkuperäisestä venäläisestä tutkimuksesta Академия Наук СССР – краткий
исторический очерк vuodelta 1977.37 Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa jo aiemmin
Sjögren-tutkimuksen yhteydessä mainitsemistani tiedeakatemian julkaisuista, jotka liittyvät kansatieteen tutkimuksen kehitykseen.
Suomalaisten tiedemiesten yhteyksiä Pietarin tiedeakatemiaan on systemaattisesti tutkinut ainoastaan Sanna Koponen Joensuun yliopistossa vuonna 1996 ilmestyneessä yleisen
historian pro gradu –tutkielmassaan Suomalaisten luonnontieteilijöiden yhteydet Pietarin
tiedeakatemiaan ja Pulkovan observatorioon autonomian aikana.38
Venäläistä tiedemaailmaa ei voi tarkastella perehtymättä keisari Nikolai I:n aikaan ja
erityisesti opetusministeri, kreivi Sergei Uvaroviin liittyviin tutkimuksiin. Amerikkalainen Cynthia Whittaker on teoksessaan The Origins of Modern Russian Education: An
Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov 1786-1855 (1984) luonut perustan Nikolai
I.n ajan tiedepolitiikan tutkimukselle. Whittakerille Uvarov näyttäytyy yleisnerona, joka
tiedeakatemian presidenttinä ja valtakunnan opetusministerinä ollessaan nosti tiedeakatemian yhdeksi maailman johtavista tieteellisistä laitoksista. Alun perin puolalainen, sittemmin Harvardissa elämäntyönsä tehnyt Richard Pipes (Ричард Пайпс) on teoksessaan
Сергей Семёнович Уваров: Жизнеописание (Sergei Semjonovitš Uvarov: Žizneopisanie;
”Elämäkerta”) luonut lyhyen elämäkerrallisen katsauksen Uvarovin elämänvaiheisiin.
Teos on ilmestynyt venäjäksi Moskovassa 2013.39
Nykyvenäläistä tutkimusta tarkasteltaessa on mainittava Salomon Volkovin kirjoittama Venäjän kulttuurihistoria История русской культуры в царствование Романовых
1613-1917 (Istorija russkoi kultury v tsarstvovanie Romanovyh 1613-1917; ”Venäjän kulttuurihistoria”), Leonid Šepelevin tutkimus Venäjän keisarikunnan arvonimistä, univormuista ja kunniamerkeistä nimeltään Титулы мундиры и ордена российской империи
(Tituly, mundiry i ordena rossiiskoij imperii; ”Arvonimet, univormut ja kunniamerkit Venäjän keisarikunnassa”) sekä I. V. Vsevolodovin tutkimus kunnia- ja arvomerkeistä беседы
35 Jussila 2004; Savolainen 1994.
36 Venäjän tiedeakatemiaa on kutsuttu Pietarin tiedeakatemiaksi, Keisarilliseksi tiedeakatemiaksi, Neuvostoliiton tiedeakatemiaksi ja Venäjän tiedeakatemiaksi. Tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä Venäjän
tiedeakatemia tai Pietarin tiedeakatemia.
37

Komkov, Levšin & Semenov 1981.

38 Koponen 1996.
39 Whittaker 1984; Pipes 2013.

23

о фалеристике (Besedy o faleristike; ”Keskusteluja faleristiikasta”).40Arvonimet, univormut, kunniamerkit, samoin kuin virat olivat Venäjällä todisteita keisarin suosiosta.41

Nikolai I:n valtakautta voi luonnehtia vahvan itsevaltiuden ja sensuurin ajaksi.
Vahvan hallinnon merkkejä olivat sekä aluelaajennukset että kapinoivien provinssien ja älymystön kurissa pitäminen. Kuri ja järjestys ulottuivat hallinnon ohella
myös koululaitokseen, yliopistoihin, lehdistöön ja taide-elämään.42

1.4

Metodina verkostoanalyysi

Verkostoanalyysistä on tullut 2000-luvulla eräänlainen metodologinen muotisuuntaus
niin suomalaisessa historiantutkimuksessa kuin muillakin tieteenaloilla. Esimerkiksi Helsingin yliopiston historian laitoksella on päättynyt projekti Eliitit ja yhteiskunnan murros
– Sukustrategiat ja vallan verkostot 1500-2000, jonka tutkimuksissa käsiteltiin eliitin verkostoja ja yhteiskunnan muutosta. ”Buumi” tuli Suomeen Ruotsista, jossa erityisesti Uppsalan
yliopistossa on 1990-luvulla tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on hyödynnetty ja kehitetty
verkostoanalyysiä historiantutkimuksessa.43
Omassa pro gradu –tutkielmassani Klientistä patroniksi – Anders Johan Sjögrenin
urakehitys verkostojen Pietarissa 1820-1838 (2000) tarkastelin Sjögrenin verkostoja ja niiden merkitystä Sjögrenin tiedeuralle. Tämän jälkeen Tampereen yliopiston historiantutkimuksen piiristä on ilmestynyt uusia pro gradu –tutkielmia ja myös väitöskirjoja, joissa
verkostonäkökulmaa on hyödynnetty erityisesti henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa. 44
40 Volkov 2011; Šepelev 2008; Vsevolodov 1990.
41 Sota ja rauha (Война и миръ) on kirjailija Leo Tolstoin (Лев Николаевич Толстой) kuvaus vuoden
1812 sodasta Napoleonia vastaan. Samalla siinä kuvataan aatelisten vaiheita niin Pietarissa, Moskovassa kuin
sukujen maatiloilla. Tolstoin massiivinen kaunokirjallinen kuvaus venäläisestä yhteiskunnasta sukupiireineen, suosijoineen, kutsuineen ja peli-iltoineen on toiminut innoituksena myös tälle tutkimukselle. ”Pietarissa, samoin kuin Moskovassakin, Pierre joutui helläsydämisten, rakastavien ihmisten seuraan. Hän ei voinut
kieltäytyä ruhtinas Vasilin hankkimasta virasta tai oikeammin arvonimestä (virka näet ei velvoittanut häntä
mihinkään). Tuttavuuksia, kutsuja ja yleisiä puuhia hänellä oli niin viljalti, että hän, vielä enemmän kuin
Moskovassa, tunsi eräänlaista hämmennystä ja levottomuutta ---.” Tolstoi 2001, 235.
42 Pesonen 2007, 57.
43 Ruotsalaisista tutkimuksista mainittakoon seuraavat: Hasselberg et al. 1997, History from a Network
Perspective; Hasselberg 1998, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856; Müller
1998, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study of Early Modern Entrepreneurial
Behaviour; Aronsson et al. (red.) 1999, Nätver i historisk forskning – metafor, metod eller teori; Gunneriusson
2002, Sociala nätverk och fält.
44 Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa: Vilén 2004, ”Maailman säädyllisin veljeskunta”: Ragnar
Granitin kansainväliset verkostot 1920-1940. Pro gradu –tutkielma; Vilén 2011, ”Lahjoin ja vastalahjoin lujittuu ystävyys”: Ragnar Granitin Nobel-ura ja verkostot 1946-1967. Väitöskirja; Koskinen 2011, Hyvien miesten
valtakunta: Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin toimintakulttuuri 1500-luvun lopun Suomessa. Väitöskirja.
Tämän ohella historian oppiaineen piirissä on ollut viimeisten 20 vuoden aikana lisääntynyttä aktiviteettia
niin henkilöhistorialliseen kuin verkostotutkimukseenkin. Oppiaineen piirissä on järjestetty aihepiireihin
liittyviä työpajoja tohtoriopiskelijoille.
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Käsitteenä verkosto on monimerkityksellinen ja vaikea. Kuulemme päivittäin puhuttavan verkostoista – verkostomarkkinoinnista, puolueverkostoista, liikeverkostoista, sukuverkostoista. Verbinä puhutaan jatkuvasti verkostoitumisesta. Koko käsite voidaan kyseenalaistaa. Tarvitaanko koko verkosto-käsitettä? Voisimmeko itse asiassa puhua esimerkiksi
yksinkertaisesti sosiaalisista suhteista? Kun tarkastelemme esimerkiksi 1800-luvun venäläistä yhteiskuntaa, mitä termiä silloin käytettiin – piiriä, klikkiä, liigaa? Näitä kysymyksiä
yritän selventää ja jäsentää tämän tutkimuksen varrella.
Tieteenfilosofisesti ajatellen tutkimuskohteemme ihmistieteissä on ihminen. Ihminen
muodostaa suhteita toisiin ihmisiin. Näistä suhteista puolestaan muodostuu yhteyksiä, joita voidaan kuvata verkostokäsitteen kautta. Yksilön sosiaalisten suhteiden huomioiminen
on esimerkiksi henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa välttämätöntä kolmesta eri syystä.
Ensinnäkin ihmisen taloudellisiin päämääriin liittyy aina ei taloudellisia motiiveja (status,
valta). Toiseksi mitään toimintaa ei voida irrottaa sosiaalisista yhteyksistä, jotka vaikuttavat yksilön tekemiin ratkaisuihin. Kolmanneksi taloudelliset ja muut instituutiot, kuten
yliopisto, eivät synny itsestään, vaan ovat sosiaalisen toiminnan tulosta.45
Verkostonäkökulma on alun perin kehittynyt varhaisten sosiaalipsykologien (Moreno
1934), matemaatikkojen (Harary, Norman & Cartwright 1965) ja antropologien (Barnes
1954) työn tuloksena. Seuraavaksi verkostoanalyysi saavutti jalansijaa sosiologiassa. Todellisina verkostoanalyysin klassikkoina pidetään Harvardin yliopiston sosiologien (Elton,
Mayo, Warner) ja Manchesterin yliopiston antropologien (Barnes, Bott) projekteja, joista
mainittakoon ”The Hawthorne Studies”, jossa tutkittiin osallistuvan havainnoinnin kautta sosiaalisia suhteita Western Electric -yhtiön kahdessa eri toimipisteessä. Tällöin tutkittiin epävirallisen sosiaalisen verkoston toimintaa ja sosiaalisen verkoston sisään muodostuvia alaryhmiä eli klikkejä. Manchesterissä puolestaan nostettiin tutkimuksen kohteiksi
jännitteet ja valtasuhteet. Tällöin luotiin käsitteet kuten verkoston tiheys ja saavutettavuus
(suora – epäsuora), molemminpuolinen vuorovaikutus, suhteen kestävyys ja intensiteetti.
Eli kiinnitettiin huomiota suhteiden sisältöön.46
1960-luvulla sosiaalisten verkostojen analyysi oli yksi sosiologian behavioristisen perinteen keskeisimmistä tutkimusalueista. Tällöin ryhdyttiin myös tutkimaan taloudellista
ja yhteiskunnallista valtaa analysoimalla esimerkiksi yritysten jäsenten päällekkäisiä jäsenyyksiä hallintoneuvostoissa. Sosiaalisten suhteiden analyysi on kuitenkin tyypillisimmillään ollut yksilötasoisten egokeskeisten verkostojen analyysiä. Yksilön sosiaaliset suhteet
nivoutuvat laajempiin sosiaalisiin verkostoihin ja heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia
rakenteita. Tärkeää on myös havaita epäsuorien kontaktien merkitys tiedonkulussa yhteisöissä. 1970-luvulla on osoitettu, että oman viiteryhmän ulkopuoliset välilliset suhteet kasvattavat ryhmän informaatiovarantoa ja lisäävät sen jäsenten sosiaalista pääomaa (heikot
linkit ovat tärkeitä työnhaussa ja suorat linkit ovat tärkeitä avun saamisessa henkilökohtaisiin ongelmiin). Yksilön toimintaa ei siis voi ymmärtää ilman, ettei tarkastelisi toimijoiden
45 Johanson et al. 1995, 21-28.
46 Scott 1991, 7-38; Aronsson et al. 1999, 1-5.
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välisiä suhteita. 47 Coleman (1988) ja Granovetter (1985) alkoivat nähdä yksilön (egon) sosiaaliset suhteet sosiaalisena pääomana tai resurssina, jota yksilö saattoi käyttää hyväkseen
ajaessaan omaa etuaan.48
Verkostoaineistossa on suhdemuuttujia ja ominaisuusmuuttujia. Suhdemuuttujat kuvaavat jotain yhteyttä kahden toimijan välillä – rahansiirrot, ystävyyssuhteet jne. Ominaisuusmuuttujat mittaavat toimijoiden ominaisuuksia. Havaintoyksikkö viittaa siihen, mitä
on mitattu. Suurin osa tutkimuksesta on tehty yksittäisistä henkilöistä, jolloin havaintoyksikkö on yksilö. Aineistot voidaan määritellä niihin sisältyvien ulottuvuuksien perusteella
yksiulotteisiin, kaksiulotteisiin ja egokeskeisiin. Yksiulotteisessa aineistossa tarkastellaan
esimerkiksi tiettyä organisaatiota (henkilökunnan ystävyyssuhteet). Toimijat voivat olla
myös esimerkiksi valtioita. Kaksiulotteisessa aineistossa on kaksi toimijajoukkoa tai yksi
toimijajoukko, joka osallistuu erityyppisiin tapahtumiin.
Yleisin tutkimuskohde on egokeskeinen verkostoaineisto. Tällöin tarkastellaan yhden
toimijan suhteita. Tällöin tämä muodostaa verkoston kiinnekohdan (ego), johon ryhmällä
muita toimijoita (alter) on suhde.49
Suhteet voidaan mitata suunnattuina tai suuntaamattomina. Suunnatuissa suhteissa
niillä on aina alku ja määränpää – esimerkiksi henkilö lainaa rahaa toiselle henkilölle, mutta ei saa välttämättä lainaa takaisin. Esimerkkinä suuntaamattomasta suhteesta mainittakoon pariskunnan keskinäinen suhde. Kumpikin on samanlaisessa asemassa suhteessa
toisiinsa. Mikäli suhde on olemassa, se on arvotettu, jolloin voidaan tarkastella esimerkiksi
yhteydenpidon lukumäärää (frekvenssiä). Tätähän ei voida tarkastella, mikäli suhdetta ei
ole eli se on ns. dikotominen.50
Aineistoja kerätään pääosin tieteenperinteestä johtuen kyselyjen ja haastattelujen avulla. Kuitenkin esimerkiksi erilaiset arkistoaineistot ovat erittäin käyttökelpoisia. Toimintakertomuksista voidaan muodostaa kuva jäsenyysverkostoista ja puolestaan analysoida
talouselämän valtakeskittymiä. Kansallisia eliittejä voidaan tutkia erilaisten matrikkelien
avulla. Tiedemiesten keskinäisten viittausten avulla voidaan tutkia tieteellisten innovaatioiden leviämistä. Päiväkirja-analyysi on myös hyvä tapa päästä käsiksi verkostoihin, koska
tällöin on mahdollista saada ajallisesti laajempi näkemys asiasta.51
Verkostoja voidaan lähestyä joko määrällisesti tai laadullisesti. Määrällisessä lähestymistavassa verkostot mielletään lähinnä organisaatiomuotona. Tällöin tarkastellaan
verkoston rakennetta keskeisyyden, saavutettavuuden ja tiheyden kautta. Keskeisyydellä
tarkoitetaan toimijan sijaintia verkostossa. Saavutettavuudella kuvataan puolestaan tapaa,
jolla toimijat tavoittavat toisensa (suoraan vs. epäsuorasti). Tiheys kertoo suhteiden tiiviydestä. Verkosto on tiheytensä perusteella täydellinen, jos sen kaikki toimijat ovat yhtey47
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Galaskiewicz & Wasserman 1994, 3-22.
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Mattila & Uusikylä 1999, 10-12.

50 Mattila & Uusikylä 1999, 12-14.
51 Mattila & Uusikylä 1999, 17-20.
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dessä toisiinsa. Löyhissä verkostoissa suorat yhteydet toimijoiden välillä ovat harvinaisia.
Määrällinen lähestymistapa ei anna tietoa suhteen sisällöstä tai siitä, miten suhde toimii.
Määrällinen lähestymistapa onkin usein lähtökohta tutkimukselle. Tämän jälkeen tarvitaan laadullista analyysiä.52
Laadullisessa lähestymistavassa analysoidaan suhteiden sisältöä ja toimintaa. Erityistä
huomiota kiinnitetään toimijoiden jaettuihin omaisuuksiin. Mitä useampi jaettu ominaisuus (ammatti, ystävyys, sukulaisuus, yhteiset edut) on, sitä voimakkaampi suhde on. Tärkeää on myös huomioida vuorovaikutuksen suunta – toisin sanoen ovatko suhteet yksipuolisia vai vastavuoroisia. Voidaan myös tarkastella, kuinka säännöllisesti verkoston toimijat
ovat yhteydessä verkoston keskustaan tai toisiinsa.53
Ylva Hasselbergin mukaan verkosto on lähtökohta, ei itsetarkoitus. Hänen mukaansa verkosto ei ole myöskään ole yksinomaan markkinoiden tai vaihtosuhteiden kuvaaja.
Hasselbergin mukaan historiallisissa yhteyksissä verkostosuhteilla on päätehtävänä vaihdanta. Verkostoa pitää koossa jäsenten toisiaan kohtaan tuntema luottamus ja vastavuoroiset odotukset. Luottamus, vastavuoroiset odotukset ja sosiaaliset verkostot muodostavat
sosiaalista pääomaa.54 Adam Seligman on pohtinut luottamuksen ongelmaa. Hänen mukaansa luottamuksesta voidaan puhua silloin, kun ei tiedetä, mitä odottaa vuorovaikutustilanteissa. Luottavaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tiedämme, mitä voimme odottaa.
Seligman mainitsee Itä-Euroopan valtioiden sukukeskeisyyden esimerkkinä yhteiskunnasta, jossa voidaan puhua luottavaisuudesta.55
Sosiaalinen pääoma on käsitteenä yhtä ongelmallinen kuin verkostokin. Sosiaalisen
pääoman liitti verkostoihin ensimmäisenä ranskalainen sosiologi Bourdieu (1979), joka
myöhemmin erotti myös omiksi pääoman lajeikseen symbolisen, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman. Ilmosen mukaan sosiaaliseen pääomaan kytkeytyvistä ongelmista on mahdollista selvitä lähestymällä sitä vain sen joltain puolelta.56 Tässä tutkimuksessa sosiaalista pääomaa lähestytään verkosto-käsitteen kautta, jolloin verkostojen katsotaan itsessään
ilmentävän sosiaalista pääomaa sitä enempää analysoimatta. Tutkimuksessa ei myöskään
tarkastella sosiaalisen pääoman muuttumista muiksi pääoman lajeiksi.
Verkostot on perinteisesti erotettu markkinoista ja hierarkioista. Verkostosuhteet nähdään horisontaalisina, epämuodollisina ja vastavuoroisina vastakohtana hierarkian vertikaalisille, muodollisille ja yksipuolisille suhteille. Markkinoilla suhteet ovat puolestaan
yksilöllisiä, lyhytkestoisia ja perustuvat taloudelliseen toimintaan.57 Jaottelussa on kyse
ideaalityypeistä. Kompleksisessa yhteiskunnassa eri tyypeillä on piirteitä toisistaan ja ne
52
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kaikki voidaan lukea verkostosuhteiksi.58 Vastavuoroisuus yhdistää erilaisia organisaatioita ja niissä esiintyviä suhteita olkoonkin kyse markkinoista, byrokratioista, klaaneista tai
verkostoista.
Pitäytyminen tiukasti edellä mainitussa jaottelussa ei ole realistista. Se myös sulkisi pois
byrokraattiseen59 suosikkikeskeiseen hallintojärjestelmään perustuvan Venäjän (tiedeakatemian) tutkimuksen verkostoanalyysin keinoin. Venäjällä myös patron-klientti -suhteet
olivat tärkeitä urakehityksessä. Jo pro gradu –tutkielmassani kritisoin verkostosuhteiden
rajaamista vertikaalisiin suhteisiin, sillä esimerkiksi rajanveto patronin ja klientin välillä
on monesti hankala ja muuttuva. Myös ulkonaisesti hierarkisten suhteiden sisältö voi olla
muuttuva ja sisältää kirjoittamattomia sääntöjä, klikkejä ja muodostaa monitahoisia verkostoja.
On myös syytä huomioida, että itse asiassa patron-klientti -suhteet olivat hyvin samantyyppisiä kuin varsinaiset vertikaaliset verkostosuhteet. Johnson ja Dandeker kritisoivat
tulkintaa, jonka mukaan patronin (suosijan) merkitys korostuu yhteiskunnissa, joissa poliittinen yhtenäisyys ja sosiaalinen välittäminen ovat rajoitettuja johtuen keskushallinnon
ja markkinavoimien heikkoudesta. Tällöin suhteissa olisi kysymys vastavuoroisuudesta,
epätasa-arvoisuudesta ja intimiteetistä sekä kestävästä suhteesta. Johnsonin ja Dandekerin
mukaan patron-klientti –suhteet käsittävätkin moninaiset suhteet modernin byrokratian
sisäisistä valtataisteluista organisoituneen rikollisuuden hierarkisiin suhteisiin.60
Sarasti-Wilenius (2011) on tutkinut Gyldenstolpe-perheen kirjeenvaihtoa suurvalta-ajan Ruotsissa. Hän käyttää klientti-patronus -käsitteitä kuvaaman yksityisen ja julkisen
elämän alueille ulottuvaa sosiaalista järjestelmää, joka perustui vaikutusvaltaisten henkilöiden suojelukseen. Esimerkiksi isä auttoi poikaansa alkuun virkauralla omien patronuksien ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden kautta. Sarasti-Wilenius on havainnut, että
veljesten välisissä kirjeissä on paitsi paljon heitä itseään koskevia pyyntöjä, mutta myös
kollegoita, tuttavia ja tutun tuttuja koskevia pyyntöjä. Lisäksi he saivat kolmansia osapuolia koskevia suosituskirjeitä. Suositeltavan henkilön ystävä vakuutti tällöin, että suositeltu
henkilö ansaitsi myös suosituskirjeen vastaanottajan ystävyyden ja arvostuksen. Tätä tekniikkaa on käytetty jo antiikin ajan suosituskirjeistä lähtien. Patronus-klientti –järjestelmä
välittyy erityisesti suositusten kautta, jotka vahvistivat ja laajensivat sosiaalista verkostoa.61
Tässä tutkimuksessa verkostoanalyysissä on kaksi tasoa: muodostaa kuva tapaamisten
rakenteellisista (määrällisistä) ominaispiirteistä mutta toisaalta tarkastella tapaamisten
funktionaalista aspektia eli tavoitetta luoda suhteita ja päästä etenemään uralla Venäjällä.62
58 Stenlås 1999, 17-27; Putnamin, Leonardin ja Nanettin (1993) tutkimuksessa Making Democracy Work
Civic Traditions in Modern Italy on punaisena lankana ajatus verkostojen olemisesta sekoituksia vertikaalisista ja horisontaalisista suhteista.
59 Byrokraattisen hallinnon ideaalimallia kuvaavat seuraavat käsitteet: hierarkisuus, jatkuvuus, persoonattomuus, eksperttiys, kts. Beetham 1991, 128-140.
60 Johnson & Dandeker 1989, 219-241.
61 Sarasti-Wilenius 2011, 130-134.
62 Mattila & Uusikylä 1999, 17-18.
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Verkoston rakenteesta tutkin sen toimijoiden sijaintia verkoston rakenteessa (keskeisyys),
tapaa, jolla henkilöt tavoittivat toisensa (saavutettavuus) sekä verkoston sisäisten suhteiden
tiiviyttä (yhteydenpidon tiheys).63 Verkoston keskustassa on yhteydenpidon luoja ja ylläpitäjä eli omassa tutkimuksessani Sjögren. Mukana olevat henkilöt määrittelevät verkoston
vaikutuspiirin. Verkoston tiheyttä ja saavutettavuutta on mahdollista analysoida tapaamisten perusteella.
Funktionaalista (laadullista) aspektia tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi ystävyyteen, sukulaisuuteen, ammattiin, sukupuoleen, yhteisiin intresseihin ja
uskontoon. Tästä sisällön näkökulmasta katsottuna on tärkeää selvittää jaetut ominaisuudet henkilöiden välillä. Lisäksi tutkin, olivat kyseessä yksipuolinen vai vastavuoroinen suhde henkilöiden välillä ja kuinka kestäviä suhteet olivat.
Verkostoanalyysi soveltuu hyvin Venäjän tiedeakatemian sosiaalisten suhteiden tutkimukseen, vaikka kyseessä oli valtion virasto ja sen jäsenet olivat valtion virkamiehiä. Myös
hierarkisessa järjestelmässä voidaan epävirallisten suhteiden ja näiden muodostamien erilaisten verkostojen kautta tutkia esimerkiksi yksilön sosiaalista nousua.
Tärkein lähteeni Sjögrenin päiväkirja (8000 sivua). Tarkastelen Sjögrenin sosiaalisia
suhteita päiväkirjamerkintöjen pohjalta egokeskeisesti hänen näkökulmastaan. Olen luonut laajan yli 200-sivuisen hakemiston, jossa ovat kaikki päiväkirjassa esiintyvät henkilöt
aakkosjärjestyksessä, päivämäärät ja yhteydenpidon lajit kirjattuina. Tämä jälkeen fyysisesti lasken kontaktit eri lajeittain – vierailulla Sjögrenillä tai Sjögren vierailulla. Työ on jo
itsessään analyysiä. Sjögren on itse kirjoittanut esimerkiksi saman henkilön nimen monella eri tapaa, joten kaikki on tehtävä käsin, jotta virheitä ei tulisi.
Olen rajannut tutkimukseni yhteydenpitoon vapaa-ajalla muiden tiedeakatemian
jäsenten kanssa. Mikään tutkimus ei ole aukoton. Päiväkirjassa voi olla virheitä, jotain
on voinut jäädä kirjaamatta. Päiväkirjan ohella Sjögrenin kirjeenvaihto ja tiedeakatemian
istuntojen pöytäkirjat auttavat valottamaan Sjögrenin sosiaalisia suhteita tutkimusmatkojen aikana.
Tutkimuksen päälukujen jaottelu muodostuu Sjögrenin uran käännekohdista ja verkostojen toiminnasta kyseisillä ajanjaksoilla. Työ etenee kronologisesti. Päälukujen alaluvut muodostavat omat vuosittaiset kokonaisuutensa, joissa uran ja yksityiselämän kannalta
merkittävimpien tapahtumien ohella tarkastellaan Sjögrenin tieteellistä toimintaa tiede
akatemian pöytäkirjamerkintöjen ja bulletiinien kautta. Kukin pääluku päättyy Sjögrenin
sosiaalisten suhteiden tarkasteluun verkostoanalyysiä hyödyntäen.

63 Müller 1998, 223-225.
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1.5

Lähteet

Sjögrenin laaja henkilökohtainen jäämistö antaa mahdollisuuden elämän ja uran yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Aineistoa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman laajasti,
vaikkakin kaikkien mielenkiintoisten asioiden (esimerkiksi ruoka- ja juomatavat) huo
mioiminen tämän tutkimuksen ja kysymyksenasettelun puitteissa onkin mahdotonta.
Ensisijaisena lähteenä tutkimuksessa käytetään Sjögrenin kokoelmaa Suomen kansalliskirjastossa (aiemmin Helsingin yliopiston kirjasto). Tutkimuksen kannalta merkittävimmän osan muodostavat Sjögrenin päiväkirja Allmänna Ephemerider ja Sjögrenin saamat kirjeet. Päiväkirja on lähes 8000 sivua laaja ja kirjoitettu pääosin ruotsiksi, vaikkakin
lyhyitä jaksoja siitä onkin kirjoitettu saksaksi, ranskaksi, latinaksi ja venäjäksi. Päiväkirja
sisältää tietoja Venäjän tiedeakatemian sisäisistä suhteista ja tapahtumista sekä palkkauskysymyksistä kuten myös mainintoja uusista kieli-, kansa- ja historiatieteellisistä teoksista,
joita Sjögren säännöllisesti luki. Päiväkirja sisältää myös yksityiskohtaiset tiedot Sjögrenin
ruokavaliosta, terveydentilasta, tapaamisista ja tapahtumista. Tämän lisäksi päiväkirja
toimi tutkimusmatkoilla muistikirjana, johon Sjögren kokosi kielitieteellisiä näytteitä ja
kirjoitti keräämiään kansanrunoja.64
Sjögrenin saamat kirjeet kuuluvat Sjögrenin henkilökohtaisia papereita sisältäviin
kansioihin. Tutkimuksen kannalta merkittävimmät kirjeet ovat saatu kirjastonhoitaja
Alexander Blomqvistilta, akateemikko Christian Friedrich Gräfeltä (1780-1851), pastori
Anders Johan Hippingiltä (1788-1862), akateemikko Philip Krugilta (1764-1844), akateemikko Peter von Köppeniltä (1793-1864), kreivi Carl Gustaf Mannerheimilta ja ministerivaltiosihteeri, kreivi Robert Henrik Rehbinderiltä (1777-1841). Kirjeenvaihto on kokonaisuudessaan hyvin laaja ja koska se olennaisesti nivoutuu yhteen päiväkirjan kanssa, on
molempia luettava yhtä aikaa, jotta voisi saada kokonaiskuvan Sjögrenin elämästä.
Kirjeenvaihtoa on ryhdytty historiantutkimuksessa tarkastelemaan tapahtumien dokumentoinnin ohella myös omana lajityyppinään, kerronnan muotonaan. Kirjeiden kirjoittamista on eri aikoina säädelleet erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt – esimerkiksi puhuttelut, allekirjoitukset.
Kirjeiden totuudellisuutta on aina punnittava. Ne eivät kerro siitä suoraan, vaan kirjeisiin sisältyy kulttuurisia käytäntöjä, tapoja. Kirje on kirjoittajansa muokkaama kertomus,
joka tehdään osittain tiedostetusti ja osittain tiedostamatta. Kirjeet kertovat lähettäjän ja
vastaanottajan välisestä suhteesta, mutta ne myös samalla luovat sitä yhä uudelleen. Saman
henkilön kirjeet jollekin toiselle vastaanottajalle saattavat antaa hänestä hyvin erilaisen kuvan kuin jotkut muut kirjeet.65
Kirje on keskustelua lähettäjän ja vastaanottajan kesken. Tämä vastavuoroisuuden ja
keskustelunomaisuuden elementti erottaa kirjeen esimerkiksi päiväkirjasta. Kirje on myös
kirjoitettu tietystä näkökulmasta, tietyssä tilanteessa ja tiettyä tarkoitusta varten. On hyvä
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muistaa, että keskustelunomaisuus on kuitenkin erilaista suhteessa fyysiseen kohtaamiseen keskustelukumppanin kanssa. Emme näe toisen reaktioita, kuule heti mielipidettä tai
saa vastausta johonkin kysymykseen.66
Kirjeenvaihdolla oli kuitenkin suuri merkitys kommunikaatiovälineenä, jolla hoidettiin päivittäisiä kontakteja ystävien, sukulaisten ja kollegoiden kanssa. Yläluokan ja sivistyneistön sosiaalistumisprosessissa kirjekulttuurilla oli keskeinen asema ja se opittiin jo
varhain lapsuudessa. Kirjeenkirjoituksen tekniikkaa harjoiteltiin kirjoittamalla kirjeitä
aluksi vanhemmille.67 1700-luvulta lähtien yleistyivät Euroopassa erityiset kirjeenkirjoitusoppaat, joissa neuvottiin oikea tapa niin suositukselle, pyynnölle, kiitokselle, osanotolle
kuin kutsullekin. Lisäksi niissä neuvottiin oikeat puhuttelumuodot. Kirjeet kirjoitettiin
jaettaviksi eli ääneen luettaviksi sukulaisille, ystäville ja perheenjäsenille, millä on suuri
merkitys sille, miksi oppaita tarvittiin. Bannet (2005) korostaakin, että kirjoitettu teksti
voidaan käsittää myös kirjoittajansa puheena. Eiranen (2019) korostaa kirjeitä tilana, joissa
kirjoittajat rakentavat minuutta.68
Päiväkirjan ja kirjeenvaihdon lisäksi on kokonaiskuvan saamiseksi tärkeää perehtyä
myös Sjögrenin omaelämäkertaan, joka ajallisesti päättyy 1840-luvun puoliväliin. Teos on
alkuperäiseltä nimeltään Sjelfbiografi. Aulis J. Joki on suomentanut sen nimellä Tutkijan
tieni, ja se on julkaistu vuonna 1955. Alkuperäistä käsikirjoitusta säilytetään Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistossa Helsingissä.
Toisen tämän tutkimuksen kannalta merkittävän lähdeaineiston muodostavat Venäjän
tiedeakatemian Pietarin historian instituutin arkistossa (Архив СПБИИ РАН) säilytettävät tiedeakatemian jäsenten kokoelmat, joista Sjögrenin itsensä ohella merkittävimmät
ovat Philip Krugin ja Christian Martin Frähnin (1782-1851) kokoelmat. Sjögrenin kokoelma muodostuu lähinnä Sjögrenin tieteellisestä jäämistöstä, josta tutkimukselle tärkeitä
ovat olleet erilaiset Sjögreniä puoltavat lausunnot ja myös hänen omat lausuntonsa tiedeakatemiassa. Philip Krugin ja Christian Frähnin kokoelmista arvokkainta osaa tämän
tutkimuksen kannalta ovat olleet Sjögrenin heille lähettämät kirjeet. Frähnin lähettämät
kirjeet Sjögrenille ovat joko hukkuneet tai niitä ei ole ollut lainkaan. Sjögrenin lähettämiä
kirjeitä voidaan luonnehtia ajalleen tyypillisiksi matkakirjeiksi, joita myös julkaistiin eri
julkaisusarjoissa.
Tutkimuksessa on myös käytetty tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoja (protocol).
Alkuperäisiä ranskankielisiä pöytäkirjoja säilytetään Venäjän tiedeakatemian Pietarin
historian instituutin arkistossa (Архив СПБИИ РАН) - pöytäkirjat sisältävät tiedeakatemian istunnoissa käsiteltyjä asioita, kuten tiedot istunnoissa esitellyistä raporteista ja tutkimuksista sekä niiden tarkastamisesta ja mahdollisista julkaisupäätöksistä. Pöytäkirjoista
löytyvät tiedot myös tutkimusmatkoista ja niihin liittyvistä matkakertomuksista, tärkei-

66 Lahtinen et al. 2011, 20-21.
67 Katso esimerkiksi Vainio-Korhonen 2011, 141-142; Hasselberg 1998, 84-93 ja Åström 1993, 323-331.
68
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31

den kirjeiden esittelyä ja tiedot muun muassa erilaisten komissioiden muodostamisesta.
Pöytäkirjamerkinnät ovat erittäin suppeita, sillä asiat piti kirjata mahdollisimman lyhyesti.
Valikoituja otteita pöytäkirjoista alettiin julkaista vuodesta 1836 lähtien tiedekate
mian julkaisusarjassa nimeltään Bulletin Scientifique. Sarja ilmestyi vuoteen 1842 asti,
jonka jälkeen se jaettiin fyysillis-matemaattisen osaston sarjaksi (Bulletin de la Classe
physico-mathématique) ja historiallis-kielitieteellisen osaston sarjaksi (Bulletin de la

Classe historico-philologique). Pöytäkirjaotteiden (bulletin des séances) lisäksi sarjassa
julkaistiin tutkielmia (mémoires), pienempimuotoisia tutkielmia otsikoituna ”muistiinpanoiksi” (notes), museoihin liittyviä kirjoituksia (musées), raportteja (rapports), matkakertomuksia ja –kirjeitä (voyages), tiedeakatemian jäsenistöön liittyviä uutisia (chronique du
personnel), julkaisuihin liittyviä tiedotteita (annonces bibliographiques) ja erilaisia täydennyksiä (suppléments). Kyseinen julkaisusarja on Suomessa luettavissa kansalliskirjastossa.
Julkaisusarja täydentää alkuperäisten pöytäkirjojen tietoja ja samalla kertoo muun muassa siitä, mitä haluttiin saattaa laajemman tiedeyhteisön tietoisuuteen – mistä kerrottiin
ja mistä ei. Toisaalta on muistettava, että jo esimerkiksi alkuperäiset pöytäkirjamerkinnät ovat ”valikoituja” ja muokattuja. Sjögrenin tapauksessa myös hän halusi valvoa, mitä
pöytäkirjaan merkitään ja missä sanamuodossa. Alkuperäisten pöytäkirjamerkintöjen ja
julkaisusarjan vastaavuuteen, virheellisyyksiin ja tulkintaan otetaan kantaa laajemmin
tutkimuksen eri luvuissa aina tarpeen tullen.
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2

Opiskeluvuodet ja tutkimusmatkahaaveen synty

2.1

Talonpoikaissäädystä opintielle

Anders Johan Sjögren syntyi 8.5.1794 Iitin pitäjän Sitikkalan kylässä lähellä silloista valtakunnan itärajaa. Hän oli suomenkielisen käsityöläisperheen ainoa eloonjäänyt lapsi.69
Isä Michael Johansson Sjögren (1759-1842) oli saanut suutarinoppinsa Loviisassa ja palannut sieltä sukunsa maille Iitin Sitikkalaan saaden suutarinoikeudet vuonna 1784. Suku
nimi Sjögren ilmestyy hänelle Piilahden mukaan vasta vuonna 1816 alkavaan rippikirjaan.
Äiti Karin Aronsdotter Hogen (1754-1829) oli Iitin kirkonkylästä lähtöisin oleva sepän
tytär. Ensimmäinen tieto tästä suvusta löytyy itäiseltä Uudeltamaalta Artjärveltä, jossa on
maininta Nils Hogen –nimisestä Hämeen jalkaväkirykmentin henkikomppaniaan kuuluneesta rumpalista. Tämä Nils Hogen oli syntynyt vuonna 1701 Tukholmassa ja avioiduttuaan Iitin lukkarin tyttären kanssa saanut pojan Aaronin, joka toimi seppänä Iitin
kirkonkylässä ja oli Anders Johanin äidinisä. Sjögren oli siis käsityöläissukua sekä isänsä
että äitinsä puolelta. Pitäjänkäsityöläisen arvo takasi isälle sekä työtä että arvostusta. Lisäksi hänellä oli oikeus pitää oppipoikia.70 Anders Johan mainitsee päiväkirjassaan oppipojan,
”vår lärgosse”, esimerkiksi toimittaneen isän asioita kaupunkimatkoilla.71
Perheen voidaan katsoa olleen kohtalaisen hyvin toimeentuleva verrattuna ajan yleiseen
toimeentulotasoon maaseudulla. Puutetta ruoan suhteen ei tarvinnut kärsiä. Vanhemmat
lähettivät Anders Johanille ruokatarpeita hänen käydessään Loviisan alkeiskoulua ja myöhemminkin sekä lukio- että yliopistovuosina.72 Esimerkiksi vuonna 1818 Johan Johansson
Vähä Tyskä Iitin Sitikkalasta kirjoitti, että vanhemmat laittavat ”puoli leiwiskä voita ja ne69 Sjögreneille syntyi neljä lasta: 11.4.1789 tytär, 27.4.1790 poika, 23.3.1791 tytär ja 8.5.1794 Anders Johan.
Kts. myös Piilahti 1994.
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Joki (toim.) 1955, 1-2; Kiimalainen-Stenberg 1993, 2-11; Piilahti 1994, 148-153.

71 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 11.10.1807, Coll. 209.43, KK.
72 Katso esimerkiksi Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 14.4.1808, Coll. 209.43, KK.
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liä lamban jalkaa teitille tulemah”.73 Sjögren on itse halunnut tuoda esiin vanhempiensa
köyhyyden, minkä vuoksi hän kärsi alemmuudentunteesta koulu- ja opiskelutovereihinsa
nähden. Suomen sodan alettua vuonna 1808 Sjögren oli yksi noin kymmenestä pojasta,
joiden täytyi jäädä Loviisaan muiden poikien vanhempien haettua lapsensa turvaan maaseudulle. Syyksi hän mainitsee juuri vanhempiensa köyhyyden ja kaukana asumisen.74
Porvoon kymnaasissa opiskeli pääasiassa keskiluokkaan kuuluvien perheiden poikia, joista
useimmat olivat upseerien, pappien ja kaupunkien porvarien lapsia. Sosiaaliero ei kuitenkaan ollut niin suuri, kuin on haluttu yleensä korostaa, mutta kulttuuriero oli. Sjögren
poikkesi toisista oppilaista lähinnä äidinkielensä suomen ja maalaistaustansa vuoksi.75
Kimmokkeen opintielle Sjögren sai kotoaan. Molemmat vanhemmat olivat lukutaitoisia. Äiti alkoi opettaa Sjögreniä lukemaan. Perheellä oli tusinan verran hartauskirjoja
ja seurakunnan pastorin lahjoittama Raamattu. Lapsuusvuosien suuri vaikuttaja oli seurakunnan kappalainen Karl Östberg (1756-1809), joka lukukinkereillä havaitsi Sjögrenin
lahjakkuuden ja edesauttoi koulutien aloittamisessa. Hän sai Sjögrenin isän vakuuttuneeksi koulunkäynnin merkityksestä. Lisäksi hän lupasi tukea Sjögrenin koulunkäyntiä
myös taloudellisesti. Koska oppilailta edellytettiin ruotsin kielen taitoa heidän pyrkiessään
Loviisan alkeiskouluun, otti Östberg hänet luokseen Parolan kappalaispappilaan ja opetti
hänelle ruotsia, kirjoitusta ja laskentoa.76 Myös seurakunnan kirkkoherra, myöhemmin
rovasti Israel Israelsson Ståhlberg (1747-1816) oli Sjögrenin henkiselle kehitykselle merkittävä henkilö. Hänen kauttaan Sjögren tutustui mm. fosforistien77 kirjallisuuteen ja Gustaf
Renvalliin (1781-1841), joka oli suomen kielen tuntija ja sai myöhemmin sekä rovastin että
professorin arvonimet. Lisäksi Ståhlberg auttoi Sjögreniä taloudellisesti erityisesti Porvoon kymnaasin aikana.78 Syytä siihen, miksi papisto tuki nuorta Sjögreniä, on vaikea
arvioida.
Ajan yleisen tavan mukaisesti Sjögren tottui jo kouluvuosinaan käyttämään hyväksi
sosiaalisia suhteita, mistä on osoituksena hänen taloudellisen toimeentulonsa turvaamiseksi luoma tavaran- ja rahanvaihtoon, -lainaamiseen ja -saamiseen erikoistunut yhteydenpitoverkosto. Esimerkiksi helmikuussa 1810 Sjögren vaihtoi koulutoveri Karl Fredrik
Relanderin (1796-1857) kanssa kirjoja ja maksoi vuokraemännälleen joulukuussa 1809 lainaamansa leivät. Rahaa Sjögren oli saanut kiertelemällä joululomallaan laulamassa Iitin
kirkonkylässä.79 Verkostoon kuuluivat Iitin seurakunnan papiston lisäksi vanhemmat ja
koulu- sekä opiskelutoverit.80
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Johan Johansson Vähä Tyskä Sjögrenille 27.11.1818, Coll. 209.9, KK.
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Joki (toim.) 1955, 7.

75 Sjögren 1854, 239; Anttila 1995, 39.
76 Lönnrot 1856, 4.
77 Fosforistit: 1800-luvun alkupuoliskolla vaikuttanut ruotsalainen uusromantikkojen ryhmä.
78 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1.8.1811, Coll. 209.43, kK; Branch 1973, 33-34; Halila 1988, 617.
79 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 31.12.1809 ja 11.2.1810, Coll. 209.43, KK.
80 Katso esim. Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1806-1819, Coll. 209, KK.

34

Turun Akatemiaan Sjögren pääsi vuonna 1813. Turun Akatemian henkiseen ilmastoon
oli alkanut saapua kirjallisen romantiikan tuulia Saksasta Ruotsin kautta. Uudet ajatukset levisivät aluksi yliopistomaailmaan, jonka opettajilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus
kirjallisuuden, opintomatkojen ja henkilökohtaisten suhteiden kautta saada tietoa uusista
kulttuurivirtauksista Euroopassa. Henkinen ilmapiiri jatkoi kuitenkin pitkälti valistuksen uushumanistisia perinteitä. Yliopistosta tuli keskeinen välinen kansan kasvattamisessa
uuteen poliittiseen tilanteeseen.81 Aikakauden henkistä ilmapiiriä heijastelee tämän väitöskirjan johdannossakin mainittu Sjögrenin ja Poppiuksen tekemä lupaus kerätä kansanrunoja ja –satuja, joita voitaisiin myöhemmin hyödyntää suomalaisten muinaisuutta tutkittaessa.82
Sjögrenillä ei ollut ensimmäisinä opiskeluvuosinaan selkeitä tavoitteita ja hän opiskeli aineita, jotka ylipäätään häntä kiinnostivat. Sjögren viettikin paljon aikaa erityisesti
saksankielisen kirjallisuuden parissa. On myös oletettavaa, että opiskelijaelämä kiinnosti
Sjögreniä niin paljon, että varsinainen opiskelu tahtoi jäädä vähemmälle. Opiskelijat harrastivat kävelyretkiä, alkoholin nauttimista, pelaamista ja keskusteluja. Sjögren purkaakin
päiväkirjassaan usein huoltaan siitä, että on mieltynyt väkijuomiin.83 Varsinaiseen seuraelämään Sjögren ei juurikaan osallistunut. Lisäksi Sjögrenin täytyi, kuten monen muunkin
aikalaisensa, ansaita elantonsa kotiopettajana sekä antamalla yksityisopetusta.84 Sjögrenin
täytyi myös usein lainata rahaa opiskelutovereiltaan tai viipurilaisen osakunnan kuraattori
Carl Gustaf Nykoppilta (1785-1849).85
Vanhemmat toivoivat koko Sjögrenin koulu- ja opiskeluvuosien ajan hänestä pappia,
mikä ei tyydyttänyt häntä. Sjögren alkoikin olla huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja
päättämättömyydestään.86
Sjögrenin taloudellinen tilanne ei kuitenkaan vastannut esimerkiksi köyhän viipurilaisen D. A. Meténin (Miethinen) kirjeessään välittämää kuvausta ylioppilaselämästä Turussa: ”Täälä on monta, joilla ej ole kotonta yhtäkän apua, ja joitenka vanhemmat ovat peräti
köyhät, niiten pitä joka terminan välillä käymän ympäri pitäjätä, keltä saavat lainaxi”.87
Heikki Waris on suomalaisia ylioppilaita koskevassa tutkimuksessaan korostanut sosiaalista pysyvyyttä elämänuraa valittaessa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että poika valitsi isänsä uran. Papiston pojista suurin osa antautui pappisuralle. Säätyläisväestön alapuolelta kohosi sen piiriin vuosina 1810-1828 31,3 prosenttia ja vuosina 1828-1852 26,8 prosenttia.
Näistä porvarissyntyiset pojat oli huomattavin ryhmä. Käsityöläismestarien pojat valitsi81 Klinge 1989a, 46-67.
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83 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 6.4.1815 ja 26.6.1816, Coll. 209.49-209.50, KK.
84 Sjögren opetti esimerkiksi Daniel Masalinia ja opiskelutoverinsa Germund Aminoffin veljeä. Kts. Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 4.2.1817, Coll. 209.51, KK.
85 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 30.12.1815, 13.3.1815, 14.4.1816 ja 10.2.1817, Coll. 209.49-209.51,
KK.
86 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 3.2.1815, Coll. 209.49, KK.
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vat useimmiten pappisuran. Oma ryhmänsä oli talonpoikaissyntyiset ylioppilaat, joihin
Waris lukee myös maalaiskäsityöläisten kuten pitäjänsuutarien pojat, jotka elintavoiltaan
kuuluivat talonpoikaiseen kansaan. Tutkimuksessaan Waris mainitsee kaksi kyläräätälin
poikaa: Elias Lönnrotin ja Alexis Stenvallin eli Aleksis Kiven (1834-1872). Virkamiesura
oli tosiasiassa miltei suljettu talonpoikien pojilta. Vain 10 prosenttia talonpoikaisista ylioppilaista valmistui virkamiehiksi vuosina 1810-1852 ja heistäkin pääosa suoritti lyhyen
maanmittarin tutkinnon. Kansan parista lähteneiden sosiaalisen kohoamisen vaikeutta
osoittaa se, että heistä vain harva pääsi edes papiston ylimpään kerrokseen, vaan suurin
osa jäi kappalaisiksi. Ratkaisevaa oli, pystyikö ylioppilas opiskelemaan maisteriksi asti, jolloin tie oli auki kirkkoherraksi. 88 Yhteiskunnan hierarkisuus ylläpiti taistelua asemista ja
menestyksestä.
Sääty-yhteiskunnassa moni talonpojan poika jäi akateemisessa opinahjossaan yleensä
vaille sosiaalisia kosketuksia, jotka olisivat avanneet mahdollisuuksia sosiaaliseen koho
amiseen. Elias Lönnrotin elämänura kyläräätälin pojasta lääketieteen tohtoriksi, kansalliseepos Kalevalan luojaksi ja Keisarillisen Aleksanterin yliopiston (jatkossa käytetään
muotoa Aleksanterin yliopisto) suomen kielen professoriksi on 1800-luvun alkupuoliskolla
poikkeuksellinen esimerkki sosiaalisesta noususta. Opiskeluvuosinaan Lönnrot toimi lääketieteen professori, arkkiatri Johan Agapetus Törngrenin (1772-1859) perheessä kotiopettajana. Juuri Törngrenit toimivat tärkeinä innostajina kohti tieteellistä uraa.89 Lönnrotin
tapauksesta käy selvästi ilmi vaikutusvaltaisten tukijoiden merkitys alemmista säädyistä
lähtöisin olleille ylioppilaille.
Talonpoikaisten ylioppilaiden määrä kohosi kuitenkin hiljalleen kohti 1800-luvun
loppua. On havaittavissa selkeästi kolme maantieteellistä aluetta, joista nämä ylioppilaat
olivat lähtöisin: 1. Eteläisen Uudenmaan alue Perniöstä Lohjan kautta Iittiin, 2. Eteläisen
keskisen Hämeen alue Ulvilasta Pälkäneen ja Kangasalan kautta Vesilahdelle ja 3. Ala-Satakunnan alue Ulvilasta Loimaalle ja Huittisiin.90 Miksi juuri näillä alueilla syntyneet
talonpoikaiset nuorukaiset pääsivät akateemiselle uralle? Etelä- ja Länsi-Suomi on kokonaisuudessaan vanhaa perinteistä maanviljelysaluetta, jossa aineellinen hyvinvointi on ilmeisesti luonut pohjaa myös sosiaaliselle kohoamiselle ja säätykierrolle. Eino Jutikkalan
mukaan maaseudun taloudellisen nousun ohella myös suomenkielisen oppikoululaitoksen
synty vauhditti talonpoikaisen väestön säätykiertoa.91
Yliopistossa Sjögrenin mielenkiinto kohdistui lähinnä saksalaiseen kirjallisuuteen
(Kant, Goethe) ja osakuntatoimintaan. Osakuntien tehtävänä oli maakunnallisen järjestäytymisen lisäksi vapaa-ajan käytön ohjaaminen ja toveripiirien luominen.92 Sjögren kuu-
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lui viipurilaiseen osakuntaan, jonka keskuuteen perustetussa kirjallisessa klubissa93 hän
toimi sihteerinä. Hänen tehtävänään oli vastaanottaa ja esitellä kritiikkiä varten kerhon
jäsenten kirjoituksia ja käännöksiä. Kerhon jäseniä olivat Alexander Blomqvist ja Abraham
Poppius, jotka olivat jo Porvoon kymnaasin ajoilta olleet Sjögrenin ainoat läheiset ystävät
ja joiden kanssa ystävyys säilyi koko elinajan, mistä osoituksena olevaa laajaa kirjeenvaihtoa
säilytetään Kansalliskirjaston kokoelmissa.94
Opiskeluvuosinaan Sjögren oli käynyt sekä kesällä 1816 että kesällä 1817 vierailulla koulutoverinsa Arvid Stråhlmanin (1795-1836) kotona Inkerin Gubanitsassa.95 Ensimmäisellä
matkallaan Sjögren teki muistiinpanoja päiväkirjaansa kielestä, tavoista ja yleensäkin uusista asioista. Viipurin Monrepos ja erityisesti Pietari tekivät Sjögreniin suuren vaikutuksen. Päiväkirjassaan Sjögren kuvailee näkemiään paikkoja ihastuneena. Matkalla oli hyvä
vaikutus Sjögrenin motivaatioon. Hän alkoi opiskella tarmokkaammin ja lopulta opinnot
alkoivat lähestyä loppuaan. Toisella matkallaan Sjögren tutustui entisen opiskelutoverinsa, pappi Eric Finnérin (1793-1872) kautta pastori Anders Johan Hippingiin, joka toimi
Pietarissa kuvernementinkymnaasin opettajana. Hippingillä tuli olemaan merkittävä vaikutus Sjögrenin uraan myöhemmin. Historia ja kielentuntemus olivat sekä Hippingin että
Sjögrenin yhteisiä kiinnostuksenaiheita.96
Sjögren suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 21.5.1819 ja filosofian maisteriksi hänet promovoitiin 28.6.1819.97 Filosofian kandidaattitutkinto oli yliopiston perustutkinto,
joka oli suoritettava tiedekunnan kaikissa yhdessätoista aineessa.98 Maisterin arvoa varten
vaadittiin teologian tutkinto, ns. pikkuteologi, johon kuuluivat latinankielinen kirjoituskoe eli pro exercitio tiedekunnan antamasta aiheesta, julkinen väitös ja latinan sekä tieteiden tuntemista osoittava pro gradu –kirjoituskoe.99

93 Klubin perustamisesta Sjögren kirjoittaa 6. päivänä marraskuuta 1816 päiväkirjaansa seuraavasti: ”Hos
curatorn. Projectet till Nations Klubben för att läsa tidningar och afgöra Nationens angelägenheter gick
igenom till ett beslut.”
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96 Kts. matkoista Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 9.7.1816, 21.7.1816 ja 4.9.1817, Coll. 209.50-209.51,
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98 Aineet olivat Kreikan kirjallisuus, itämaiden kirjallisuus, teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia, yleinen historia, kirjallisuuden historia, retoriikka, matematiikka, luonnonhistoria, kemia ja fysiikka.
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2.2 Tavoitteeksi Pietari
Pääosa Sjögrenin aikalaisista lähti opiskelemaan länteen tai jäi Suomeen, mutta Sjögren
halusi muuttaa itään, Pietariin. Aika tälle oli otollinen: Suomesta oli vuonna 1809 tullut
osa Venäjän laajaa keisarikuntaa. Samalla suomalaisille avautuivat suuren imperiumin tarjoamat mahdollisuudet uran luomiseen.
Suunta oli Sjögrenin tausta huomioiden luonnollinen. Sjögren oli viettänyt lapsuutensa
Iitissä - idän ja lännen rajalla, Kymijokilaksossa. Iitin historiaa leimaavat Ruotsin ja Venä
jän sodat sekä niihin liittyvät rajamuutokset. Vuosien 1721 ja 1743 sodissa ns. ”Vanha”
eli venäläinen Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tämä tarkoitti käytännössä
Viipurin lääniä sekä osaa Kymenkartanon läänistä. Ns. ”Uusi” eli ruotsalainen Suomi puolestaan jäi emämaa Ruotsin yhteyteen. Raja siirrettiin Kymijokeen, jolloin osa Iiittiä joutui
Venäjän puolelle. Sitikkalan kylä sijaitsi rajan länsipuolella. Raja oli kuitenkin helppo ylittää. Alueelta oli tiiviit kauppayhteydet niin Viipuriin kuin aina Pietariinkin asti. 100
Millainen kaupunki Pietari oli 1820-luvulla? Vuonna 1820 Pietarissa asui noin 5400
suomalaista. Uusi pääkaupunki veti väkeä aluksi pääasiassa ns. Vanhasta Suomesta, josta oli jo pitkään olleet tiiviit kauppayhteydet Pietariin. Ammattiryhmistä eniten edustettuina olivat käsityöläiset, kauppiaat ja palkolliset. Suomalaiset asuivat pääasiassa samalla
alueella ja muodostivat tiiviin sosiaalisen verkoston. Kaupunki oli monikulttuurinen sula
tusuuni.101
Suomen passiviraston passiluettelo vuodelta 1820 on ensimmäinen kattava tietolähde
Pietarissa oleskelevista suomalaisista. Sen mukaan suomalaisia passinhaltijoita oli 5472
henkeä, joista 52 prosenttia oli kotoisin Viipurin läänistä. Useimmat passinhaltijat olivat lähtöisin Helsingistä, Viipurista ja Turusta. Luetteloa tarkasteltaessa tulee kuitenkin
muistaa, että se kattaa vain ”työtätekevän ja palvelevan luokan” eli ei lainkaan säätyläisiä.
Engmanin mukaan heitä oli kuitenkin niin vähän, ettei se vaikuta aineiston luotettavuuteen.102
Pietari oli 1800-luvulla yksi suurimmista suomalaisista kaupungeista muuttoliikkeen
ansiosta. Muuttajat olivat pääosin nuoria, työikäisiä ihmisiä – esimerkiksi käsityöläisiä.
Muuttajiin kuului myös, vaikkakin vähäisemmässä määrin, säätyläisiä ja sivistyneistöä.
Engman on tutkinut Suomen korkeimmissa oppilaitoksissa, kuten Haminan kadettikoulussa, Turun Akatemiassa ja Helsingin junkkarikoulussa, opiskelleita ja sitä, miten he
hakeutuivat Venäjälle. Pääosa Haminan kadettikoulun käyneitä oli enemmistö kaikista
oppilaista eli 44 prosenttia. Viidesosa oppilaista meni Venäjälle papeiksi. Kolmas suuri
ryhmä oli ne suomalaiset, jotka menivät virkauralle Venäjälle.103
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101 Engman 1983, 146-165; Engman 2004a, 126-127.
102 Engman 2004a, 126-127.
103 Engman 2004a, 159-172.
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Sjögren kertoo omaelämäkerrassaan halunneensa ryhtyä tutkimusmatkailijaksi tanskalaisen kielitieteilijä Rasmus Kristian Raskin (1787-1832)104 esimerkkiä seuraten ja ryhtyä
perehtymään suomen kieleen ja suomensukuisiin kansoihin, jotka elivät Venäjän alueella.
Tämä puolestaan vaati muuttoa Pietariin, sillä hänen täytyi opetella venäjän kieltä. Toinen
motiivi oli Rasmus Raskin kehotus muuttaa Pietariin, jotta voisi helpommin vakuuttaa
vaikutusvaltaiset henkilöt pätevyydestään tutkimusmatkailijana.105
Taustalla tutkimusmatkahaaveelle oli, että Sjögrenin Inkerinmatkojen aikoihin kreivi
Nikolai Rumjantsev (1754-1826) oli etsinyt suomalaisten tiedemiesten joukosta henkilöä,
joka olisi valmis tutkimaan Venäjän itäisten osien historiaa, etnografiaa ja kieliä. Hän pyysi Turun Akatemian kirjallisuuden historian dosentti Johan Jakob Tengströmiltä (17871858) kahden suomalaisen nimeä, jotka olisivat halukkaita ja päteviä suorittamaan kyseisen
tutkimuksen. Tengström kuului ns. Turun romantiikan keskeisiin edustajiin, ja Eiranen
kutsuu häntä kansallisen liikkeen hegeliläiseksi mentoriksi. Tengström suositteli Gustaf
Renvallia suomen kielen tuntijana ja Erik Gustaf Ehrströmiä (1791-1835) venäjän kielen
tuntijana ja historioitsijana. Suunnitelma ei onnistunut, sillä Ehrström sai viran Venäjän
historian ja kirjallisuuden dosenttina Turun Akatemiassa, minkä vuoksi Renvall vetäytyi
hankkeesta, sillä hän ei osannut venäjää. Myöhemmin Renvall suositteli Sjögreniä kyseisen
matkan suorittajaksi ja välitti Sjögrenin kirjeen Rasmus Raskille, joka tällöin oli Pietarissa
ja kuului kreivi Rumjantsevin tuttavapiiriin.106
Halu Venäjän taholta tukea ja edistää suomensukuisten kansojen tutkimista tulee
nähdä osana Venäjän sisäpolitiikkaa. Suomi haluttiin kytkeä yhä tiiviimmin emämaahan
ja erottaa Ruotsista. Yleisestikin oltiin kiinnostuneita kartoittamaan Venäjän alueella
asuvien eri vähemmistökansallisuuksien elinoloja, tapoja, kieliä, jotta niitä olisi helpompi hallita sekä venäläistää.107 Vähemmistökansallisuuksien tutkimisessa merkittävin ja
suurimuotoisin hanke oli 1800-luvulle tultaessa ollut kuvauksen luominen koko Venäjän
keisarikunnasta, jota valmistelivat tiedeakatemian presidentin Sergei Domaševin johdolla saksalaissyntyiset luonnontieteilijät Peter Simon Pallas (1741-1811) ja Johann Gottlieb
Georgi (1729-1802), baltiansaksalainen luonnontieteilijä Johann Anton Güldenstädt (17451781), venäläinen luonnontieteilijä, tiedeatemian sihteeri Ivan Lepjohin (1740-1802) sekä
suomalaisyntyinen mineralogi Erik Laxman (1737-1796). Muistio tästä suunnitelmasta on
vuodelta 1780. Juuri Pallas vakuutti tiedekatemian siitä, että sen tulisi saada palvelukseensa
suomalainen tutkija, joka tekisi tutkimusmatkan suomensukuisten kansojen pariin. Teh104 Rasmus Kristian Raskin isä oli räätäli Niels Hansen Rasch. Hänet otettiin vuonna 1801 Odensen latinakouluun. Rask keskittyi kieliopintoihin ja erityisesti islannin kieleen. Ensimmäisen tutkimusmatkansa
hän teki Islantiin 1813-1815.Vuonna 1816 hän lähti 6 vuotta kestäneelle tutkimusmatkalle Ruotsin ja Venäjän
kautta Persiaan ja Intiaan. Ura: 1814 Kööpenhaminan yliopiston kirjaston alikirjastonhoitaja, 1818 professorin arvonimi, 1829 yliopiston kirjastonhoitaja, 1831 Kööpenhaminan yliopiston itämaisten kielten professorin virka. Kts. Kalima 1932, 448-449.
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tävää tarjottiin ensimmäisenä Turun Akatemian kaunopuheisuuden professori Henrik
Gabriel Porthanille (1739-1804), joka kieltäytyi matkasta korkeaan ikäänsä vedoten.108
Sjögrenistä tuli myöhemmin tämän suunnitelman toteuttaja. Jotta suunnitelma toteutuisi,
oli Sjögrenin jatkossa päästävä sisälle venäläisen yhteiskuntaan ja saatava luotua yhteydet
tiedeakatemiaan.
Tiedeakatemian perustamisesta vuonna 1724 lähtien sen tehtävänä oli ollut Venäjän
tieteen ja yhteiskunnan kehittäminen erityisesti tukimusmatkailun avulla. Tutkimusmatkojen kautta luotiin uudet kartat, kartoitettiin uusia kasvi- ja eläinlajeja sekä kerättiin S iperian historian arkistokokoelmat.109 1700-luvulla tiedeakatemiassa oli ollut kaksi suomalaista tiedemiestä, tähtitieteilijä Anders Johan Lexell (1740-1784) ja jo aiemmin
mainittu Erik Laxman, jotka olivat päässeet akateemikoiksi asti. Tämän jälkeen ennen
1820-lukua tiedeakatemiassa ei ollut yhtään suomalaista varsinaista jäsentä millään osastolla. Varsinaisia jäseniä olivat akateemikot, ylimääräiset akateemikot ja apulaiset. Tämän
lisäksi tiedeakatemiassa oli kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Kunniajäseneksi oli valittu
10.10.1817 Suomen kenraalikuvernööri Fabian Gotthard von Steinheil (1762-1831), joka
oli syntynyt Virossa. Seuraava suomalainen kunniajäsen oli 29.12.1826 valittu Suomen
asiain komitean valtiosihteeri Robert Henrik Rehbinder. Kirjeenvaihtajajäseniksi oli valittu kolme suomalaista luonnontieteilijää 1810-luvulla. He olivat kemisti Johan Gadolin
(1760-1852), kasvitieteilijä Christian von Steven (1781-1863) ja mineralogi Nils Gustaf Nordenskiöld (1792-1866). 1820-luvulla kirjeenvaihtajajäseniksi valittiin matemaatikko Nathanael Gerhard af Schultén (1794-1860), fyysikko Gustaf Gabriel Hällström (1775-1844) ja
Suomen asiain komitean toimitussihteeri Carl Gustaf Mannerheim. Suomalaisilla ei ollut
vielä omaa tiedeseuraa, jossa he olisivat voineet julkaista tutkimuksiaan. Suomen tiedeseura perustettiin vasta vuonna 1838. Laajempaa lukijakuntaa varten tutkimuksia oli aiemmin
lähetetty Ruotsin tiedeakatemiaan, mutta Suomen tultua osaksi Venäjän keisarikuntaa
kääntyi suunta luonnontieteissä Pietarin tiedeakatemiaan.110
Tiedeakatemiat muodostivat oman suljetun yhteisönsä, johon valtakunnan politiikalla tai säädyillä ei pitänyt olla merkitystä. Kyseessä oli ja on yhä idea tieteen tekemisen
riippumattomuudesta.111 Kuitenkin Venäjällä tiedeakatemia oli Pietari I:n suunnitelman
mukaisesti valtion varoilla toimiva laitos ja sen jäsenet olivat valtion virkamiehiä.112 Venäjällä sukuverkosto hallinnossa oli ollut keskiajalta lähtien poliittisen muuttumattomuuden
takeena. Sukutaulut olivat todisteita asemasta poliittisessa eliitissä. Tätä periaatetta noudatettiin Suomessakin 1800-luvulla esimerkiksi nimitettäessä senaatin jäseniä tiettyjen
sukujen piiristä. Nämä sukuverkostot muistuttivat aurinkokuningas Ludvig XIV:n hovin
sukuverkostoja. Tämä silminnäkijä nimitti hovin juonitteluverkostoja ”kabaaleiksi”. Suo108

Salminen 2003, 36-37.

109 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 129-143; Koponen 1996, 9.
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111 Alemann 1976, 203.
112 Koponen 1996, 5.
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men suuriruhtinaskunnassa aikalaiset ovat yksityisesti nimittäneet vastustajien verkostoja
”kabaaleiksi” – synonyyminä mainittakoon tutummat termit kuten klikki, liiga, klubi ja
koalitio. Kabaali viittaa sanana salaiseen toimintaan ja juonitteluun.113 Suomen suuriruhtinaskunnassa oli ”senaattorisukujen” lisäksi tiettyjä pappis- ja yliopistosukuja.114
Jussila on kuvannut suosikkijärjestelmää myös eräänlaisena aurinkokuntana, jonka
aurinkona oli keisari, joka heijasti valoa ja valtaa planeettoihin. Näillä taas oli valtaa vain
niin paljon kuin auringosta niihin heijastui. Keisarin lähimmät suosikit olivat aurinkoa
lähimpänä olevat planeetat, joita puolestaan heidän suosikkinsa kuina kiersivät. Suosio oli
hyvin oikullista – joskus sitä oli paljon ja äkkiä ei lainkaan.115
Suosikit muodostivat eräänlaisia puolueita ja ryhmiä. Jussilan mukaan Nikolai I:n ajan
tärkeimät ryhmät olivat ns. ”Baltian saksalaisten ryhmä”, johon kuului myös ulkominis
teri, kreivi Karl Robert Nesselrode (1780-1862) sekä ns. ”kansallinen ryhmä”, johon kuuluivat opetusministeri, tiedeakatemian presidentti Sergei Uvarov (1786-1855) ja sisäministerit Lev Perovski (1792-1856) ja Dmitri Bludov (1785-1864).116
Sukulaisuuteen ja suosioon perustuvaa virkanimitysjärjestelmää piti voimassa Pietari
I:n luoma patrimoniaalinen institutionaalinen herruus, mikä käytännössä tarkoitti hallitsemista virastojen avulla. Virastot keisari miehitti suosikeillaan, jotka kuuluivat valtajärjestystä ylläpitävään aristokratiaan. Palkitakseen suosikkejaan Pietari I antoi vuonna 1722
ranki- eli arvojärjestyksen, jossa virat olivat hierarkisessa neljäntoista rankin porrastuksessa (katso Liite 2). Rankeista käytettiin nimitystä ”tšin”. Rinnakkain olivat hovin, siviilihallinnon ja armeijan virat. Taistelu rankeista nousi eliitin elämän sisällöksi. Korkeimpiin
virkoihin ylenemisessä vaikutti erityisesti itsevaltiaan ympärille rakentuneet henkilökohtaiset suhteet.117 Tämä järjestelmä loi kuitenkin myös mahdollisuuden poiketa syntyperästä ja nousta nopeastikin arvojärjestyksessä, mikä oli Venäjälle tyypillistä.
Viran saaminen oli siis mahdollista syntymällä oikeaan sukuun, mutta sen saattoi saada
myös kiinnittymällä oikeaan sukuun oman tai lähisukulaisen avioliiton kautta. Oli avioiduttava valtiomiehen, teollisuusmiehen tai hallitsijan suosikin tyttären kanssa. Kolmas
vaihtoehto oli hankkia suosittelija. Tällöin piti olla Pietarissa ja hakeutua virkamieseliitin
asuinalueiden läheisyyteen. Pietarissa piti päästä esille ja näyttäytyä seurapiireissä. Virkamiehen uran kohtalo riippui keskenään kilpailevien verkostojen kulloisistakin asetelmista.
113 Savolainen 1994, 55-57; Savolaisen mukaan eliitti jakautui 5 keskeiseen senaattoreiden sukulaisuussuhteista muodostuvaan verkostoon. Ensimmäinen rakentui Ernst Gustaf von Willebrandin tytärten ympärille, toinen muodostui Lagerborg-, von Kothen-, Hisinger- ja Rotkirch-sukujen ympärille, kolmas puolestaan rakentui von Haartman-, von Born-, af Schultén-, Trapp- ja Forsman-sukujen ympärille, neljäs käsitti
Gripenberg-, Langensköld- ja Furuhjelm-suvut ja viides verkosto käsitti de la Chapelle-, Edelheim-, af Brunérja Antell-suvut.
114 Savolainen viittaa myös Gunnar Suolahden tutkimuksissaan esiin tuomiin serkusavioliittoihin Pohjanmaan pappissuvuissa. Esimerkiksi Lithovius-suvussa tavataan kuuden sukupolven ajan 30 avioliittoa lähisukulaisten kanssa. Tällaista ei kuitenkaan tavata senaattorisuvuissa.
115 Jussila 2004, 188-193.
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Vaikka keisarit alkoivat 1800-luvulla suosia pätevyyteen perustuvaa rekrytointia, oli muutos hidas.118 Voidaan olettaa, että vanha järjestelmä vaikutti myös tiedeakatemian virkanimityksissä.

118 Tiihonen 1994, 263-265.
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3

Tie Pietarin sivistyneistön edustajaksi

3.1

Varhaiset yhteydet Pietariin

Valmistuttuaan Turun Akatemiasta vuonna 1819 Sjögrenillä oli jo olemassa mahdollisuus
kiinnittyä myös Pietarin sivistyneistön verkostoihin. Sjögrenin taloudellinen tukija, viipurilaisen osakunnan kuraattori Carl Gustaf Nykopp kehotti Sjögreniä ottamaan yhteyttä
tanskalaiseen kielitieteilijään Rasmus Raskiin, joka tällöin oleskeli Pietarissa, ja selvittämään Raskille toiveitaan päästä Pietariin voidakseen myöhemmin osallistua Rumjantsevin suunnittelemalle tutkimusmatkalle suomalais-ugrilaisten kansojen pariin. Sjögren
kirjoitti kirjeen, jonka kielitieteilijä Gustaf Renvall välitti Raskille.119 Suosituskirjeessään
Renvall kuvaa Sjögreniä luonteeltaan sopivaksi tutkijaksi: enemmän teoreettiseksi kuin
käytännölliseksi ja ettei hänellä juurikaan ole taipumuksia toimia kirkon, lain tai vielä vähemmän armeijan palveluksessa. Lisäksi Renvall toteaa, ettei Sjögrenin ulkoinen olemus
tai käytöstavat ole mitenkään häntä puoltavia. Renvallin mukaan Sjögren on eristäytynyt
seurapiireistä köyhyytensä ja jatkuvien opintojensa vuoksi, mutta hän on kuitenkin sopiva
henkilö matkustamaan ja tutkimaan kieliä.120
Renvall ja Rask olivat tutustuneet Raskin käydessä Turussa vuonna 1818 ja Renvallin
opetettua Raskille suomen kieltä. Rask oli Pietarissa päässyt kreivi Rumjantsevin tuttavapiiriin. Raskin ehdotuksesta Rumjantsev kustansi Renvallin Suomen kielen sanakirjan,
joka ilmestyi vuonna 1826.121
Rask vastasi Sjögrenin kirjeeseen antamatta suuria toiveita, sillä hänen mukaansa
Rumjantsevilla oli neljä muuta kallista tutkimusta parhaillaan käynnissä. Rask kannusti
Sjögreniä hakeutumaan aluksi opiskelijaksi Pietarin uuteen yliopistoon.122 Tämä yliopisto
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oli perustettu alun perin Pietari I Suuren suunnitelman mukaisesti tiede- ja taideakatemian
sekä lukion yhteyteen vuonna 1747. Pietarin yliopiston toiminta oli kuitenkin hiipunut
1800-luvulle tultaessa, koska se ei menestynyt kilpailussa ylioppilaista Moskovan yliopiston kanssa. Mihail Lomonosovin aloitteesta perustettu Moskovan yliopisto osoittautui
käytännön läheisyydellään houkuttelevammaksi opiskelupaikaksi.123 Aleksanteri I perusti
vuonna 1818 uudelleen Pietarin yliopiston, jonka ensisijaisena tehtävänä oli toimia pedagogisena instituuttina.124 Raskin mukaan Sjögrenin oli mahdollista saada stipendi yliopistoon. Lisäksi Rask korosti, että tiedeakatemian akateemikko Philip Krug ja valtioneuvos
Friedrich von Adelung (1768-1843) voisivat auttaa Sjögreniä pääsemään Rumjantsevin läheisyyteen. Kirjeessään Rask mainitsee pietarilaisten yhteyksiensä olevan melko vähäiset.
Rumjantsevin, Krugin ja von Adelungin tunteminen on kuitenkin osoitus kuulumisesta
Pietarin sivistyneistön verkostoon.125
Rask oli ilmeisesti keskustellut Sjögrenin kirjeestä ja suunnitelmasta suomalaisen pastori Anders Johan Hippingin kanssa, johon Sjögren oli tutustunut ensimmäistä kertaa
jo vuonna 1817 toisella matkallaan Inkerinmaalle ja joka toimi Pietarin kuvernementinkymnaasin uskonnonopettajana sekä Rumjantsevin kirjastonhoitajana. Hipping kirjoitti
Sjögrenille samana päivänä kuin Rask ja neuvoi Sjögreniä, että hän ”voisi tietyn ajan oleskelun jälkeen tehdä itsensä Pietarissa henkilökohtaisesti tunnetuksi ja legitimoida näin itsensä pätevänä tutkimusmatkailijana”.126
Hippingin neuvo noudatti tapaa, jonka kautta Venäjällä oli mahdollista saada virka,
jos ei ollut syntynyt oikeaan sukuun tai ei ollut päässyt joko oman tai lähisukulaisen avioliiton kautta hyvään sukuun. Tämä kolmas tapa oli suosittelijan hankkiminen.127 Näyttää
siltä, että mahdollisuudet edetä uralla muuallakin kuin valtion hallinnon palveluksessa
noudattivat Venäjällä edellä mainittua kaavaa, mistä Hipping oli tietoinen. Hipping oli
saavuttanut asemansa Pietarin sivistyneistön edustajana itsekin suosittelijoita hankkimalla.
Hän osallistui aktiivisesti Rumjantsevin pitämään monikansalliseen historialliskirjalliseen keskustelupiiriin ja tunsi myös sen kautta vaikutusvaltaisia henkilöitä.128 Keskustelupiiri kokoontui Rumjantsevin palatsissa, joka sijaitsi Englantilaisella rantakadulla
numerossa 44.129
Vaikka Venäjän hengellisen säädyn edustajat kuuluivat periaatteessa yhteiskunnan
ylimpään kerrostumaan aateliston ja siviili- sekä sotilasvirkamiesten lisäksi, oli heidän
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129 Kaurinkoski 2000, 115; Rumjatsev testamenttasi talon julkiseksi museoksi. Hän kuoli vuonna 1826.
Talo toimi museona vuosina 1831-1861. Rumjatsevin kirjasto oli museon perusta. Museo siirrettiin Moskovaan ja se on Venäjän suurimman kirjaston, valtionkirjasto, perusta. Rumjantsevin palatsissa toimii nykyisin
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asemansa käytännössä kuitenkin erilainen. Papisto erosi toimeentulotasoltaan hyvin vähän talonpojista ja kaupunkilaisista. Lisäksi venäläinen papisto muodosti oman suljetun
yhteisönsä.130 Suomalainen luterilainen papisto Hipping mukaan luettuna muodosti tästä
poikkeuksen. Papit kuuluivat vähälukuiseen suomalaiseen älymystöön ja heitä myös aateloitiin. Juuri papisto lähti luomaan suhteita Venäjään ja sillä oli yhteyksiä myös venäläiseen
maataomistavaan aatelistoon, jolla oli ainoana säätynä todellista vaikutusvaltaa yhteiskunnassa keisarin lisäksi.131
Keisari hallitsi maata virastojen kautta, jotka hän miehitti suosikeillaan, jotka olivat
tehokkaita virkamiehiä. Voidaankin sanoa, että valtajärjestystä ylläpitävä eliitti siirtyi
tiloiltaan virastoihin 1700-luvun kuluessa.132 Esimerkiksi kreivi Rumjantsev oli nimenomaan valtiomies ja hän oli toiminut Venäjän ulkoasiainministerinäkin. Suomalaisen
papiston erikoisasema Pietarin vaikutusvaltaisissa piireissä voidaan havaita tarkasteltaessa
Hippingin yhteyksiä ja toimintaa Sjögrenin uran edistämiseksi.
Sjögrenin varhaisessa yhteydenpitoverkostossa133 Pietariin henkilösuhteita on mahdollista kuvata seuraavalla tavalla:
Renvall

Sjögren

Rask

Rumjantsev

Hipping

Asetelmasta voidaan havaita, että kielitieteilijä Rasmus Rask oli verkostossa keskeinen
henkilö. Rask tunsi kielitieteilijä Renvallin, pastori Hippingin ja kreivi Rumjantsevin entuudestaan. Renvall välitti Sjögrenin kirjeen Raskille. Hän sai Raskin kautta rahoituksen
suomen kielen sanakirjalleen opetettuaan itse vuonna 1819 Raskille suomea. Rask todennäköisesti keskusteli Hippingin kanssa Sjögrenistä, jonka Hipping tunsi. Tämän seurauksena sekä Hipping että Rask kirjoittivat Sjögrenille. Erikoista on, ettei Sjögren lähestynyt
Rumjantsevia Hippingin kautta, joka oli kreivin kirjastonhoitaja. On mahdollista, ettei
Hippingin suositus painanut niin paljon kuin Raskin tai akateemikkojen.

130 Wirtschatfter 1997, 60-61.
131 Juntunen 2002, 156-204.
132 Tiihonen 1994, 170-171.
133 Ennen varsinaista muuttoa Pietariin Sjögren oli vuosina 1816 ja 1817 vieraillut opiskelutoverinsa Arvid Stråhlmanin luona Inkerinmaan Gubanitsassa. Tällöin Viipurin Monrepos ja erityisesti Pietari tekivät
Sjögreniin suuren vaikutuksen. Kts. Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 9.7.1816, 13.7.1816 ja 21.7.1816,
Coll. 209.68 ja 209.69, KK.
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Rask lähti pian tämän jälkeen Pietarista, minkä vuoksi hän ei ollut Sjögrenin kannalta enää edullisessa asemassa Rumjantseviin ja muuhun Pietarin sivistyneistöön nähden.
Raskin jälkeen Hippingistä muodostui Sjögrenin uran alkuvaiheelle merkittävä henkilö.

3.2 Hippingin toiminta Sjögrenin hyväksi
Kesällä 1819 Sjögren matkusti Iittiin tapaamaan perhettään ja samalla hän teki matkan
Pietariin, missä ”Odotettavissa oli uusia miellyttäviä huvituksia ja ilo nähdä Venäjällä asuvia tuttavia ja ystäviä”, kuten Sjögren omaelämäkerrassaan toteaa.134
Pietarissa Sjögren sai kuulla opiskelutoveriltaan Eric Finnériltä, jonka kautta hän oli
kesällä 1817 tutustunut Hippingiin, että Hippingillä oli suunnitelma Sjögreniä varten.
Vapaaherra Carl Rosenkampff135 oli toivonut Hippingin perehdyttävän hänet islannin
kieleen ja kirjallisuuteen, joihin Hipping oli perehtynyt Raskin johdolla. Hipping tarjosi
Sjögrenille kyseistä tehtävää ja vei Sjögrenin Rosenkampffin luo.136
Hippingin suosituksesta huolimatta Rosenkampff hautasi suunnitelman.137 Sjögren
itse epäili, että syynä oli hänen diplomissaan esiintynyt virheellisyys, jonka mukaan hän
oli filosofian maisteri ja vapaiden tieteiden tohtori, vaikka asia oli päin vastoin.138 Vaikka
Hippingillä ei ollut lainkaan akateemista koulutusta, oli häntä alun perin pyydetty tehtävään. Virheellisyydellä tuskin oli asiassa suurta merkitystä. Sjögren oli Pietarissa tuntematon henkilö. Ei voida myöskään tietää, millaisen kuvan Rosenkampff sai hänestä tapaamisen perusteella.
Seuraavaksi Hipping kehotti Sjögrenin hakemaan jotain avointa virkaa Viipurin kymnaasissa, jolloin hän olisi lähempänä Pietaria, mutta Sjögren halusi palata Turkuun. Hän
oli lupautunut erään nuoren ylioppilaan opintojen valvojaksi. Lokakuussa Sjögren otettiin
Turun Akatemian kirjaston ylimääräiseksi amanuenssiksi. Hän suunnitteli myös pyrkivänsä Kreikan kirjallisuuden dosentiksi Turun Akatemiaan.139
Tammikuussa 1820 Sjögren sai Nykoppin kautta Hippingiltä kirjeen, jossa hän kertoi tiedeakatemian kirjastossa olevasta avoimesta virasta ja kehotti Sjögreniä ottamaan
yhteyttä akateemikko Christian Frähniin, joka puolestaan oli luvannut suositella Sjögreniä tiedeakatemian presidentti Sergei Uvaroville.140 Kun vastausta ei kuulunut, meni
Sjögren tapaamaan tuolloin Haminan kadettikoulussa opiskelevaa, myöhemmin muun
134 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 27.8.1819-17.9.1819, Coll. 209.52, KK; Joki 1955, 52-53.
135 Kyseessä oli todennäköisesti “koskiparonina” tunnettu Carl Rosenkampff (1793-1846), joka toimi myös
koskenperkaus- ja kanavatöiden johtokunnassa ja oli saanut koulutuksensa Pietarissa tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan opistossa. Kts. Kalleinen 2000.
136 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 28.8.1819, Coll. 209.52, KK.
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139 Joki (toim.) 1955, 53-57.
140 Hipping Sjögrenille 21.12.1819, Coll. 209.8, KK.
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muassa yliopiston sijaiskanslerina ja senaatin talousosaston varapuheenjohtajana toiminutta Johan Mauritz Nordenstamia (1802-1882), joka oli palannut matkalta Pietarista ja
jonka Sjögren oletti kuulleen jotain asiasta. Nordenstam oli nähnyt Hippingin luona kirjeen F
 rähniltä, jonka mukaan Uvarov oli luvannut viran venäläiselle suojatilleen,141 minkä myös Hippingin kirje vahvisti.142 Huomattavaa on, ettei Frähn kirjoittanut suoraan
Sjögrenille, vaan välitti tiedon Hippingin kautta. Syynä tähän lienee ollut, ettei heitä oltu
virallisesti esitelty toisilleen.
Sjögren jatkoi Turussa yksityisopettajana, kunnes tieto uudesta mahdollisuudesta
päästä Pietariin tavoitti hänet maaliskuussa 1820. Piispa Zacharias Cygnaeus (1763-1830)
tarjosi Sjögrenille paikkaa lastensa kotiopettajana. Hän oli kuullut Hippingiltä Sjögrenin
pyrkimyksistä päästä Pietariin. Sjögren kirjoitti Cygnaeukselle myöntävän vastauksensa ja
alkoi valmistella lähtöään Turusta.143
Sjögren saapui Pietariin huhtikuun lopulla 1820.144 Kotiuduttuaan Cygnaeuksen
perheeseen Sjögren alkoi Hippingin johdolla lähestyä henkilöitä, jotka olivat Hippingin
näkemyksen mukaan tärkeitä Sjögrenin uralle ja ennen kaikkea suomensukuisten kansojen pariin suuntautuvan tutkimusmatkan toteutumiselle. Jo Suomesta Sjögren oli saanut
mukaansa professori Anders Erik Afzeliukselta145 kirjeen vietäväksi Suomen asiain komitean sihteerille Robert Henrik Rehbinderille. Kirjeen vaikutukseksi jäi onnentoivotus
Sjögrenille hänen pyrkimyksissään.146 Rehbinder oli selvillä Sjögrenin suunnitelmista, sillä
Sjögren oli vieraillut syksyllä 1819 Rehbinderin luona Paimiossa keskustelemassa asiasta.
Tällöin Rehbinder oli luvannut keskustella asiasta Rumjantsevin kanssa.147 Ei tiedetä, oliko hän tehnyt niin.
Ensimmäiseksi Hipping järjesti Sjögrenille mahdollisuuden vierailla Rumjantsevin kirjastossa, jonka hoitaja hän itse oli.148 Rumjantsev oli innokas Venäjän historian lähteiden
ja käsikirjoitusten sekä yleensäkin kirjallisuuden kerääjä. Hänen kirjastonsa oli laajuudeltaan kuuluisa ja se tuli myöhemmin muodostamaan Venäjän valtionkirjaston perustan.149
Hipping antoi Sjögrenille tehtäväksi kirjoittaa kirjastossa olevista tutkielmista julkaisuluettelon ”Disputations Katalog”, josta oli mahdollista saada 75 ruplan korvaus.150
141 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 22.2.1820, Coll. 209.53, KK.
142 Hipping Sjögrenille 20.4.1820, Coll. 209.8, KK; Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 24.2.1820, Coll.
209.53, KK.
143 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 15.-18.3.1820, Coll. 209.53, KK.
144 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 28.4.1820, Coll. 209.53, KK.
145 Oikeustieteen professori Afzelius (1779-1850) oli neuvonut Sjögreniä jo Suomessa käymään Rehbinderin
puheilla diplomien uudelleenpainatusta koskevassa kiistassa sekä toiveesta päästä tutkimusmatkalle Venäjälle. Kts. Joki (toim.) 1955, 65-66.
146 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 30.4.1820, Coll. 209.53, KK.
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Tämän jälkeen Hipping antoi Sjögrenille kirjeen vietäväksi Frähnille. Frähn kehotti
Sjögreniä hakemaan itämaisten kielten apulaisprofessorin paikkaa Kazanin yliopistossa,
missä hän oli itsekin opiskellut orientalistiikkaa ja perehtynyt erityisesti itämaisiin käsikirjoituksiin ja rahoihin. Frähn oli vuonna 1817 matkustaessaan kotikaupunkinsa Rostockin
yliopiston palvelukseen pysähtynyt Pietarissa perehtyäkseen tiedeakatemian itämaiseen
kokoelmaan, joka Whittakerin mukaan häikäisi Frähnin. Tiedeakatemian presidentti
Uvarov oli juuri saanut ostettua ranskalaiselta diplomaatti Rousseau´lta 700 arabialaista,
turkkilaista ja persialaista käsikirjoitusta. Uvarov sai Frähnin jäämään Pietariin, ja hänet
otettiin akateemikko Krugin suosituksesta järjestämään tiedeakatemian itämaista rahakokoelmaa. Frähnistä tuli tieteenalan varsinainen akateemikko ja hänen erityisenä ansionaan
pidetään nuorten tutkijoiden koulutuksen aloittamista. Tämän lisäksi hän teki aasialaisen
museon johtajana siitä alallaan merkittävän laitoksen.151
Sjögren oli mielestään kuitenkin liian vanha lähteäkseen Kazaniin ja hän halusi perehtyä itämaisiin kieliin vain sivutyönään. Eniten häntä kiinnostivat suomensukuiset kansat
ja niiden kielet. Kielet olivat romantiikan aatemaailman mukaisesti ainutlaatuisia todisteita kansojen muinaisuudesta. Sjögrenin tapauksessa suomensukuisten kansojen muinaisuuden tutkiminen oli osa henkistä perintöä Turun Akatemian ajoilta.152
Eniten suomensukuisten kansojen tutkijana Sjögrenin uraa varhaisvaiheessa edisti
kielitieteilijä Ivan Lobojko (1786-1861), johon Sjögren tutustui Hippingin kautta ja joka
oli Hippingin ja Raskin yhteinen ystävä.153 Lokakuun 19. päivänä 1820 Sjögren kirjoittaa
päiväkirjassaan tavattuaan Lobojkon ensimmäistä kertaa: ”Minulla on hyvä syy iloita tuttavuudesta.”154 Lobojko vaati Sjögreniä kirjoittamaan lyhyen kirjoitelman suomen kielestä,
mihin Sjögren tapaamisen jälkeen ryhtyikin.155 Kirjoitelmalla oli hyvä vaikutus. Lobojko
antoi eräälle Richterille tehtäväksi kääntää se tanskaksi ja hän näytti sitä myös historioitsija von Adelungille, joka puolestaan halusi lähettää kopion käsikirjoituksesta professori
Johann Severin Vaterille (1786-1826) Saksaan. Lisäksi kirjoitelma oli Hippingin kertoman
mukaan miellyttänyt kreivi Rumjantsevia, joka halusi painattaa sen.156
Rumjantsev oli valtakunnan kanslerin virassa vienyt läpi rauhanneuvottelut Haminassa, mikä selittää hänen kiinnostuksensa Suomen oloihin. Rumjantsev oli, kuten Renvallin suomen kielen sanakirjankin kustantaminen osoittaa, kiinnostunut suomen kielestä.
Tämä viittaa siihen, että suomen kielen arveltiin tulevaisuudessa olevan tärkeä. Suomi oli
suuriruhtinaskunnassa kansan enemmistön kieli, mikä oli otettava huomioon hallinnossa.
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Suomen kielen aseman parantamiseen ryhdyttiin myös poliittisin perustein, suomalaisen,
ei-ruotsalaisen, kansallisuuden luomiseksi.157
Koska minkäänlaista vakinaista tointa ei kuitenkaan näyttänyt Venäjällä järjestyvän,
alkoi Sjögren ajatella paluuta Suomeen. Hän keskusteli asiasta Lobojkon kanssa, joka neuvoi olemaan tekemättä hätiköityjä päätöksiä. Lobojkon mukaan: ”Tulisi etsiä mitä enemmän tuttavuuksia sen parempi, eikä tulisi aluksi aliarvioida pienimpääkään pyyntöä, vaan
viisaudella ja varovaisuudella hyödyntää kaikkea.” Lisäksi hänen mukaansa tuli huolehtia,
että Sjögrenin kirjoitelma painettaisiin.158 Lobojko, kuten Hippingkin, tiesi periaatteet,
joilla oli mahdollista edetä uralla Pietarissa.
Hipping järjesti Sjögrenille tapaamisen Rumjantsevin kanssa, joka oli jo aiemmin
lukenut Sjögrenin suomen kieltä ja kirjallisuutta käsittelevän kirjoitelman Über die
Finnische Sprache und ihre Literatur käsikirjoituksen. Sjögren kirjoitti Hippingin neuvosta R
 umjantseville ranskankielisen kirjeen, jossa hän esitteli kirjoitelmaansa sekä toi ilmi
toiveensa turvautua Rumjantsevin apuun kirjoituksen julkaisemisen rahoituksessa. Syynä
kirjeen tarpeellisuuteen oli Rumjantsevin huono kuulo. Keskustelu Rumjantsevin kanssa
käytiin pääosin kirjoitustaulun välityksellä. Tapaamista Sjögren luonnehtii päiväkirjassaan jopa itseironisesti: ”Pastori Hippingin kehotuksesta esittelin muutamien typerien
kumarrusten jälkeen kirjallisen vastineeni, joka nyt näytti kelpaavan.” Rumjantsev lupasi
julkaista Sjögrenin kirjoituksen, joka tuli kolmen arkin laajuisena parhaalle paperille painettuna maksamaan 150 ruplaa. Painoksen laajuus ei käy ilmi lähteistä. Teos julkaistiin
saksaksi.159 Itkosen mukaan kirjoitelma oli pääasiassa kuvaileva katsaus suomen kielen
rakenteeseen ja tutkimukseen.160
Hipping oli neuvonut Sjögreniä kirjoittamaan kirjeensä ranskaksi. Näin oli esimerkiksi
kuvernööreillä tapana tehdä, jotta viranomaiset voisivat tarvittaessa näyttää kirjeet keisarille tai muille tärkeille henkilöille. Sjögrenin tapauksessa syy näyttää olleen sama, mutta on
myös olemassa toinenkin tekijä. Korkeammissa asemissa olevat kirjoittivat toisilleen ranskaksi, mutta englantiakin ymmärrettiin.161 Saksa oli ranskan ohella keskeisessä asemassa
Pietarissa ja Itämeren maakunnissa ja ne säilyivät Venäjällä keskeisinä kielinä 1800-luvun
lopulle asti. Venäjän kielen asema vahvistui ja siitä tuli tieteen kieli 1800-luvun puolivälistä
lähtien.162 Sjögren käytti myöhemmissäkin tutkimuksissaan saksaa. Hän kirjoitti kirjeitä
myös latinaksi ja ruotsiksi. Suomen kirjakielen kehittymättömyys lienee osasyy siihen, että
myös päiväkirja on kirjoitettu pääosin ruotsiksi. Perustan ruotsin kielellä kommunikointiin Sjögren oli saanut jo Loviisan alkeiskoulussa. Ranska ja venäjä tuottivat Sjögrenille ongelmia, ja hän joutui turvautumaan muiden apuun niiden käytössä. Osuva on kielitieteilijä
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Rasmus Raskin kuvaus Viipurista: ”Sekaseurassa kuulee puhuttavan kaikkia mahdollisia
kieliä, ruotsia, venäjää, saksaa, suomea, toisinaan ranskaa.”163 Pietari muodosti samanlaisen kielellisen ”sulatusuunin”.
Kielitieteestä oli kiinnostunut myös venäläinen historioitsija Friedrich von Adelung,
jonka Sjögren tapasi ensimmäistä kertaa kadulla poistuessaan Rumjantsevin luota. Heti
seuraavana päivänä Sjögren vieraili von Adelungin luona, joka oli jo aiemmin keskustellut
Hippingin kanssa Sjögrenistä.164 von Adelungin kanssa Sjögren keskusteli matkasuunnitelmastaan ja rahoituksesta, sillä hän oli Raskilta kuullut von Adelungin hyvistä suhteista Rumjantseviin. Hyvistä suhteista oli osoituksena se, että von Adelung oli vuonna
1831 perustamassa Rumjantsevin museota, jonka perustana oli Rumjantsevin kirjasto.
Rumjantsevia ja von Adelungia yhdisti kiinnostus Venäjän historiaan.165 von Adelung ehdotti matkan vuotuiseksi rahoitukseksi 3000 ruplaa ja valmisteluihin edellisenä vuonna
1500 ruplaa. Huomattavaa on, että 1820-luvulla professorin vuosipalkka Suomessa oli noin
1000 ruplaa.166 Tämän arvion pohjalta Sjögren laati matkasuunnitelmansa, jonka von
Adelung lähetti Rumjantseville. Rumjantsev ilmoitti, ettei hän korkean ikänsä vuoksi tulisi
todennäköisesti näkemään matkan tuloksia ja että matkaan valmistautumiseenkin menisi
paljon aikaa Sjögrenin venäjän kielen taitoa parannettaessa, minkä vuoksi hän ei ollut
halukas osallistumaan matkan kustannuksiin. Tämän jälkeen myös von Adelungin, kuten
Lobojkonkin, mielestä oli parasta huolehtia Sjögrenin käsikirjoituksen painattamisesta.167
Saatuaan käsikirjoituksensa painatetuksi Sjögren ryhtyi järjestelmällisesti lahjoittamaan siitä kappaleita tärkeiksi katsomilleen henkilöille. Rumjantsev lahjoitti lähes koko
painoksen Sjögrenille ja pidätti itsellään vain pienen määrän kappaleita.168 Ensimmäisen
kappaleen Sjögren lahjoitti valtiosihteeri Rehbinderille, joka halusi myös kopion Sjögrenin
Rumjantseville tekemästä matkasuunnitelmasta. Toisen kappaleen Sjögren vei vapaaherra
Rosenkampffille, joka ilmoitti keskustelleensa Sjögrenistä Peter von Köppenin kanssa.169
von Köppen oli lähdössä matkalle Kiovaan ja hän otti vietäväkseen Sjögrenin teoksen eräälle Jevgenille Pihkovaan ja lisäksi 20 kappaletta vietäväksi historioitsija von Adelungille.
Akateemikko Frähn halusi toisen kappaleen omansa lisäksi vietäväksi tiedeakatemian presidentti Uvaroville, jolle Frähn halusi suositella Sjögreniä. Akateemikko Krug puolestaan
lupasi viedä kappaleet joihinkin paikkoihin, jotka olisivat Sjögrenille suotuisia. Lobojkolle
Sjögren jätti oman kappaleen lisäksi 15 kappaletta jaettavaksi hyödyllisille henkilöille, joiden henkilöllisyys ei käy ilmi lähteistä. Sjögren lähetti notaari Alexander Wulffertin (17901855) kautta kappaleen keisarin adjutantille. Koska adjutantti ei kuulunut päiväkirjan ja
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kirjeenvaihdon perusteella Sjögrenin tuttavapiiriin, Sjögren ilmeisesti ajatteli teoksen kulkeutuvan tätä kautta itse keisarille.170
Sjögren kävi jättämässä myös kappaleita, joiden määrää ei mainita, kolmeen kirjakauppaan myytäviksi.171 Kirjakustantaja Gräffin kautta Sjögren lähetti 150 kappaletta Saksaan julkaistaviksi ja lisäksi 6 lahjakappaletta toimituksille Leipzigiin, Jenaan, Halleen,
Göttingeniin ja Heidelbergiin.172 Mauss on teoksessaan Lahja173 käsitellyt lahjojen vaihtamista arkaaisissa yhteiskunnissa. Maussin mukaan ei ole olemassa pyyteetöntä lahjaa.
Vaikka lahja näyttäisikin vapaaehtoiselta, niin todellisuudessa se annetaan tai maksetaan
velvollisuudesta. Kutsu, kuten kohteliaisuuskin, täytyy aina palauttaa. Mauss korostaa
sääntöjen pätevän myös nykyaikana eli tässä tapauksessa 1920-luvulla.174 Maussin ideat
arkaaisten ja esiteollisten yhteiskuntien vuorovaikutussuhteista soveltuvat hyvin kuvaamaan niin 1800-luvun Venäjää kuin 2010-luvun suomalaista yhteiskuntaakin. Mauss ei
kuitenkaan ole ainoa tutkija, joka on käsitellyt lahjojen antamista ja saamista, vaan aihe
paljon tutkittu. Oman kiinnostavan lisänsä tieteellisten tutkimusten ulkopuolelta antavat
sananlaskut. Tässä tapauksessa voisi hyvinkin viitata seuraaviin sananlaskuihin: kun ottaa
lahjan, sitoo itsensä tai lahja lahjaa anoo, hyvä sana vastinetta. Aina vastalahja ei kuitenkaan ole yhtä suuri tai riittävä suhteessa ensin annettuun. Maussin mukaan tämä tekee
suhteista hierarkisia.
Sjögrenin tapauksessa kirjojen lahjoittamisessa oli kyseessä itsensä tunnetuksi tekemisen lisäksi myös edellä kuvatusta vastavuoroisuuden periaatteesta. Sjögren palkitsi teoksellaan henkilöitä, jotka olivat häntä tukeneet. Teos itsessään oli omistettu kreivi
Rehbinderille.
Toukokuussa 1822 Sjögren kuuli Hippingiltä, että Frähn suunnitteli matkaa Venäjän
sisäosiin ja että hän halusi ottaa Sjögrenin matkakumppanikseen. Matkasta ei Sjögrenin
osalta tullut mitään, sillä Frähn matkusti lopulta yksin ja yritti salata asiaa Sjögreniltä. Ongelmana oli, että kyseessä oli tiedeakatemian kautta järjestetty matka, eikä Sjögren ollut
tiedeakatemian jäsen tai tunnettu henkilö tiedeakatemian jäsenten keskuudessa. Frähn
väitti Sjögrenille, ettei itsekään voi matkustaa, koska tiedeakatemian presidentti Uvarov
oli jo matkustanut kesäksi maaseudulle. Täten asia oli Frähnin mukaan opetusministeri
Aleksandr Golitsynin (1773-1844) ellei peräti keisarin päätettävänä, mistä johtuen matka siirtyisi seuraavaan kesään.175 Näin oli siksi, että vuoden 1803 ohjesäännön mukaisesti
tiedekatemian presidentin (johtajan) valtaa oli kavennettu. Hän ei pystynyt enää
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kääntymään henkilökohtaisesti keisarin puoleen, vaan kaikkein tärkeimmissä asioissa,
kuten tutkimusmatkat ja uusien jäsenten vaalit, hänen täytyi kääntyä opetusministeriön
puoleen. Akatemia oli siis siirtynyt kyseisen ministeriön alaisuuteen.176

3.3 Rehbinder ja suositukset matkan edistäjinä
Tammikussa 1822 Rehbinder ilmoitti haluavansa edistää Sjögrenin matkapyrkimyksiä
ja esitellä keisarille Sjögrenin matkasuunnitelman.177 Ilmeisesti Rumjantsevin julkaisema teos oli vakuuttanut Rehbinderin Sjögrenin kyvyistä. Sjögren ei kuitenkaan halunnut tukeutua vain Rehbinderin lupaukseen, sillä hän edelleen etsi tukea Rumjantsevista.
Pietarin yliopiston professori Crohns178 kehotti häntä kääntymään akateemikko Krugin
puoleen, jolla oli hänen mielestään suurempi vaikutusvalta Rumjantseviin tällaisissa asioissa kuin von Adelungilla, jonka yritys auttaa Sjögreniä oli epäonnistunut.179 Lähteistä ei
kuitenkaan löydy merkintää, että Sjögren olisi noudattanut Crohnsin neuvoa ja mennyt
Krugin puheille.
Koska Rehbinderin lupauksesta esitellä Sjögrenin matkasuunnitelma keisarille ei kuulunut vuoteen mitään, päätti Sjögren tammikuussa 1823 tehdä asian hyväksi jotain. Hipping
neuvoi Sjögreniä miettimään matkasuunnitelmaansa ja kirjoittamaan Rehbinderille esittelyn, jonka Sjögren laati Rumjantseville aiemmin tekemänsä suunnitelman pohjalta.
Hipping käänsi esittelyn ranskaksi. Sjögren vei sen Rehbinderille, joka lupasi viedä asian
eteenpäin, mikä tarkoitti tässä tapauksessa keisaria. Sjögren sai pian kuulla Cygnaeukselta,
että Rehbinder oli sanonut Sjögrenin ansaitsevan tukea suunnitelmassaan.180
Asia on erikoinen, sillä Sjögren oli antanut vuotta aiemmin Rehbinderille ranskaksi tehdyn matkasuunnitelmansa. Esittely oli nyt kirjoitettu vain Rehbinderille eikä
Rumjantseville, mikä saattoi olla syy siihen, että tällä kertaa Rehbinder piti lupauksensa.
Rehbinderin asema oli vaikea aikana, jolloin pelättiin kansallisuusaatteita, mikä näkyi Venäjällä vuosina 1823 ja 1824 sensuurin kiristymisenä ja ulkomaanmatkojen rajoittamisena.181 Tapauksesta voidaan myös havaita Rehbinderin ja Cygnaeuksen olleen tekemisissä
toistensa kanssa. Cygnaeuksen panostusta Sjögrenin uran edistämiseksi ei voida tietää.
Sjögren on omaelämäkerrassaan korostanut henkilökohtaisia erimielisyyksiä Cygnaeuksen
kanssa. Erimielisyydet johtuivat Sjögrenin mielestä osittain hänen ystävyydestään piispan
nuorimman tyttären kotiopettajattaren kanssa. Asian seurauksena Sjögrenin kotiopet176 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 161-201.
177 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 24.1.1822, Coll. 209.53, KK.
178 Kyseisestä henkilöstä ei löydy tarkempia tietoja. Nimi on kirjoitettu, kuten Sjögren sen päiväkirjassaan
kirjoittaa.
179 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 26.1.1822, Coll. 209.53, KK.
180
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tajan toimi loppui vuoden kuluttua sen alkamisesta.182 Päiväkirjan perusteella Sjögren
kuitenkin vieraili Cygnaeuksen luona hänen kuolemaansa asti ja piti tämänkin jälkeen
yhteyttä Cygnaeuksen leskeen (Cygnaeus kuoli vuonna 1830). Täten voidaan suhtautua
kriittisesti omaelämäkerrassa esiintyvään korostukseen erimielisyyksistä, joita varmasti
oli ollut, mutta jotka oli sitten ylitetty. On luultavaa, että Cygnaeuksella oli tunnettua
merkittävämpi asema Sjögrenin suojelijana Pietarissa.
Samaan aikaan Hipping sai Suomesta Vihdin kirkkoherran viran ja hänelle ryhdyttiin
etsimään seuraajaa Rumjantsevin kirjastonhoitajana. Sjögren kääntyi asiassa aluksi von
Adelungin puoleen, joka lupasi kannattaa Sjögreniä toimeen. Hipping kertoi Sjögrenille,
että hänen täytyi tasapuolisuuden nimissä suositella Sjögrenin lisäksi myös erästä toista
henkilöä tehtävään. Rosenkampff oli käynyt Hippingin luona keskustelemassa asiasta.
Lisäksi Hippingin mukaan Sjögrenin oli voitettava juuri von Adelung ja Krug puolelleen
asiassa. Tämä kuvastaa Hippingin suosituksen painoarvon vähäisyyttä. Sjögren tapasi
myös Frähnin, joka lupasi puhua Sjögrenin puolesta Krugille. Frähn kertoi Sjögrenille ehdottaneensa tiedeakatemian presidentti Uvaroville Sjögrenin palkkaamista tiedeakatemian kirjastoon. Kirjastoon oli kuitenkin palkattu saksalainen ”ali-kirjastonhoitaja” Frähnin
tietämättä asiasta etukäteen. Sjögren sai kuulla tulleensa valituksi Hippingin seuraajaksi
palattuaan kolmiviikkoiselta matkaltaan Suomesta.183
Valinnassa ilmeni pian hankaluuksia. Rumjantsev oli alkanut miettiä Sjögrenin tulevaa
tutkimusmatkaa ja sitä, että hän joutuisi tämän vuoksi pian etsimään Sjögrenille seuraajaa.
Venäläisestä Plisovista184, joka oli myös jättänyt hakemuksen, oli muodostumassa vaarallinen kilpailija. von Adelungin mielestä Plisovin etuna oli venäläisyys ja se, että hänellä
oli kirjallisten töidensä kautta side Rumjantseviin. Rumjantsev oli kuuluisa siitä, että hän
tuki taloudellisesti monia Venäjän historiaa käsitteleviä julkaisuja ja projekteja. Sjögren
päätti mennä Rumjantsevin luokse vierailulle ja kirjoitti Frähnin ja Krugin ohjeiden mukaan ranskaksi lyhyen selvityksen tulevasta matkastaan. Rumjantsev ei kuitenkaan heidän tavatessaan tehnyt päätöstä, vaan sanoi keskustelevansa asiasta vielä Krugin kanssa.185
Sjögren sai neljän päivän kuluttua, huhtikuun kuudentena päivänä 1823, kuulla Krugilta,
että hänet oli valittu samalla 1200 ruplan palkalla kuin edeltäjänsä Hipping toimeen ja
että Plisov saisi toimen aluksi kirjaston venäläisen kokoelman hoitajana. Sjögrenin lähtiessä tutkimusmatkalle Plisovista tulisi koko kirjaston hoitaja.186
Heinäkuussa 1823 Sjögren teki lyhyen matkan Laatokan ympäristöön tehden havaintoja alueen murteista. Palattuaan matkalta hän sai kirjeen Rehbinderiltä, jonka mukaan
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keisari oli myöntänyt Sjögrenille 6000 ruplan apurahan kahden vuoden tutkimusmatkaa
varten. Suomen valtion varoista.187
Rehbinderin edustama instituutio Suomen asiain komitea ja siihen kytköksissä oleva
virkamiehistö senaatin jäsen Carl Johan Walleen (1781-1867) ja maaherra, myöhemmin
muun muassa senaattori Lars Gabriel von Haartman (1789-1859) mukaan lukien edustivat
katsantokannoiltaan byrokraattis-patrioottista Suomi-ideaa, johon kuuluivat vain välttämättömien Ruotsi-yhteyksien ylläpito ja myöntyväisyyspolitiikka suhteessa uuteen emämaahan. 1820-luvun alussa komitea muuttui yhä paternalistisemmaksi – toisin sanoen monista uudistuksista luovuttiin, koska niiden pelättiin loukkaavan emämaan Venäjän etuja.
Rehbinder joutui tasapainoilemaan poliittisesti vaikeassa asemassa suhteessa Suomen suuriruhtinaskuntaan ja Venäjään. Myöhemminhän Suomen asiain komitea lakkautettiin
kenraalikuvernööri Arseni Zakrevskin aloitteesta keisari Nikolai I:n päätöksellä ja sen tilalle perustettiin vuonna 1826 valtiosihteerinvirasto, jonka johdossa Rehbinder jatkoi.188
Rehbinderin karriääriä tarkasteltaessa voidaan todeta hänen osanneen välttää vaikeita karikoita taitavasti. Tässä vaiheessa Sjögren oli tehnyt itseään tunnetuksi Pietarissa, saanut
Rumjantsevin valitsemaan itsensä kirjastonhoitajakseen ja saavuttanut tärkeitä tukijoita,
joten Rehbinderin oli helppo edistää matkasuunnitelmaa.
Sjögren alkoi valmistautua matkaa varten hankkimalla kirjallisuutta, jota hän piti
tärkeänä. Hän osti muun muassa Henrik Hasselin teoksen Geographie öfver Ryssland.
Sjögrenillä oli ajoittaista rahapulaa kirjastonhoitajan toimestaan huolimatta ja hän lainasi
rahaa esimerkiksi Carl Gustaf Mannerheimilta, joka oli hänen opiskelutoverinsa. Ilmeisesti laina meni kirjoihin, sillä Sjögren kävi seuraavana päivänä ostamassa karjalankielisen
Matteuksen evankeliumin.189 Loppuvuosi 1823 meni matkaan valmistautuessa ja työssä
Rumjantsevin kirjastossa.
Ystävyys Mannerheimin kanssa tuntuu aluksi yllättävältä. Yhteiset opiskeluvuodet ja
tällöin muodostunut ystäväpiiri selittävät Sjögrenin ja Mannerheimin läheisen suhteen.
Merkillepantavaa on, että Mannerheim allekirjoittaa kirjeensä Sjögrenille joko ”CM” tai
”Carolus”.190
Sjögrenin ja Mannerheimin yhteiseen ystäväpiiriin kuuluivat Mannerheimin S jögrenille
lähettämien kirjeiden perusteella tuleva yliopiston kirjastonhoitaja Alexander Blomqvist,
lääketieteen professori Immanuel Ilmoni (1797-1856), Turun Akatemian ensimmäinen
venäjän kielen lehtori ja sittemmin kirkkoherra Erik Gustaf Ehrström sekä professori, sittemmin senaattori Fredrik Vilhelm Pipping (1783-1867), joiden kuulumisia Mannerheim
kirjeissään kertoo. Mielenkiintoista on, että Sjögren kuului viipurilaiseen osakuntaan,
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Mannerheim turkulaiseen osakuntaan, Ehrstöm pohjalaiseen, Pipping boreaaliseen ja
Blomqvist ja Ilmoni uusmaalaiseen osakuntaan.191
Kirjeessään kuudennelta päivältä marraskuuta 1824 Mannerheim ilmaisee Ilmonin
kuulumisen yhteiseen ystäväpiiriin seuraavasti: ”Vanhoista ystävistämme tapasin Ilmonin,
joka oli tapansa mukaan hyvällä tuulella.”192 Yhteiseen ystäväpiiriin kuului myöhemmin
Iitistä syntyisin ollut lääketieteen professori, yliopiston rehtori Nils Abraham af Ursin
(1785-1851). Ystäväpiirin jäsenten näkemykset ”suomalaisuudesta” olivat hyvin samankaltaiset – voidaan sanoa niiden olleen valistuksen ajan ruotsinkielis-kosmopoliittiiset.
Blomqvistin suurin pelko 1840-luvulla tuli olemaan fennomania ja sen uhka ruotsinkieliselle sivistykselle. Samoin ajatteli myös Mannerheim, jonka mukaan aikakauden opiskelijalevottomuudet johtuivat fennomaaneista ja talonpoikien jälkeläisistä, minkä vuoksi
ylioppilaiden määrää tuli rajoittaa ja virat varata vain korkeampien yhteiskuntaluokkien
jäsenille.193
Vuoden 1823 loppupuoliskolla Sjögrenin kirjeenvaihdosta käy ilmi yliopistovuosiin
verrattuna yllättävä poikkeuksellisen nihkeä suhtautuminen suomen kieleen. Sjögrenin
opiskelutoveri Carl Axel Gottlund kirjoitti ruotsiksi Sjögrenille suomen kieltä edistämään
perustetusta seurasta ja lehdestä:
Koska olet niitä, jotka ovat osoittaneet harrastusta suomen kieltä, kirjallisuutta ym.
kohtaan, niin toivon, että liityt eräisiin muihin maanmiehiisi, jotka ovat muodostaneet seuran, jonka tarkoituksena on koettaa kehittää ja jalostaa kieltä ja tehdä siitä samalla yhteiskunnan sivistyneiden luokkien kieli eli sanalla sanottuna herättää
kansallis-isänmaallista harrastusta. Lisäksi tulee tähän halu oppia lähemmin tuntemaan kansaa, maata, kieltä ja kaikkea, mikä siihen kuuluu. Tämän johdosta voin
sinulle kertoa (kuitenkin sillä ehdolla, ettet missään tapauksessa puhu siitä kenellekään) että suomalainen kirjallinen aikakauslehti (kirjoitettuna suomeksi) taitaa
pian ilmestyä painosta.194
Sjögren vastasi kirjeeseen:
Suomalaista seuraa koskevan salaisuuden pidän kyllä omana tietonani. Itse tosin
puolestani epäilen, voiko suomen kieltä yleensäkään --- ja tieteellisiä asioita käsittelevän aikakauslehden avulla --- kohottaa kulttuurikieleksi, niin että se myös sivistyneen luokan keskuudessa joutuisi yleiseen käytäntöön.195
Gottlundin lehtihanke kariutui, mutta kirjeenvaihto valaisee Sjögrenin ajattelumaailmaa,
mikä selittää myös hänen suhteitaan muun muassa Mannerheimiin. Sjögrenin omaa äidinkieltään ja tätä kautta romantiikan aatemaailmaa kohtaan tuntema väheksyntä saat191 Kts. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Mannerheim 12619, Ehrström 12093, Pipping 11295, Blomqvist
12853, Ilmoni 12699.
192 Mannerheim Sjögrenille 6.11.1824, Coll. 209.12, KK.
193 Klinge 1997, 163.
194 Gottlund Sjögrenille 18.9.1823, Coll. 209.7, KK.
195 Sjögren Gottlundille 3.10.1823, Coll. 59, KK.
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taa johtua epäluulosta Gottlundin hankkeita kohtaan tai siitä realismista, ettei suomen
kirjakieli ollut tuolloin kovinkaan kehittynyttä ja ettei ruotsinkielinen oppisääty rupeaisi
opettelemaan ja käyttämään sitä.
On selvää, että Mannerheim toimiessaan 1820-luvulla Suomen asiain komitean sihteerinä Pietarissa Rehbinderin alaisuudessa myötävaikutti Sjögrenin saamaan matka-apurahaan ja sen pidennykseen. Kesäkuussa 1826 päivätyssä kirjeessään Mannerheim kertoo
Sjögrenin saaneen kahden vuoden pidennyksen tutkimusmatkalleen ja että sekä hänen
laatimansa muistio matkan edistymisestä että akateemikko Krugin suositus vaikuttivat
ratkaisevasti asiaan:
Paroni Rehbinder on järjestänyt sinulle Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan matka-apurahaasi pidennyksen vielä kahden vuoden ajalle --- et voi käsittää, kuinka
tämä on ilahduttanut minua; olin melkein yhtä iloinen kuin olisin itse saanut 6000
ruplaa. Sain paroni Rehbinderiltä tehtäväksi nopeasti kirjoittaa muistion matkasi
kulusta tähän asti ja sen tarkoituksesta, ja koska suoritin tämän tehtävän con amore,
voit hyvin kuvitella, kuinka siitä kokonaisuudessaan tuli liian puutteellinen, mutta
ehkä täydellisempi kuin jos joku muu ystävistäni olisi joutunut luottamaan sellaiseen. Krugin suositus vaikutti toki kaikkein edullisimmin.196
Myöhemmin Mannerheim jopa luki yhdessä Rehbinderin kanssa Sjögrenin lähettämän
syrjäänin kieliopin käsikirjoituksen,197 jolla oli tärkeä merkitys tieteellisen pätevyyden
osoittamisessa Pietarin tiedeakatemialle. Mannerheim välitti myös Sjögrenin kirjeitä
K rugille. Lisäksi Mannerheim lähetti Sjögrenille tutkimusmatkan aikana kirjallisuutta ja
esimerkiksi joulukuussa 1824 päivätyssä kirjeessään Mannerheim kirjoittaa:
Toimeksiantosi olen pyrkinyt parhaani mukaan täyttämään. Silmälasit, Martonin
kielioppi ja almanakka seuraavat tietyssä vahakankaalla suojatussa paketissa, joka
lähtee samassa postissa.198
Käskyt, määräykset ja suositukset erilaisille viranomaisille, kouluille ja luostareille olivat
välttämättömiä Venäjällä matkustettaessa. Ilman näitä papereita oli mahdotonta luoda
tarvittavia yhteyksiä ja saada apua tai suojelua paikallisilta viranomaisilta. Ne helpottivat
myös majoituksen ja kyydin järjestämisessä.199 Myös Sjögren oli asiasta hyvin perillä ja ryhtyi hankkimaan tarvittavia papereita.
Huhtikuussa 1824 Sjögren jätti Rehbinderille muistion, jossa hän pyysi matkaa varten
Rehbinderiltä suosituksia. Lisäksi Sjögren pyysi saada matkan aikana ilmaisen asunnon,
oppaita, tulkkeja, työväkeä, sotilasseuralaisia ja vapaata pääsyä arkistoihin. Rehbinder lupasi kirjoittaa suositukset. Rehbinder kirjoitti myös Venäjän valtiovarainministerille mat-

196 Mannerheim Sjögrenille 2.6.1826, Coll. 209.12, KK.
197 Mannerheim Sjögrenille 22.1.1827, Coll. 209.12, KK.
198 Mannerheim Sjögrenille 19.12.1824, Coll. 209.12, KK.
199 Korhonen 1989, 221.
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karahoituksen järjestämisestä tiettyjen paikkakuntien kassojen kautta.200 Paikkakunnat
olivat kuvernementtien pääkaupunkeja. Voidaan olettaa, että jo hallinnollisesti niihin oli
paremmat yhteydet kuin pienempiin kaupunkeihin.
Sjögren tapasi Rumjantsevin luona historioitsija Nikolai Karamzinin ja valtioneuvos
Turgenevin201, jolta Sjögren kuuli, että Mihail Speranski (1771-1839) oli luvannut hänelle
suosituskirjeen matkaa varten. Speranski oli toiminut keisarin neuvonantajana ja edeltänyt vuosina 1809-1811 Rehbinderiä tehtävässä, josta muodostui Suomen valtiosihteerin
virka. Rehbinder oli puolestaan ollut tällöin Speranskin sihteeri. Speranski joutui keisarin
epäsuosioon ranskalaisystävällisen politiikkansa vuoksi. Yllättävää on, että Karamzin ja
Speranski olivat nyt tekemisissä toistensa kanssa, sillä Karamzin oli aiemmin vastustanut
Speranskin uudistusmielisiä suunnitelmia.202 Speranski oli karkotuksessa ollessaan toiminut hallinnollisissa viroissa Nižni Novgorodissa ja Permissä sekä Siperian kenraalikuvernöörinä, joten hänellä oli suhteita Sjögrenin matkareitin varrella oleviin kuvernementin
pääkaupunkeihin. Turgenev käski Sjögrenin mennä vierailulle Speranskin luo.203 Tämä
oli odottamatonta, sillä Sjögren oli pyrkinyt aiemmin Speranskin puheille, mutta häntä
ei ollut otettu vastaan.204 Syynä muutokseen voidaan olettaa olleen Sjögrenin pääseminen
arvostettuun virkaan Rumjantsevin kirjastonhoitajana. Hän oli saanut matkaa varten rahoituksen ja viettänyt aikaa Pietarissa yli kolme vuotta, jolloin hän oli näyttäytynyt sivistyneistön seurapiireissä. Myös suhteilla Rehbinderiin oli luultavasti merkityksensä.
Sjögren pyysi Turgenevia puhumaan opetusministeri Golitsynille, jotta hän kirjottaisi
suosituskirjeen luostareita ja kouluja varten. Turgenev lupasi tehdä parhaansa, mutta ehdotti, että Sjögren puhuisi asiasta myös Rumjantseville. Sjögren kirjoitti Rumjantseville ranskaksi pyynnön, jotta Rumjantsev kirjoittaisi hänen puolestaan Golitsynille. R
 umjantsev
teki niin, vaikka sekä Frähn että Krug epäilivät asiaa etukäteen, kuten Sjögren päiväkirjassaan mainitsee. Syytä epäilyyn ei mainita. Tavatessaan Rumjantsevin Sjögren korosti
erityisesti Speranskin luvanneen tukea häntä suosituskirjeellä. Lähteistä ei löydy mainintaa, kenelle tämä suosituskirje oli osoitettu. Sjögren sai seuraavassa kuussa Speranskilta
vielä lisää suosituskirjeitä annettavaksi Permin, Vjatkan ja Kazanin kuvernööreille.205
Speranskin mainitseminen saattoi vaikuttaa myönteisesti Rumjantsevin päätökseen kirjoittaa Golitsynille.

200 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 4.5.-5.5.1824, Coll. 209.54, KK.
201 Todennäköisesti kyseessä oli valtioneuvos Aleksandr Ivanovitš Turgenev (1784-1845), joka oli historioitsija ja kirjailija. Turgenevin tarjoamista päivällisistä kirjoitetaan, että niillä tarjottiin muun muassa kirkasta
kalalientä piirakoiden kera, nuijittuja vasikankyljyksiä, paistettua kalkkunaa veteen säilöttyjen kurkkujen,
puolukoiden, lakkojen ja luumujen kera sekä seuraavaksi Strassburgin piirakkaa. Jälkiruokana oli ruskistetun
maidon kuoren kera valmistettu mannasuurimopuuro. Kts. Lehmusoksa & Lehmusoksa 2012, 81.
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3.4 Sivistyneistön verkosto Sjögrenin uran edistäjänä
Saavuttuaan Pietariin Sjögren alkoi lähestyä tuttavansa, suomalaisen pastori Hippingin
yhteysverkostoon kuuluvia henkilöitä, joita Hipping piti merkittävinä tuttavuuksina
Sjögrenin tulevaisuutta ajatellen. Verkoston keskustassa oli tässä vaiheessa huhtikuusta 1820 saman vuoden loppuun Hipping, jolloin verkoston vaikutuspiiriin kuuluneilla
henkilöillä oli häneen suora yhteys. Analysoitaessa verkoston saavutettavuutta Sjögrenin
kannalta havaitaan, että se oli heikko, sillä hän tapasi verkostoon kuuluvat henkilöt lähes
poikkeuksetta Hippingin kautta. Lisäksi häntä suositeltiin eteenpäin henkilöille, joihin
Sjögrenillä ei ollut yhteyttä. Verkoston sisäisiä suhteita kuvaava kontaktien tiheys osoittaa,
että kyseessä oli umpinainen yhteisö, jossa monilla jäsenillä oli suorat yhteydet muihin jäseniin.
Seuraavassa tarkastellaan henkilöitä, joiden luona Sjögren vieraili Pietarissa huhtikuusta joulukuuhun 1820.
Viisi henkilöä, joiden luona Sjögren eniten vieraili Pietarissa 1820
Arvo/ammatti

Vierailut

Frähn, C.M.

Akateemikko

2

Hipping, A.J.

Pastori

1

Köppen, P.

Arkeologi

1

Lobojko, I.

Kirjailija

2

Rehbinder, R.H.

Valtiosihteeri

1

Yhteensä

7

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1820, Coll. 209.53, KK.

Listasta voidaan havaita vierailujen vähäisen lukumäärän lisäksi se, että Sjögren pystyi luomaan heti jatkuvan yhteyden sekä akateemikko Christian Frähniin että kirjailija
Ivan Lobojkoon, mistä on osoituksena toinenkin vierailu kyseisten henkilöiden luona.
Rehbinder oli ainoa henkilö, jonka Sjögren tunsi itse entuudestaan. Frähnin, von K
 öppenin
ja Lobojkon hän tapasi Hippingin kautta. Lisäksi taulukosta voidaan havaita vuorovaikutuksen sisällön kannalta merkittäviä asioita.
Tutkittessa verkoston sisältöä jaettujen ominaisuuksien kautta voidaan havaita, ettei
verkosto ollut Hippingin kannalta rajoittunut yhteen jaettuun ominaisuuteen. Vuorovaikutuksen suoruutta tutkittaessa ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella Hippingin vierailuja, vaan katsoa asiaa Sjögrenin kannalta. Voikin sanoa, että kontaktit jäivät yksipuolisiksi
ja näin ollen vuorovaikutus epäsuoraksi. Vuorovaikutuksen kestävyyttä ja tiheyttä tarkastellaan myöhemmin pidemmällä aikavälillä.
Vuodesta 1821 vuoteen 1824 verkoston keskustassa on nyt Sjögren itse. Hän oli saanut ylläpidettyä suhteita Hippingin hänelle esittelemiin henkilöihin ja oli muodostanut
oman verkoston, jonka jäsenillä oli häneen suora yhteys. Verkostoon kuuluivat Sjögrenin
58

ja Hippingin lisäksi edelleen Frähn, Lobojko ja Rehbinder. von Köppenin tilalle oli tullut
von Adelung. Myös saavutettavuus oli suurempi, sillä kaikki verkoston jäsenet Rehbinderiä
lukuun ottamatta olivat suorassa yhteydessä myös toisiinsa. On oletettavaa, että he tunsivat toisensa entuudestaan Pietarissa toimineen monikansallisen historiallis-kirjallisen keskustelupiirin kautta. Hipping tunsi heidät kaikki. von Adelung tuli mukaan Hippingin
ja L
 obojkon kautta. Myös Frähn tunsi ainakin Hippingin ja von Adelungin. Verkostoa
voidaan luonnehtia umpinaiseksi edellä mainittujen tuttavuussuhteiden perusteella.
Taulukossa 1 tarkastellaan henkilöitä, joiden luona Sjögren Pietarissa eniten vieraili vuosina 1821, 1822 ja 1823.
Taulukko 1. Viisi henkilöä, joiden luona Sjögren eniten vieraili Pietarissa 1821-1823
Vierailut v. 1823

Yhteensä

Arvo/ammatti

Vierailut v. 1821

Vierailut v. 1822

Adelung, F. von

Historioitsija

9

2

10

21

Frähn, C. M.

Akateemikko

3

3

6

12

Hipping, A. J.

Pastori/opettaja

4

2

5

11

Lobojko, I.

Kirjailija

9

0

0

9

Rehbinder, R. H.

Valtiosihteeri

2

1

4

7

Yhteensä

27

8

25

60

Kaikki vierailut

41

10

36

87

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1821-1823, Coll. 209, KK.

Taulukosta voidaan havaita vierailujen määrän kasvun lisäksi niiden rajoittuminen samoihin henkilöihin (von Adelungia lukuun ottamatta), joihin Hippingin esittelyjen ja suositusten kautta vuonna 1820 Sjögren tutustui. Suhteet olivat kestäviä, vaikka kukaan ei ollut
sukua toiselle. Periodi tammikuusta 1821 joulukuuhun 1823 käsittää yhteensä 87 vierailua,
joista yli 2/3 suuntautui niiden viiden henkilön luo, jotka muodostivat Sjögrenille tärkeän
verkoston. Näitä henkilöitä Sjögren siis piti mainitsemisen arvoisina.
Analysoitaessa vuorovaikutuksen sisältöä Sjögrenin kannalta voidaan havaita jaettujen
ominaisuuksien olevan lähinnä yhteiset intressit ja sukupuoli. Vaikuttaa siltä, että verkoston jäsenten yhteisenä intressinä oli edistää Sjögrenin uraa, mikä osittain johtuu tarkastelunäkökulmasta ja päiväkirjasta lähdeaineistona. Huomattavaa on, että kaikki olivat tekemisisissä kielten ja kirjallisuuden kanssa. Lobojko sai Sjögrenin kirjoittamaan tutkielman
suomen kielestä, joka painettiin kreivi Rumjantsevin tuella. Sjögrenistä tuli Hippingin,
von Adelungin ja Frähnin suositusten kautta Rumjantsevin kirjastonhoitaja Hippingin
jälkeen. Tätä ennen Lobojko oli lähtenyt professoriksi Vilnan yliopistoon Liettuaan. Voikin ajatella, että Lobojko, Hipping ja Frähn halusivat auttaa Sjögreniä, sillä Sjögrenkään
ei ollut alun perin venäläinen, ja he olivat joutuneet samalla tavalla tuttavuuksien kautta
luomaan uransa Venäjällä. Venäläisillä puolestaan oli jo olemassa valmiit verkostot, jotka
muodostuivat pitkälti yhteiskunnallisen aseman perusteella. Kuitenkaan Rehbinder ei vielä tässä vaiheessa edistänyt merkittävästi Sjögrenin uraa. On tärkeää havaita, ettei Sjögren
59

ollut sukua kenellekään tai edes ystävä muiden kuin Hippingin kanssa. Analysoitaessa vuorovaikutuksen suoruutta havaitaan, että se oli yksipuolista, sillä kukaan lukuun ottamatta
Hippingin yhtä vierailua vuonna 1821 ei vieraillut Sjögrenin luona.
Päädyttyään Rumjantsevin kirjastonhoitajaksi 1823 oli Sjögren saanut vakiinnutettua
asemansa Pietarin sivistyneistössä ja luotua oman verkostonsa. Alkuperäinen suunnitelma vakuuttaa Rumjantsev soveltuvuudesta tutkimusmatkalle ei ollut suoraan onnistunut,
mutta Sjögren oli saanut vakuutettua Suomen asiain valtiosihteeri Rehbinderin asiasta.
Rehbinder oli puolestaan saanut keisarin hyväksynnän Sjögrenin matkasuunnitelmalle.
Tutkimusmatkan, joka alkoi heinäkuussa 1824, valmistelut heijastuivat Sjögrenin tapaamisiin alkuvuonna 1824. Hipping ja Lobojko olivat poistuneet Pietarista, mutta Sjögren
piti yhteyttä Rehbinderiin, Frähniin ja von Adelungiin. Matkaa varten Sjögren hankki suosituskirjeitä annettavaksi vaikutusvaltaisille tahoille, minkä vuoksi ei voida puhua
uusien jäsenten liittymisestä verkostoon, vaan yksittäisistä vierailuista esimerkiksi Mihail
Speranskin luo.
Luottamus toteutui uskona Sjögrenin kykyihin. Toisaalta vastavuoroisuuden periaate
ei vielä tässä vaiheessa täysin toteutunut. Sjögren oli riippuvainen suosijoistaan, patronuksistaan, eikä pystynyt antamaan kirjoitelmaansa lukuun ottamatta muuta takaisin kuin
odotuksia tulevista saavutuksista.
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4

Karjalan ja Pohjois-Venäjän tutkimusmatka

4.1

Matkareitti ja yhteydet tiedeakatemiaan

Ennen tutkimusmatkaansa Sjögren kävi helmikuussa 1824 Iitissä varmistamassa vanhempiensa toimeentulon poissa ollessaan. Hän yritti taivutella vanhempiaan muuttamaan
mökistään pastori, myöhemmin Iitin kirkkoherra ja rovasti Karl Fredrik Relanderin tarjoamaan asuntoon kirkolle, mutta isä oli erityisen jääräpäinen, eikä halunnut lähteä pois
kotoaan Sitikkalasta. Pastori Relander lupasi 200 ruplan vuosikorvausta vastaan huolehtia
Sjögrenin vanhemmista ja toimittaa heille vuosittain seuraavat tavarat: 2 tynnyriä ruista,
2 tynnyriä ohraa, 4 leiviskää palvattua lihaa, 1 leiviskän voita, talia kynttilöiden tekoon,
1 leiviskän pellavia, villoja, 1 kuorman heinää ja polttopuita. Tämän lisäksi Sjögren antoi
isälleen 50 ruplaa käyttörahaa.206
Matkan Sjögren aloitti heinäkuun 25. päivänä. Matkasuunnitelman mukaan Sjögrenin
tavoitteena oli tehdä historiaan ja kielitieteeseen liittyvää tutkimustyötä suomensukuisia
kieliä puhuvien kansojen parissa, joita Sjögrenin mukaan olivat: permiläiset, votjakit, tšeremissit, mordvalaiset, tšuvassit, vogulit ja ostjakit. Matkan tieteelliseksi perustaksi Sjögren
liittää Porthanin tutkimukset ja Nestorin kronikan antaman kuvan Venäjän historiasta,
jonka mukaan Venäjän pohjoisosissa asui suomensukuisia primitiivisiä kansoja. Sjögren
perustelee matkan tärkeyttä sillä, että sen avulla voidaan saada uutta tietoa sekä Suomen
että Venäjän historiasta.207 Tässä tulee näkyviin Sjögrenin ”herderiläis-porthanilainen”
suhtautuminen kieliin - ne kertovat kansojen historiasta.
Ensimmäiseksi Sjögren saapui Novgorodiin (Liite 3), jossa hän vietti kaksi kuukautta
tutustuen sekä luostarin että katedraalin kirjaston käsikirjoituksiin. Täältä matka jatkui
Petroskoin kautta Ilomantsiin. Samalla hän teki muistiinpanoja ympäröivästä luonnos206 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 12.2.1824, Coll. 209.54, KK.
207

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 9.2.1823, Coll. 209.54, KK.
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ta, rakennuksista, paikannimistä, väestön käyttämistä sanoista sekä pukeutumisesta. 208
Esimerkiksi matkallaan Petroskoista Ilomantsiin Sjögren kuvaa päiväkirjassaan pysähdyspaikkaansa Repolaa seuraavasti:
Kylässä asuu 36 sielua kahdeksassa talossa. Täällä näkyy talviruista, vehnää ja kauraa. Myös hamppua ja pellavaa kasvatetaan. Toivottavaa olisi, että tällä seudulla alettaisiin viljellä enemmän perunaa kuin asukkaat tekevät. --- Ihmisillä on kaikenlaisia
turkiksia, joihin he matkoillaan pukeutuvat. --- Kieli on yleisesti kadottanut ominatakeisuutensa. --- heillä ei ole omia laulujaan, ei kandeletta --- he laulavat venäläisiä
lauluja kovaa ruhjoen usein ymmärtämättä itsekään, mitä laulavat. --- Voisiko tämä
olla yhteydessä alueen aiempaan riippuvuuteen venäläisistä, joka olisi ehkäissyt sivistystä ja näin ollen koskaan ei olisi päästykään niin pitkälle, että runollinen mieli
olisi vapaasti ja itsenäisesti saanut kehittyä?209
Vaikka Sjögren ei Repolassa tavannutkaan sivistystä, muuttui ”henkinen ilmasto” tyystin
hänen päästyään Ilomantsin kirkonkylään, jossa Sjögren tapasi entisen Iitin kirkkoherra
Gustaf Fredrik Hjerppen (1777-1853) ja paikallisia karjalan murretta puhuvia asukkaita.
Ilomantsista matka jatkui Enon kautta Liperiin ja sieltä Rääkkylään sekä Kiteelle. Marraskuussa 1824 kylmän pohjoisen tuulen puhallellessa saapui Sjögren Valamon saaren kautta
Sortavalaan, josta käsin hän retkeili lähiympäristön kylissä.210
Tammikuussa 1825 Sjögren saapui jälleen Petroskoihin ja teki vierailuja paikallisen
sivistyneistön jäsenten luo. Sjögren tapasi muun muassa kuvernööri Betsinskin, tehtailija
Armstrongin ja paikallisen piirilääkärin. Täältä matka jatkui Nurmeksen kautta Juankoskelle (Strömsdal), jonne oli jo 1700-luvulla perustettu järvimalmimasuuni. Juankoskella
Sjögren tutustui tulevaan vaimoonsa Gustava Sofia Laurelliin (1805-1880). Sophie Laurell
(Sjögrenin itsensä käyttämä etunimi tulevasta vaimostaan) oli Kuopion edesmenneen piirilääkärin Axel Fredrik Laurellin (1766-1823) tytär ja hän kuului paikalliseen sivistyneistöön, vaikka vanhemmat olivatkin kuolleet. Sophie Laurellin isoisä oli ollut mäntyharjulainen henkikirjuri Axel Laurell, ja hänen poikansa Axel Fredrik oli opiskellut sekä Porvoon
kymnaasissa että Turun Akatemiassa. Sophie Laurellin äidin isä oli puolestaan ollut pieksämäkeläinen tilanomistaja, everstiluutnantti Gustav Adolf Tigerstedt. Sophia Laurellin
kaikki kolme veljeä suorittivat yliopistotutkinnon. Axel Adolf Laurellista (1801-1852) tuli
myöhemin dogmatiikan ja siveysopin professori, Gustaf Fredrik Laurellista (1802-1885)
tuli vuorihallituksen intendentti ja vuorineuvos. Nuorena kuolleesta A
 lexander Fredrik
211
Laurellista (1811-1840) ehti tulla kirurgian ja synnytysopin apulainen.
Päiväkirjassa Sjögren kertoo mielitietystään hyvin niukasti. Juankoskella hän mainitsee osallistuneensa ainoastaan erään toisen Sophien (en annan Sophie) syntymäpäivän viet208 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 25.7.-31.12.1824, Coll. 209.54, KK.
209

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 3.9.1824, Coll. 209.54, KK.

210 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 25.7.-31.12.1824, Coll. 209.54, KK.
211 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1.1.-31.5.1825, Coll. 209.54, KK; Kts. Ylioppilasmatrikkeli 16401852, Laurell Alexander 14327, Laurell Gustaf 13136, Laurell Axel 13135.
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toon ja myöhemmin hän kuvaa tunteitaan ”nimetöntä” mieltymyksenkohdettaan kohtaan
seuraavasti:
Vielä pääni säilyi voittajana sydämestäni tai oikeammin sanottuna toi ujouteni takaisin --- Toisaalta koin juuri olosuhteiden olevan ensimmäinen este, joka oli puoleltani tähän mennessä torjunut kaiken tällaisen kuvitelman. - minun seikkailurikas
ja – pitkällinen matkani. – Siitä että mieltymyksenkohteeni ei ollut välinpitämätön,
olin saanut useammin kuin kerran tilaisuuden huomata, mutta pitäisikö minun
näin epävarmoissa kohtaloissa sitoa joku itseeni niin pitkäksi aikaa.212
Kuluneen viikon aikana Sjögren ei päiväkirjansa perusteella pystynyt tuomaan ajatuksiaan
julki, ja viimeisenä iltana muutaman punssilasillisen jälkeen Sjögren ”voimakkaan ulkoisen ja sisäisen kuumuuden vuoksi vilvoitteli itseään virrassa”. Tämän jälkeen Sjögren ilmeisesti epäonnistui yrityksessään puhua tunteistaan, ja Sophie Laurell ei halunnut kirjoittaa
”muutamaa riviä” Sjögrenille muistoksi. Jatkettuaan matkaansa Sjögren päätti kirjoittaa
kirjeen M.L.:lle (mademoiselle Laurellille).213
Juankoskelta Sjögren matkusti Kuhmon ja Kajaanin kautta Vienan Kemiin (katso Liite
3), josta käsin Sjögren vieraili Solovetskin luostarissa, jonka arvokkaisiin historiallisiin kokoelmiin hän näin saattoi perehtyä. Sjögrenin tarkoituksena oli selvittää Stolbovan rauhan
jälkeistä ortodoksisten karjalaisten muuttoa Suomesta Venäjälle. Päätehtävänä oli kuitenkin karjalan kielen eri murteiden välisten suhteiden tutkiminen.214
Seuraavana oli vuorossa Lappi. Matka jatkui syyskuussa Sodankylään ja joulukuussa Utsjoelle. Matkan tähän asti merkittävin osuus oli norjalaisen pastori Nils Joachim
Christian Vibe Stockflethin (1787-1866) tapaaminen, sillä häneltä Sjögren sai esimerkiksi
kopion saamenkielisestä rukouskirjasta. Sjögren itse piti Stockflethin kanssa viettämäänsä
aikaa hyödyllisenä Lappia koskevia tutkimuksiaan ajatellen. Kokemuksiensa perusteella
Sjögren jakoi lappalaiset kahteen ryhmään: tunturi-/porolappalaisiin sekä kalastajalappalaisiin.215 Päiväkirjassaan Sjögren kuvaa edellä mainittua elinkeinojen mukaista jaottelua:
Kalastus näyttäisi jopa olevan lappalaisten pääelinkeino tässä seurakunnassa [Utsjoki], joka ei siksi myöskään ole niin vauras. Kuitenkin täällä on myös tunturilappalaisia, jotka omistavat kaksituhattakin poroa ja muutamia satoja tämänkin päälle,
mikä on suurin määrä.216
Sjögren kävi kirjeenvaihtoa kahtena ensimmäisenä matkustusvuonna aluksi lähinnä entisten opiskelutovereidensa Poppiuksen, Blomqvistin, Mannerheimin ja Wulffertin kanssa.
Lisäksi matkan aikana osa entisistä opiskelutovereista lähetti hänelle yhteiskirjeitä. Heitä olivat Immanuel Ilmoni, Carl Niclas Keckman (1793-1838), Anders Johan Chydenius
212 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.5.1825, Coll. 209.54, KK.
213 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.5.-9.6.1825, Coll. 209.54, KK.
214 Korhonen 1989, 221.
215 Branch 1993, 98-99.
216
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(1795-1865), Johan Josef Pippingsköld (1792-1832) ja Anders Gustaf Simelius (1790-1831).
Kirjeisiin osallistui myös Suomen talousseuran ensimmäinen sihteeri Carl Christian
Böcker (1786-1841). Keckman kirjoitti myös yksin ja välillä yhdessä vain Ilmonin kanssa.217
Uusista pietarilaisista tuttavistaan Sjögren kirjoitti kauppias Thomas Zagelille kuusi kirjettä, akateemikko Frähnille kolme kirjettä ja historioitsija von Adelungille kolme
kirjettä.218 Valtiosihteeri Rehbinderille Sjögren kirjoitti vain kerran vuoden 1825 aikana
toivoen pidennystä matkaansa.219 Frähniltä saatuja vastauksia ei ole lainkaan olemassa
Sjögrenin kokoelmissa. von Adelungilta Sjögren sai kolme kirjettä vuoden 1825 aikana ja
vuonna 1824 kolme kappaletta ennen tutkimusmatkaansa. Akateemikko Gräfeltä Sjögren
sai yhden kirjeen vuoden 1825 aikana.220
Utsjoelta Sjögren matkusti Kuolaan ja sieltä Vienan Kemin kautta Arkangeliin (Liite
3), jonne hän saapui maaliskuussa 1826.221 Sjögrenin tarkoituksena oli perehtyä paikallisissa luostareissa käsikirjoituksiin, jotka valaisisivat muinaisten norjalais-islantilaisten saagojen tarunomaisen Bjarmian olemassaolon arvoitusta, joka tämän kirjallisuuden perusteella
sijaitsi Vienajoen alajuoksun varrella. Viimeisimmissä tutkimuksissa Bjarmian ja bjarmien
on katsottu yleisesti liittyvän Vienanmereen, mutta Bjarmian tarkemman paikallistamisen
on myönnetty olevan hyvin ongelmallista. Tutkimusmatkansa pääasiallisen tarkoituksen
lisäksi Sjögren etsi Arkangelin alueen luostareiden käsikirjoituksista todisteita samojedin
ja suomen kielen mahdollisesta sukulaisuudesta.222
Koska keisarin hyväksymä kaksivuotinen matkajakso läheni loppuaan, kirjoitti Sjögren
pidennysanomuksen Rehbinderille, johon hän pyysi suosituksia Krugilta. Kirjeessään
Krugille Sjögren pyytää Krugia lähettämään Rumjantsevin kanssa sopimansa kirjalainat
Arkangeliin, jonne oli myös levinnyt huhu Rumjantsevin kuolemasta. Sjögren tiedustelee
kirjeessä huolestuneena, onko Rumjantsev mahdollisesti kuollut. Syynä huoleen oli erityisesti Rumjantsevilta saatujen kirjalainojen kohtalo.223
Kesäkuussa 1826 Sjögren sai Krugilta vastauksen, jonka mukaan keisari oli myöntänyt Rehbinderin ehdotuksesta ja Krugin suosituksesta kahden vuoden pidennyksen
tutkimusmatkalle 3000 ruplan vuosirahoituksella. Myös Mannerheimilla oli oma osuutensa Sjögrenin pidennysanomuksen toteutumiseen. Krugin kirje vahvisti myös epäilyn
217 Lääketieteen kandidaatti Ilmoni ja Turun Akatemian kirjaston amanuenssi Keckman kuuluivat
Sjögrenin lähipiiriin. Muut yhteiskirjeisiin osallistujat olivat Böckeriä lukuun ottamatta Sjögrenin aikalaisia Turuna Akatemiasta sekä edustivat paikallista sivistyneistöä. Chydenius oli tuohon aikaan oikeustieteen
kandidaatti, Pippingsköld Turun hovioikeuden ylimääräinen notaari ja Simelius oli Turun Akatemian kirjaston ylimääräinen amanuenssi. Kts. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Ilmoni 12699, Keckman 12230, Chydenius
12398, Pippingsköld 12244, Simelius 12171, Böcker 11558.
218 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1824-1825, Coll. 209.54, KK.
219

Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1.8.1825, Coll. 209.54, KK.

220 von Adelung Sjögrenille 9.1.1824, 1.4.1824 ja 22.4.1824, Coll. 209.1, KK; von Adelung Sjögrenille
6.1.1825, 27.1.1825 ja 10.2.1825, Coll. 209.1, KK; Gräfe Sjögrenille 26.1.1825, Coll. 209.7, KK.
221 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1826, Coll. 209.55, KK.
222 Uino 1998, 35; Sihvo 1999, 185.
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 umjantsevin kuolemasta todeksi. Krug kehottaa Sjögreniä kuitenkin olemaan rauhallisin
R
mielin kirjojen suhteen ja pitämään niitä ominaan, sillä niistä oli olemassa kaksoiskappaleet Rumjantsevin kirjastossa.224
Tiedeakatemian akateemikko Krugin kiinnostuksesta suomen kieleen ja suomensukuisten kansojen tutkimukseen saadaan vuonna 1826 lisätodisteita, kun kielitieteilijä
Gustav Renvallin suomen kielen suuri sanakirja ilmestyi. Keckman kirjoittaa marraskuussa 1826 asiasta Sjögrenille:
Eikö Sinulla ole Renvallin Finska Lex. ensimmäinen osa? --- Tämä kirja Sinulla
kyllä pitäisi olla mukanasi, niin että voisit tehdä lisäyksiä sen parantamiseksi. --Mutta ennen kuin ehdit sen saada, Sinua varmaan huvittaa saada kuulla jotakin
siitä, että mitä hän sanoo esipuheessaan. Että valtioneuvos Krug ja prof. Rask olivat
olleet tällaisen sanakirja-ajatuksen alkuunpanijat, kuten hän alussa mainitsee, siitä
en tiennyt mitään.225
Kesän 1826 ajan Sjögren muokkasi Suomen Lapista keräämäänsä aineistoa ja kirjoitti sen
pohjalta teoksen Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark226, jonka hän sai valmiiksi elokuussa ja lähetti Pietariin.227 Teoksessa Sjögren koetti todistaa, että suomen ja
saamen kieli ovat sukua toisilleen. Teoksen merkittävin saavutus oli, että Sjögren hyödynsi
siinä keräämiään paikan- ja sukunimiä.228 Arkangelista Sjögren matkusti Kargopolin ja
Vytegran kautta Petroskoihin. Täältä käsin tutkimukset jatkuivat Aunuksessa, Lotinanpellossa ja Novgorodissa.
Vuonna 1826 Sjögren kirjoitti Pietariin Krugille kaksi kirjettä ja Rehbinderille yhden
kirjeen.229 Lisäksi hän kirjoitti ystävilleen Mannerheimille ja Zagelille. Krugilta tuli yksi
vastaus ja Rehbinderiltä kaksi vastausta.230 Tämän lisäksi Sjögrenille kirjoitti Carl Sirén
(1795-1866), joka puhutteli Sjögreniä ”rakkaaksi veljekseen Antiksi”.231 Sirén oli Sjögrenin
opiskelutoveri Porvoon kymnaasin ja Turun Akatemian vuosilta. Kyseisenä vuonna hänestä oli tullut Inkerinmaan Lempaalan seurakunnan kirkkoherra ja myöhemmin hänestä tuli Pietarin suomenkielisen Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherra. Carl Sirénin
kodista muodostui sekä Pietarissa vakituisesti asuvan että siellä matkoillaan pysähtyvän
suomenmielisen sivistyneistön kohtauspaikka. Sirénin kodissa vierailivat vuosikymmenien aikana muun muassa Lönnrot ja Castrén sekä nuoremman polven kielitieteilijät ja runonkerääjät David Emanuel Daniel Europaeus (1820-1884) ja Abraham Herman August
224 Krug Sjögrenille 24.5.1826, Coll. 209.55, KK.
225

Keckman Sjögrenille 16.11.1826. Teoksessa Pääkkönen (toim.) 1998, 106.

226 “Muistiinpanoja Kemin Lapin seurakunnista”.
227 Sjögren Krugille 1.7.1826, Coll. 88/2/99, SPb II RAN; Joki (toim.) 1955, 128-129.
228 Branch 1973, 108-122.
229

Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1826, Coll. 209.55, KK.

230 Krug Sjögrenille 24.5.1826, Coll. 209.55, KK; Rehbinder Sjögrenille 21.5.1826 ja 10.7.1826, Coll. 209.55,
KK.
231 Sirén Sjögrenille 2.6.1826, Coll. 209.15, KK.
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Kellgren (1822-1856).232 Sjögren vieraili keskimäärin kuukausittain Siréneillä kuolemaansa
asti. Vierailut hän teki milloin yksin, perheensä tai Lönnrotin, Castrénin tai lankonsa Axel
Laurellin kanssa.233
Aunuksesta Sjögren teki retkiä vuonna 1827 etelävepsäläisten asuinalueille. Jo vuonna 1824 Sjögren oli kuullut puhuttavan alueella asuvasta erikoisesta väestöstä, tšuudeista,
joiden kieli poikkesi alueen aunukselaismurteista. Sjögren tuli näin löytäneeksi siihen asti
tuntemattoman suomensukuisen heimon ja kielen, vepsäläiset ja vepsän kielen, joita hän
nyt tutki. Mikko Korhosen mukaan tätä voidaan pitää yhtenä matkan merkittävimmistä
anneista.234
Aunuksesta matka jatkui vielä samana vuonna syrjäänien (nykyiset komit) ja votjakkien (nykyiset udmurtit) asuinalueille Vologdan ja Ust-Sysolskin ympäristöön. Sjögren
viipyi Ust-Sysolskissa (nykyisin Komin tasavallan pääkaupunki Syktyvkar) viisi viikkoa
opetellen syrjäänin kieltä ja tutkien syrjäänien historiaa.235 Saavuttuaan kuvernementin
pääkaupunki Vjatkaan Sjögren sai käsiinsä paljon arvokasta aineistoa, esim. votjakinkielisiä evankeliumin ja liturgian käännöksiä sekä venäläis-votjakkilaisen sanakirjan käsikirjoituksen.236 Vjatkassa Sjögren vieraili jälleen paikallisen sivistyneistön kuten kuvernöörin,
varakuvernöörin, apteekkarin ja lukion rehtorin luona. Vieraisilla aika kului kortinpeluun,
tanssin ja leikkien merkeissä.237
Sjögren kirjoitti Vjatkasta Frähnille. Kirje käsittelee erityisesti Sjögrenin paikannimistä ja esimerkiksi sanasta ”weps” (vepsä) tekemiä havaintoja.238 Vuonna 1827 Sjögren kirjoitti Pietariin Frähnille yhden kirjeen ja Rehbinderille kaksi kirjettä. Lisäksi hän kirjoitti
edelleen Mannerheimille ja Zagelille.239 Rehbinderiltä Sjögren sai yhden240 vastauksen.
Sirénin sisällöltään harvinainen kirje kesäkuulta kertoo ystävysten keskustelleen myös
naisista. Kirjeessä, jossa Sjögreniä puhutellaan ”Weikkokullaksi”, Sirén kertoo, ettei ole
kuullut mitään joistakin tietyistä naisista, joihin Sjögren ilmeisesti oli ennen matkaansa
tutustunut, ja tuo ilmi tuttavuutensa myös Mannerheimin kanssa suomeksi:
En minä myös tiedä mitän Sinun neitsykäisistäs, eikä se ole suuri vahingo Sinullekan: sillä he ovat jo vanhat, juonikkat ja homehtunet piiat. --- Graf Mannerheim on
terve ja laskee kärpäsiänsä.241
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Saavuttuaan maaliskuussa 1828 Kazaniin (Liite 3) Sjögren sai Frähniltä tulleessa kirjeessä tietää, että Pietarin tiedeakatemia oli nimittänyt hänet julkisessa vuosikokouksessaan
29.12.1827 kirjeenvaihtajajäsenekseen. Frähn lähetti myös suosituskirjeitä eri henkilöille
annettaviksi.242 Sjögren ryhtyi kirjoittamaan keräämästään aineistosta tutkielmaa syrjääneistä. Käsikirjoituksen teokseen Die Sürjänen, ein historisch-statistisch-philologischer
Versuch243 Sjögren sai valmiiksi heinäkuussa 1828 ja lähetti sen Pietarin tiedeakatemialle
”ilmaistakseen kiitollisuutta osakseen tulleen kunnian johdosta”.244
Sjögren kertoo 15.7.1828 päivätyssä kirjeessä Krugille jäsenyyden vaikuttaneen myönteisesti tutkielman syntymiseen. Lisäksi hän ilmaisee halunsa noudattaa Krugin ja Frähnin
neuvoa245 palata Pietariin, missä hän voisi saada tiedeakatemialta viran, joka mahdollistaisi
matkan aikana kerätyn materiaalin järjestämisen. Sjögren halusi kuitenkin matkustaa vielä pidemmälle, mistä hän mainitsi keskustelleensa Rehbinderin kanssa. Sjögren pyysikin
Krugia tulevaisuudessa kirjoittamaan hänelle Permiin.246 Sjögrenin alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti vuorossa olisivat olleet vielä Siperia ja Kaukasus.247 Kuitenkin
sekä varojen, että pidennysajan loppuminen ja akateemikkojen neuvot palata Pietariin saivat hänet luopumaan laajasta jatkosuunnitelmastaan.
Sjögrenin uusi matkakohde Kazan poikkesi merkittävästi paikoista, joissa hän oli aiemmin vieraillut. Kazanin kaupunki oli perustettu 1000-luvulla, ja venäläiset olivat valloittaneet sen vuonna 1552. Kazan merkitsi venäläisille pitkälle 1800-luvulle asti ”porttia itään”.
Tämän jälkeen todellista orienttia alkoi edustaa Kaukasuksen alue. Venäläiset suhtautuivat epäluuloisesti alueen alkuperäisväestöön tataareihin, mitä kuvastaa vanha venäläinen
sanonta ”vielä tataariakin pahempi on kutsumaton vieras”. Syynä tähän lienee ollut epäluulo islamin uskoa kohtaan ja se, etteivät yritykset käännyttää tataareja pois islamin uskosta
olleet tuottaneet tulosta. 248
Kazan oli myös yksi Venäjän yliopistokaupungeista. Valtakunnan itäisimmässä yliopistossa oli muista tuon ajan yliopistoista poiketen mahdollista opiskella arabiaa, persiaa ja tataaria. Sjögren tutustui paikallisen kuvernöörin myötävaikutuksella kuraattori,
kreivi Mihail Musin-Puškiniin (1795-1862) ja valtioneuvos Karl Fuchsiin (1776-1846).
Musin-Puškinilla oli maine sekä opetusministeri Uvarovin suosikkina että henkilönä,
jonka ainoa kiinnostuksenkohde oli kurinpito. Hänen ansiokseen on kuitenkin luettu,
että hän ymmärsi Kazanin yliopiston rehtori Nikolai Lobatševskin pyrkimykset kehit242 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 5.3.1828, Coll. 209.55, HYK; Sjögren Frähnille 12.3.1828, Coll.
778/2/354, SPb II RAN.
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tää yliopistoa ja antoi kurinpitoa lukuun ottamatta hänelle melko vapaat kädet. Yliopistosta tulikin erityisesti itämaiden tutkimuksen keskus, jonka oppiainevalikoima laajeni
1830-1840-luvuilla mongolian, armenian, kiinan ja sanskritin kieliin.249 Musin-Puškin oli
vuoteen 1845 asti Kazanissa, jonka jälkeen hänestä tuli Pietarin alueen kuraattori. Tässä
ominaisuudessa Sjögren oli hänen kanssaan tekemisissä 1840-luvun lopulta aina kuolemaansa asti.
Musin-Puškinin kuten myös Lobatševskin lähtö Kazanista ja Uvarovin vetäytyminen pois opetusministerin tehtävistä vuonna 1849 merkitsivät tärkeän tuen loppumista
Kazanin yliopistolle. Sen itämaisten tieteiden osasto siirrettiin kokonaisuudessaan Pietarin yliopiston yhteyteen vuonna 1854. Tällöin Pietariin siirtyivät oppiaineiden lisäksi professorit, opiskelijat ja koko numismaattinen kokoelma.250 Myös Sjögrenin päiväkirjassaan
esittämä kuvaus Kazanin yliopistosta tukee sekä aikalaisten että jälkipolvien käsitystä kyseisen opinahjon roolista itämaisten kansojen tutkimuksessa 1800-luvun alkupuoliskolla:
Rahakabinetti näyttää olevan arvokkain. Mineraalikokoelma on myös huomattava;
eläintieteelliset kokoelmat ovat sitä vastoin niukemmat. Fysikaaliseen kabinettiin
on myös tehty kaunis sisäänkäynti. Kirjasto, joka on sijoitettuna yhteen ainoaan
saliin, käsittää 23.000 teosta, joista suurin osa on sisällöltään lääketieteellistä. Näiden joukossa merkittävimmät teokset ovat itämaiset käsikirjoitukset, joita täällä on
enemmän kuin muualla.251
Yliopiston lisäksi Sjögren vieraili paikallisessa luostarissa ja tutustui paikalliseen sivistyneistöön. Kazanin vierailun onnistumista kuvaa, että Sjögren valittiin paikallisen venäläisen kirjallisuuden seuran jäseneksi.252 Kazanista Sjögren jatkoi jatkosuunnitelmasta luopumisesta huolimatta matkaa kauemmas kuvernementin itäosiin (Jelabuga, Sarapul, Iževsk)
votjakkien asuinalueille ja permiläisten luo Permin kuvernementin luoteisosiin saadakseen päätökseen ”yleisen tutkimuspiirinsä ketjun pohjoisen silmukan”. Permiin Sjögren
saapui syyskuussa. Permistä Sjögren teki vielä retken pohjoisille permiläisten asuinalueille
(Solikamsk).
Vuonna 1828 Sjögren kirjoitti Pietariin Frähnille kaksi kirjettä, Krugille yhden kirjeen
ja Rehbinderille kaksi kirjettä. Ystävistään Sjögren kirjoitti Mannerheimille, W
 ulffertille
ja Zagelille. Kirjeiden sisältö koski matkan jatkumista sekä tulevaisuudensuunnitelmia tiedeakatemian palveluksessa.253 Sjögren sai Rehbinderiltä kaksi kirjettä.254 Paluumatkalle
kohti Pietaria Sjögren lähti Permistä helmikuussa 1829.255 Paluumatkan aikana Sjögren
kirjoitti kerran Rehbinderille.
249
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Matkalla sattui monenlaisia kommelluksia ja matkanteko oli välillä raskasta. Iževskissä Sjögrenin paperit varastettiin, mutta ne onneksi löytyivät. Näillä papereilla hän pyrki
osoittamaan merkkejä suomensukuisten kansojen oletettua laajemmasta levinneisyydestä
Pohjois-Venäjällä, vaikkakin osa perusteluista on nykytutkimuksen mukaan kestämättömiä.256
Sjögren matkusti Vologdan ja Tšerepovetsin sekä Tihvinän kautta Pietariin, jonne hän
saapui 19. päivänä kesäkuuta 1829.257 Kotiinpaluusta kirjoittivat myös monet sanomalehdet. Esimerkiksi Helsingfors Tidningar ilmoitti etusivullaan keskiviikkona heinäkuun
ensimmäisenä päivänä, että ”Tohtori Sjögren on hiljakkoin palannut matkaltaan Pietariin”.258
Sjögren sai palattuaan kuulla, että Krug oli määrätty hänen syrjääneitä koskevan käsikirjoituksensa tarkastajaksi. Krug ei ollut jaksanut lukea koko käsikirjoitusta, koska sen
tilastotieteellinen alku oli jo ikävystyttänyt häntä. Krug pyysikin Sjögreniä itse käymään
läpi käsikirjoituksen historiallisen osan ja tekemään sen sisällöstä lyhyen luettelon hänelle.259 Koska Rumjantsev oli kuollut, eikä tulevaisuudesta tiedeakatemian palveluksessa
kuulunut mitään uutta, päätti Sjögren lähteä käymään Iitissä tapaamassa isäänsä, sillä hänen äitinsä oli kuollut huhtikuussa. Myös pastori Relander oli kuollut, joten isän hoito
täytyi järjestää kirkkoherra Hjerppen kanssa.260
Sjögren palasi Suomen matkaltaan Pietariin syyskuussa, jolloin Krug oli lukenut läpi
käsikirjoituksen ja oli siihen hyvin tyytyväinen. Kirjallisessa ehdotuksessa käsikirjoituksen hyväksymiseksi ja painattamiseksi Krug ilmaisee, ettei tiedä ketään, joka niin hyvin
sopisi myös tulevaisuudessa tällaisiin tutkimuksiin kuin Sjögren.261 Teoksen tilastotieteellisen osuuden tarkastamisen hän oli antanut ylimääräisen akateemikon Karl Theodor
Hermannin (1767-1838) tehtäväksi. Krug ehdotti samalla Sjögrenille Venäjän historian ja
muinaistieteen apulaisen toimea, johon Krug oli valmis ehdottamaan häntä, sillä jo aiemmin tehtävään valittua venäläistä ehdokasta ei voitu nimittää.262

4.2 Kirjeenvaihto verkoston kuvaajana
Sjögrenin tutkimusmatkan aikana käymää kirjeenvaihtoa on mahdollista tutkia Sjögrenin
kokoelmien (saadut kirjeet) Kansalliskirjastossa ja Venäjän tiedeakatemian Pietarin historian instituutin arkistossa (Архив СПБИИ РАН) sekä vastaanottajien kokoelmien poh256 Korhonen 1989, 222-223.
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jalta. Lisäksi matkakirjeitä on julkaistu sekä venäläisissä että suomalaisissa sanomalehdissä.
Vaikeutena on, ettei kaikkia kirjeitä ole ilmeisesti säästynyt. Siten Frähnin kanssa käydystä
kirjeenvaihdosta on olemassa vain Sjögrenin lähettämät kirjeet Frähnille.
Sjögrenin kirjeenvaihtoverkosto tutkimusmatkan aikana oli verrattain pieni. Tarkasteltaessa yhteyksiä Pietarin sivistyneistöön sekä tiedeakatemiaan periodi heinäkuusta 1824
kesäkuuhun 1829 käsittää 9 saatua kirjettä. Verkostoon kuuluivat saatujen kirjeiden perusteella von Adelung, Gräfe, Krug ja Rehbinder. Sjögrenin henkilökohtainen ystävä oli
ainoastaan von Adelung. Rehbinder oli Suomen asiain komitean sihteeri. Gräfe ja Krug
olivat puolestaan tiedeakatemian palveluksessa. Sjögrenin päiväkirjan ja kirjekonseptien
perusteella Sjögrenin verkostoon kuuluivat von Adelung, Frähn, Krug ja Rehbinder. Periodi heinäkuusta 1824 kesäkuuhun 1829 käsittää tämän perustella 19 lähetettyä kirjettä.
Sekä lähetettyjen että saatujen kirjeiden yhteismääräksi saadaan 28 kirjettä eli 5,6 kirjettä
vuosittain ja 0,47 kirjettä kuukausittain. Yhteydenpito ei siis ollut erityisen säännöllistä,
mikä johtui osittain tutkimusmatkailun luonteesta. Mahdollisuus postinlähettämiseen ja
–saamiseen oli vain kuvernementtien pääkaupungeissa. Etäisyys ei kuitenkaan vaikuttanut suhteisiin. Vähäiset suhteet olivat vastavuoroisia, sillä oletettavasti myös Frähn vastasi
Sjögrenille, vaikka kirjeitä ei olekaan olemassa. Sama pätee myös Gräfeen, joka kirjeen perusteella oli saanut Sjögreniltä kirjeen, vaikka sitä ei mainitakaan päiväkirjassa.
Tutkittaessa vuorovaikutuksen sisältöä jaettujen ominaisuuksien kautta voidaan havaita, että sukupuolen lisäksi yhteistä olivat koulutustausta sekä yhteiset intressit. Tutkimusmatkan eteneminen kiinnosti Rehbinderiä rahoituksen järjestäjänä, Frähniä ja Krugia Sjögrenin patronuksina, jotka suunnittelivat Sjögrenille uraa tiedeakatemiassa, ja von
Adelungia yhteisen kirjallisuuden harrastamisen sekä ystävyyden kautta. Myös Gräfe oli
kielitieteilijänä kiinnostunut tutkimusmatkan etenemisestä. Voidaan puhua monisivuisesta vuorovaikutuksesta. Suhteet olivat kestäviä, sillä ne jatkuivat tutkimusmatkan jälkeenkin.
Vaikka tutkimuksen painopiste on Sjögrenin egokeskeisessä verkostossa, voidaan
kirjeenvaihtoon sisältyvien viittausten perusteella karkeasti hahmottaa kokonaisverkostoa, johon Sjögren kuului. Viittausten perusteella Rehbinder oli yhteydessä Sjögreniin ja
Zageliin. Krug ja Frähn olivat viran puolesta yhteydessä toisiinsa. Tiheydellä osoitetaan,
kuinka tiiviitä verkoston sisäiset suhteet ovat. Kirjeenvaihdon perusteella voidaan havaita,
että kyseessä oli melko umpinainen verkosto.
Päästyään Pietarin sivistyneistön jäseneksi Sjögrenillä oli tutkimusmatkan jälkeen
mahdollisuus kiinnittyä sekä Venäjän tiedekatemian kansainvälisen jäsenistön että valtaapitävän venäläisen aateliston verkostoihin ja edistää tätä kautta uraansa.
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5

Työ tiedeakatemiassa alkaa

5.1

Venäjän historian ja muinaisuuksien apulaisen virka

5.1.1

Venäjän johtavin tieteellinen laitos

1800-luvulle tultaessa tiedeakatemia oli Venäjän johtavin tieteellinen laitos, jossa yhdistyivät tutkimus, valistus ja oppikirjojen teko.263 Tiedeakatemian alaisuuteen kuuluivat
kirjasto, metallien ja harvinaisuuksien huone, kasvitieteen, eläintieteen ja mineralogian
museo, tähtitieteellinen observatorio, fysiikan laitos, pienoismallikokoelma, anatomian
laitos, kaksi kemian laboratoriota, kasvitieteellinen puutarha, kirjapaino ja kirjakauppa.264
Tammikuussa 1830 tuli voimaan uusi ohjesääntö, jonka mukaan tiedeakatemia jaettiin
kolmeen luokkaan: 1. Matemaattiset tieteet (puhdas ja sovellettu matematiikka, tähtitiede,
maantiede ja navigaatio), 2. Luonnontieteet (fysiikka, yleinen kemia, teknologia, eläintiede, kasvitiede, mineralogia) ja 3. Historiallis-poliittiset tieteet (poliittinen taloustiede ja
statistiikka, Venäjän, Kreikan ja Rooman muinaisuuksien historia, Aasian kansojen historia, kieli ja kirjallisuus). Vuoden 1803 ohjesäännössä oli ainoastaan lueteltu, mitä tieteitä
tiedeakatemiassa tuli harjoittaa. Vuonna 1830 akateemikkojen määrä vahvistettiin kahdeksikymmeneksi. Merkittävää on tiedeakatemian määrärahojen kasvu vuonna 1830 lähes
kaksinkertaiseksi 120 000 ruplasta 206 100 ruplaan, mikä merkitsi parempia mahdollisuuksia tieteen tekemiseen.265
Varsinaisten akateemikkojen lisäksi akatemiassa oli ylimääräisiä akateemikkoja ja apulaisia sekä kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniä. Varsinaiset ja ylimääräiset akateemikot sekä
apulaiset olivat tiedeakatemian todellisia jäseniä ja muodostivat tieteellisen toiminnan
ytimen, konferenssin, joka piti istuntoja kerran viikossa. Kokouksissa päätettiin uusien
263
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jäsenten valinnasta, kirjojen ja kokoelmien hankinnasta ja vastattiin tieteellisten laitosten esittämiin kysymyksiin. Kokousta johti tiedeakatemian presidentti ja sihteerinä toimi
vakituinen sihteeri. Poikkeustapauksissa akatemialla oli oikeus kutsua kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenensä kokouksiin muutaman kerran vuodessa. Näitä kokouksia nimitettiin
yleiskokouksiksi. Kerran vuodessa 29.12. pidettiin juhlakokous, jossa julkaistiin palkintojen saajat ja uudet jäsenet sekä luettiin kuluneen vuoden toimintakertomus.266
Uusi ohjesääntö vahvisti myös tiedeakatemian jäsenten aseman yleisen rankitaulukon
mukaisesti: varsinaiset akateemikot kuuluivat 6. luokkaan, ylimääräiset akateemikot 7.
luokkaan ja apulaiset 8. luokkaan (Liite 2). Ensimmäiset kahdeksan luokkaa merkitsivät
kuulumista aatelistoon.267 Uudistus oli Euroopan ja maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Vaikka se merkitsi tiedepolitiikan byrokratisoitumista ja valtion kontrollia tiedemiesten elämään, merkitsi se ennen kaikkea tiedeakatemian taloudellisen tilan vakiintumista
sekä sen jäsenille korkeaa yhteiskunnallista arvostusta. Sjögrenin tapauksessa aatelittomasta suomalaisen oppisäädyn edustajasta tuli virka-aseman perusteella venäläisen aateliston
jäsen.
Vaikka Sjögreniä oli esitetty Venäjän historian ja muinaisuuksien apulaiseksi jo
30.9.1829, saatiin keisarin virallinen vahvistus nimitykselle vasta helmikuussa 1830, jolloin Sjögrenin ura tiedeakatemian palveluksessa virallisesti alkoi. Syyskuun istunnossa oli
aluksi käyty läpi Krugin ja Hermannin lausunnot Sjögrenin käsikirjoituksesta, jonka jälkeen Krug, Frähn ja Hermann ehdottivat Sjögreniä Venäjän historian ja muinaistieteen
apulaiseksi.268 Esitys tapahtui tiedeakatemian ohjesäännön vaatiman kolmen varsinaisen
akateemikon ehdotuksen mukaisesti. Valinta suoritettiin tiedeakatemian ohjesäännön
määräämällä palloäänestyksellä. Äänestyksessä Sjögren sai kaikki äänet lukuun ottamatta
yhtä negatiivista kuulaa.269 Sjögren kirjoittaa seuraavana päivänä päiväkirjassaan saaneensa Frähniltä onnittelukirjeen, jonka mukaan hänet oli valittu apulaiseksi. Tiedon saatuaan
Sjögren meni kiittämään Krugia ja Frähniä asiasta.270 Vuosipalkaksi tuli 1000 ruplaa, mikä
oli sama kuin Aleksanterin yliopiston professorin keskimääräinen vuosipalkka. Lisäksi virkaan kuuluivat asunto ja polttopuut.271

5.1.2

Asuntohuolia ja virkavelvollisuuksia

Asunnon suhteen ilmeni heti vaikeuksia, sillä Sjögrenille luvatussa kolmen huoneen ja
keittiön huoneistossa oli edesmenneen akateemikko Alexander Nicolaus von Schererin
(1771-1824) lesken tavaroita, joiden poisvieminen vei kaksi kuukautta aikaa monenlaisista
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lupauksista huolimatta. Tiedeakatemian sihteeri ja talousosaston päällikkö Paul Heinrich
Fuss (1798-1855) ilmoitti Sjögrenille asian hitauden syyksi lesken juonittelut ja lupasi auttaa asiassa, mutta mitään ei tapahtunut. Tämän jälkeen Sjögren kääntyi Krugin puoleen,
jonka mukaan Frähnillä oli asian suhteen enemmän vaikutusvaltaa tiedeakatemian presidenttiin kuin hänellä itsellään, ja hän kehottikin Sjögreniä käymään tapaamassa Frähniä.
Sjögren päiväkirjan mukaan Frähn otti hänet hyvin kohteliaasti vastaan ja lupasi puhua
Uvaroville Sjögrenin puolesta. Sjögren sai myös tukea muilta tiedeakatemian jäseniltä.
Akateemikko Karl Ernst von Baer (1792-1876), jota Sjögren kertomansa mukaan tuskin
vielä tunsi, tuli jopa pyytämään Sjögreniä asumaan kanssaan. Sjögren kiitti von Baeria
hänen hyvyydestään, mutta mitä ilmeisimmin kieltäytyi tarjouksesta. 272
Sjögren vieraili seuraavien viikkojen aikana useita kertoja niin Frähnin, Krugin kuin
jopa von Baerin luona keskustelemassa tilanteestaan. Kahdeksantena helmikuuta Sjögren
sai ennen konferenssia kuulla sihteeri Fussilta, ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta vielä
kertoa madame von Schererille, että asunnosta on löytynyt hänen tavaroitaan.273 Kyllästyttyään siihen, ettei mitään tapahtunut, päätti Sjögren keskustella Frähnin kanssa mahdollisesta paluustaan Suomeen:
Annoin hänen ymmärtää, että olin siinä pisteessä, että alkaisin harkita Suomeen
paluuta --- Hän pinnisti kaikki voimansa, saadakseen minut luopumaan suunnitelmistani palata Helsinkiin, kuvasi täkäläisen akateemisen elämän valoisimpia puolia, kertoi luottamuksellisesti minulle omista suuttumuksistaan ja murheistaan jopa
uransa ensimmäisiltä vuosilta täällä Pietarissa. Minullahan ei ollut todellisuudessa
ketään vihamiehiä, eikä mitään valittamista itse tiedeakatemiasta, joka valitsemalla
minut vapaaehtoisesti oli osoittanut arvonantoa ja mieltymystä, jota minun ei tulisi
aliarvioida.274
Päiväkirjassaan Sjögren kertoo, että Fuss kertoi kuudentenatoista päivänä helmikuutta
järjestäneensä talouskomitean istunnossa Sjögrenin kirjallisen anomuksen vuoksi uskotun
miehen hoitamaan asunnon tyhjennyksen, jonka pitäisi tapahtua vielä samana päivänä.
Näin tapahtuikin, sillä Sjögren pääsi muuttamaan asuntoonsa noin viikon kuluttua.275
Omaelämäkerrassaan Sjögren antaa tapahtumista tyystin toisenlaisen kuvan, jonka
mukaan hän kääntyi Uvarovin puoleen, joka aluksi kehotti Sjögreniä menemään talouskomiteaan ja pyytämään hänen nimissään toimenpanemaan asunnon tyhjennyksen, mutta
muutti mieltänsä kirjoittaakseen kirjelappusen vietäväksi Fussille. Juuri samaan aikaan
paikalle saapui eräs talouskomitean venäläinen virkamies, jonka tehtävänä oli ilmeisesti
ollut hoitaa Sjögrenin asiaa. Omaelämäkerrassa Sjögren kuvaa, kuinka Uvarov torui virkamiestä Sjögrenin kuullen ja vei hänet keskustelemaan toiseen huoneeseen.276 Ilmeisesti
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273 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 21.1.1830-25.2.1830, Coll.209.56, KK.
274 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 8.2.1830, Coll.209.56, KK.
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276 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 21.1.1830-25.2.1830, Coll.209.56, KK.
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oli hohdokkaampaa kertoa Uvarovin vaikuttaneen asiaan kuin myöntää, että oli joutunut
käymään eri henkilöiden puheilla asiasta.
Vuonna 1830 Sjögren osallistui päiväkirjamerkintöjen perusteella säännöllisesti konferenssin istuntoihin. Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 9 mainintaa
kyseiseltä vuodelta.277 Ensimmäinen maininta käsittelee Sjögrenin nimityksen vahvistamista hallintokomitean taholta.278
Koska apulaisen virkaan kuului oikeuksien lisäksi velvollisuutena esittää joka vuosi vähintään kaksi tutkimusta, jotka tarkastettiin konferenssissa ja julkaistiin tiedeakatemian
julkaisusarjoissa,279 aloitti Sjögren vuoden esittelemällä muistion syrjäänejä käsittelevästä teoksestaan.280 Tämän jälkeen Sjögren ryhtyi valmistelemaan tutkimusmatkan aikana
keräämästään aineistosta tutkimusta Über die älteren Wohnsitze der Jemen. Ein Beitrag zur
Geschichte der Tschudischen281 Völker in Russland,282 joka oli kaksiosainen. Ensimmäisen
osan Sjögren esitteli konferenssille 29.9.1830, minkä jälkeen Krug tarkisti vielä teoksen,
ja Sjögren vei sen Fussille painatettavaksi.283 Toisen osan Sjögren esitteli konferenssille
27.4.1831.284
Virkavelvollisuuksiin kuului myös oman alan viimeisimpien tutkimusten seuraaminen
ja niistä raportointi. Sjögren esittelikin tanskalaisen Finn Magnusenin285 teoksen Über den
Ursprung und die Quellen der Edda-Lehre ja esitti siitä kirjastokappaleiden tilaamista.286
Koska apulaisilla oli mahdollisuus edetä ylimääräisiksi akateemikoiksi, käsiteltiin
asiaa keväällä 1830. Tällöin esitettiin Sjögrenin ohella apulaisten matematiikko Viktor
Bunjakovski (1804-1889), kemisti Germain Henri Hess (1802-1850), fyysikko Heinrich
Friedrich Emil Lenz (1804-1865), kasvitieteilijä Karl Heinrich Mertens (1796-1830), matemaatikko Mihail Ostrogradski (1801-1861), kielitieteilijä Isaak Jakob Schmidt (1779-1847)
nimittämistä ylimääräisiksi akateemikoiksi. Äänestyksen jälkeen ainostaan Bunjakovski
ja Lenz ylennettiin. Muiden kohdalla vedottiin taloudellisiin syihin.287 Sjögren osallistui
277 Protocoles § 12, § 62, § 215, § 242, § 261, § 433, § 656, § 772 ja § 849, 1/1a 1830/43, SPb II RAN.
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279 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 163-164.
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281 Tšuudit: slaavilaisten kansojen käyttämä yleisnimitys tuntemattomille tai vieraille kansanheimoille.
Nimitystä on käytetty suomensukuisista kansoista, karjalaisista, vepsäläisistä, vatjalaisista ja virolaisista. Kts.
Haavio 1965.
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285 Finn Magnusen (1781-1847) eli alun perin Finnur Magnússon oli islantilaissyntyinen tiedemies ja arkeologi, joka teki elämäntyönsä Tanskassa. Erityisesti hän tutki Eddaa. Kts. Kaalund 1887-1905, 57-63.
286 Protocoles § 242, 14.3.1830, 1/1a 1830/43, SPb II RAN; Komkov,
Levšin & Semenov 1981, 163-165.
287 Protocoles § 261, 24.3.1830, 1/1a 1830/43, SPb II RAN; Esimerkiksi Hess ylennettiin kuitenkin kyseisen vuoden elokuussa ylimääräiseksi akateemikoksi. Kts. Liite 1.
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vuoden 1830 aikana myös akateemikkojen Karl Hermann ja Joseph Hamel (1788-1861)
kanssa kirjaston toisen osaston luettelointiin ja järjestämiseen sekä akateemikkojen Krug
ja Frähn kanssa kirjaston uusien luetteloiden laskemiseen ja järjestämiseen.288
Kesällä 1830 Sjögren piti 28 päivää lomaa, mihin hän oli saanut tiedeakatemian varapresidentti Heinrich Friedrich von Storchilta (1766-1835) luvan.289 Lomallaan Sjögren
matkusti Suomeen, missä hän vieraili pääkaupungin sivistyneistön luona, joista hän tapasi
professorit Nils Abraham af Ursinin, Erik Gabriel Melartinin (1780-1847) ja Hans Henrik
Fattenborgin (1769-1849). Lisäksi Sjögren tapasi dosentti Germund Fredrik Aminoffin
(1796-1876) ja Lars Gabriel von Haartmanin. 290

5.2 Hiljaiseloa
Vuosi 1831 tuli olemaan sekä uran että yksityiselämän kannalta yksi hiljaisimmista vuosista
Sjögrenin elämässä. Sjögrenin henkinen aktiviteetti näyttääkin keskittyneen sekä Viipurin
arkistosta löytyneen aineiston muokkamiseen että yliopiston kalenterin toimittamiseen.
Vaikka tällä rintamalla oli rauhallista, oli muualla rauhatonta. Venäjän ulkopoliittisten
levottomuuksien lisäksi maassa riehui koleraepidemia.
Vuoden 1831 yleistä poliittista tilannetta Venäjällä kiristi Puolan kapina ja sen kukistamisyritykset. Puolalaiset eivät olleet koskaan hyväksyneet Wienin kongressin järjestelyjä
ja asiaa pahensi vielä heikko taloudellinen tilanne. Kapina puhkesi vuoden 1830 marraskuussa kadettien toimesta. Koleran ja venäläisen armeijan huonon johdon vuoksi puolalaisten kukistaminen pitkittyi vuoden 1831 syyskuuhun asti. Suomen suuriruhtinaskunta
ja Puolan kuningaskunta olivat hyvin samanlaisissa hallinnollisissa suhteissa emämaahansa Venäjään. Ero näiden kahden alueen suhtautumistavassa Venäjään oli kuitenkin suuri.
Siinä missä puolalaiset niskuroivat, olivat suomalaiset lojaaleja. Suomalaiset lähettivät jopa
sotilaita kukistamaan Puolan kapinaa.291
Ikävien tapahtumien ohella oli nimenomaan Suomen suuriruhtinaskunnan sivistyneistöllä aihetta myös iloon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin Helsingissä.
Seuran jäseneksi kelpasi jokainen säädystä tai semasta riippumatta, joka edisti seuran tarkoitusta. Rekrytoitumista rajoitti kuitenkin kutsumenettely, jonka mukaisesti seuran jokaisella jäsenellä oli oikeus esittää kutsuttavaksi uusia jäseniä. Sjögrenistä tuli Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran jäsen vuonna 1834.292 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäsenistä Sjögren oli elämänsä aikana eniten tekemisissä Elias Lönnrotin, Immanuel Ilmonin, Carl Niclas Keckmanin ja historiantutkija, myöhemmin professori Gabriel Reinin
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(1800-1867) kanssa. Sjögrenillä tuli olemaan huomattavasti läheisemmät siteet Viipurin
Suomalaiseen Kirjallisuusseuraan.
Venäjän ulkopoliittinen tilanne tai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustaminen
eivät juurikaan vaikuttaneet Sjögrenin päivittäiseen elämään. Koleraepidemia, joka hankaloitti Venäjän sotaväen toimia, sen sijaan esti Sjögrenin avioitumisaikeet Sophie Laurellin
kanssa. Sjögren joutui kesäkuussa eristykseen Strelnaan293, jonne hän oli matkustanut tuttavansa pastori Eric Finnérin luo nauttimaan terveysvesiä, eikä matkasta Suomeen tullut
kesän aikana mitään.294 Pariskunta avioitui vuodenvaihteessa.
Ensimmäiset kaksi vuotta tiedeakatemian palveluksessa kuluivat, kuten Sjögren on
omaelämäkerrassaan todennut: ”Hiljaa ja rauhallisesti uutterassa työssä.”295 Sjögren oli palannut laajalta tutkimusmatkalta ja saanut viran yhteisössä, jonka rutiinien opetteleminen
vaati aikaa.
Tiedeakatemian varapresidentti Heinrich Friedrich von Storch oli houkutellut vuonna
1830 Sjögrenin mukaan keräämään tietoa poliittis-tähtitieteellistä kalenteria varten, jota
tiedeakatemialla oli oikeus julkaista venäjän, saksan ja ranskan kielellä. Toukokuussa 1831
nimitettiin Sjögren vuoden 1832 kalenterin saksankielisen osan toimittajaksi.296
Kalenterin tuli sisältää yleiskatsaus merkittävimpiin tapahtumiin vuoden 1830 puolivälistä vuoden 1831 puoliväliin. Sjögrenin mielestä työ oli vaivalloista ja ikävää, mikä pääosin johtui aikarajauksen mukanaantuomista ongelmista. Lisäksi tiedeakatemian venäjän
kielen kääntäjä Swenske, joka oli Storchin vaimon sukulainen ja kalenterin venäjänkielisen painoksen toimittaja, oli typistänyt Sjögrenin artikkelia kääntäessään sitä. Ulkoasiain
kollegio, jonne kalenteri lähetettiin sensuroitavaksi määräsi kalenterin painatettavaksi lyhyemmän venäjänkielisen käännöksen mukaisesti.297 Ohjesäännön mukaisesti tiedeakatemialla oli oikeus sensuroida omat julkaisunsa.298 Kuitenkin ranskan- ja saksankieliset
kalenterit muodostivat tästä poikkeuksen nähtävästi ulkomaalaisen lukijakuntansa vuoksi. Mitä ilmeisimmin Sjögren oli kirjoittanut artikkeliinsa liian yksityiskohtaisia tietoja
Venäjän poliittisesta tilanteesta.
Kalenterin toimittamisen ohella Sjögren matkusti maaliskuussa Viipuriin maistraatin
arkistoon tutkiakseen siellä säilytettäviä ruotsinkielisiä asiakirjoja. Tätä ennen hän oli esitellyt matkaa varten tekemänsä muistion eli eräänlaisen tutkimussuunnitelman tiedeaka-

293 Strelna on yksi vanhimmista Pietarin esikaupungeista noin 19 kilometrin päässä keskustasta Suomenlahden etelärannalla. Pietari I Suuri rakennutti sinne palatsinsa, ja myöhemminkin keisarit pysähtyivät
Strelnassa matkallaan Pietarista Kronstadtiin tai Oranienbaumiin. Vuonna 1847 siitä tuli keisari Nikolai
I:n pojan Konstantinin kesäasunto. Kts. lisätietoja: Strelna: Dvorets Petra I i Konstantinovski dvorets, 2020.
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temian muille jäsenille.299 Sjögren esitti raportin Viipurin matkan tuloksista konferenssin
istunnossa toukokuussa.300
Kuten edellisenäkin vuonna Sjögren osallistui vuonna 1831 säännöllisesti konferenssin
istuntoihin. Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä kaikkiaan 10 mainintaa.301 Edellä mainittujen Viipurin matkaa koskevien merkintöjen lisäksi keskusteltiin
muun muassa Sjögrenin ja Schmidtin valinnasta ylimääräisiksi akateemikoiksi.302 Viipurin
matkan jälkeen Sjögren sai valmiiksi teoksensa Über die älteren Wohnsitze der Jemen toisen
osan, jonka Krug tarkisti. Sjögren luki teoksestaan tekemänsä muistion muille jäsenille.303

5.3 Vaikeuksista aseman vahvistumiseen
5.3.1

Demidovin palkinto

Vuoden 1832 merkittävimmäksi keskustelunaiheeksi tiedeakatemiassa nousi Demidovin
palkintojen jakaminen. Sjögren oli mukana päätöksentekoprosessissa. Tätäkin tärkeämpää oli kuitenkin yleneminen ylimääräiseksi akateemikoksi.
Taustana Demidovin palkinnolle olivat tiedeakatemian jokavuotiset kilpailutehtävät.
Vuodesta 1747 lähtien tiedekatemian yhtenä tehtävänä oli julkaista kansainvälisiä jokavuotisia kilpailutehtäviä houkutellakseen eri maiden tieteellisiä voimia ratkaisemaan ajankohtaisia tieteellisiä ongelmia. Parhaimpien tutkimusten lähettäjille myönnettiin rahapalkintoja. Kilpailut saivat osakseen suuren yhteiskunnallisen huomion. Kilpailutehtävien
valinnasta ja palkintojen saajista ilmoitettiin tiedeakatemian julkisissa kokouksissa ja ne
julkaistiin myös tieteellisissä aikakauslehdissä.304
Merkittävimäksi palkinnoksi muodostui vuodesta 1832 lähtien myönnetty teollisuusmies, kreivi Pavel Nikolajevitš Demidovin palkinto (Демидовская премия), jota voidaan
hyvällä syyllä pitää merkittävänä huomionosoituksena omana aikanaan ja Nobelin palkinnon esikuvana. Tiedeakatemia sai jaettavaksi vuosittain 20 000 ruplaa, josta myönnettiin
neljä 5000 ruplan palkintoa. Demidov oli määrännyt palkintonsa jaettavaksi elämänsä aikana ja 25 vuotta kuoleman jälkeen eli vuoteen 1865 asti. Kotimaisten tutkijoiden lisäksi
ulkomaalaiset tutkijat saivat osallistua kilpailuun, jos heidän työnsä liittyivät Venäjään.
Tiedeakatemian jäsenillä ei ollut oikeutta saada palkintoa. Työ sai olla sanakirja, oppikir299 Protocoles § 107, 9.3.1831, 1/1a 1831/45, SPb II RAN; Sjögren, A.J., An die Conferenz der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften, 94/1/49, SPb II RAN.
300 Protocoles § 205, 4.5.1831, 1/1a 1831/45, SPb II RAN; Sjögren, A.J., An die Conferenz der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften, 94/1/50, SPb II RAN.
301 Protocoles § 107, § 108, § 170, § 205, § 206, § 254, § 266, § 445, § 505, § 516, 1/1a 1831/45, SPb II RAN.
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ja tai jokin muu tutkimus miltä tieteenalalta tahansa. Palkintojen myöntämisestä päätti
akateemikoista muodostettu komissio. Demidovin palkintoa tavoitteli joka vuosi noin 20
työtä. Palkituista tutkimuksista 1/3 kuului luonnontieteiden ja 2/3 yhteiskuntatieteiden
alalle.305
Vuonna 1832 jaettiin kaksi palkintoa, jotka menivät taloustieteilijä Julius Hagemeisterille (Гагемейстер, Ю.А.) ja fyysikko Magnus Georg von Pauckerille (Паукер, M. Г.). Oli
suurelta osin Sjögrenin ansiota, että Hagemeisterin teos Розыскание о финансах древней
России sai Demidovin palkinnon, koska hän oli perehtynyt teokseen ja teki siitä lausunnon
tiedeakatemialle. Sjögren tarkistutti lausuntonsa akateemikko Krugilla ennen sen esittelyä
konferenssin istunnossa. Kokonaisuudessaan lausuntoa kiiteltiin.306 Lähteistä ei käy ilmi,
oliko ajatus Demidovin palkinnosta Sjögrenin mielessä hänen perehtyessään Hagemeisterin teokseen. Kuten aiemmin on mainittu, apulaisen velvollisuuksiin kuului esittää vuosittain kaksi tutkimusta konferenssille, ja Sjögren noudatti ohjeita tunnollisesti. Voi olla
myöskin sattumaa, että Sjögren teki lausunnon teoksesta, joka sittemmin sai palkinnon.
Sjögren on kuvannut päiväkirjassaan laajasti ensimmäiseen Demidovin palkintojen
jakamiseen liittyviä keskusteluja ja päätöksentekoprosessia. Vaikka sääntöjen mukaan varsinaisista akateemikoista muodostuva komissio päätti palkintojen saajista, oli Sjögren päiväkirjamerkintöjen perusteella mukana päättämässä palkinnosta. Päiväkirjamerkinnöistä
käy myöskin ilmi, että presidentti Uvarov pyrki aktiivisesti vaikuttamaan päätökseen.307

5.3.2

Tšuudilais- ja inkeriläistutkimuksia

Vuonna 1832 Sjögren osallistui päiväkirjamerkintöjen perusteella säännöllisesti konferenssin istuntoihin. Istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 8 merkintää.308 Kyseessä oli eräänlainen välivuosi, jota yksityiselämässä tapahtuneet muutokset kuvastivat.
Sjögren esitti vuoden aikana raportit Viipurin arkistojen kokoelmista ja luettelon kalenteriin tulevista poliittisista tapahtumista.309 Näiden lisäksi Sjögren esitti kahdesta
tutkielmasta muistiot. Tammikuussa hän esitteli tšuudilaisten kansojen ja bjarmian
olemassaoloon liittyvän teoksensa Wann und wie wurden Sawolotschje und die S awolotschen
Tschuden Russisch ensimmäistä osaa koskevan muistion. Lokakuussa Sjögren puolestaan
305 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 177; Demidov omisti kaksi taloa Suuren Merikadun varrella. Pienempi taloista on nimeltään Gagarinan palatsi, joka toimii nykyisin Säveltäjäliiton talona. Suurempi taloista, Demidovin palatsi, on Iisakin kirkon arkkitehdin, ranskalaisen Auguste Montferrandin suunnittelema.
Sisustuksessa on käytetty malakiittia, marmoria ja Uralin kivilaatuja. Demidov antoi palatsin häälahjaksi
suomalaissyntyiselle puolisolleen Eva Aurora Stjernvallille (myöhemmin Karamzina). Demidovin suvun
kantaisä valmisti tykkejä Pietari I Suurelle ja sai lahjaksi valtavia maaomaisuuksia Uralilta. Kts. Kaurinkoski
2003, 66-68; Aurora Karamzinista kts. Lehto 1997.
306 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 11.3.1832, 15.3.1832, 26.3.1832, Coll. 209.56, KK.
307 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 9.4.1832 ja 11.4.1832, Coll. 209.56, KK.
308 Protocoles § 33, § 90, § 143, § 153, § 195, § 472, § 565 ja § 660, 1/1a 1832/47, SPb II RAN.
309 Protocoles § 90, 2.2.1832 ja § 153, 14.3.1832, 1/1a 1832/47, SPb II RAN.
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esitti muistion Inkerinmaan väestöä ja nimen alkuperää käsittelevästä teoksestaan Über
die Finnische Bevölkerung des St.-Peterburgschen Gouvernements und über den Ursprung des
Names Ingermannland.310 Sjögrenin jälkimmäisessä teoksessaan tekemät luonnehdinnat
Inkerinmaan väestöstä tekivät siitä klassikon. Sjögrenin henkilökohtaisten suhteiden kannalta merkittävää on teoksen vaikutus akateemikko von Köppenin 1840-luvulla tekemän
kartan tekstiosuuteen. Kartta käsittelee Inkerinmaan asukkaita. Luonnehdintoja siteerattiin myös useissa muissa teoksissa yli sadan vuoden ajan.311
Sjögrenin jälkeen Inkerinmaalla retkeilivät Elias Lönnrot (vuonna 1844) ja David
Emanuel Daniel (D.E.D.) Europaeus, jota voidaan pitää varsinaisena Inkerin runouden
löytäjänä. Europaeus oli Savitaipaleen kirkkoherran Peter Adolf Europaeuksen ja pappilan
karjapiian Sofia Peijon poika, joka menetti varhain isänsä, mutta pääsi sukulaisten ja ystävien tukemana opintielle. Europaeus pääsi ylioppilaaksi vuonna 1844 ja hänestä tuli tämän
jälkeen Lönnrotin apulainen sanakirjatyössä. Inkerinmaalla Europaeus matkaili useaan
otteeseen vuosina 1847-1848 ja 1853. Europaeus joutui sivistyneistön keskuudessa paitsioon
1840-luvun jälkipuoliskolla etenkin luonteensa vuoksi. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty syyksi Europaeuksen suhdetta uuteen Kalevalaan ja tätä kautta Elias Lönnrotiin. Europaeuksen mukaan Kalevalan runojen tuli olla kirjoitettu ”kansan kielellä” ja että teosta ei
saisi julkaista ennen kuin Inkerin ja Tverin alueiden runot olisi kerätty. Lönnrot suhtautui tähän penseästi ja piti kyseisten alueiden runoutta vähäarvoisena.312 Europaeuksen ja
Sjögrenin suhdetta käsitellään myöhemmin tässä tutkimuksessa.
Väinö Salminen on tutkiessaan Inkerin runonkeräyksen historiaa ihmetellyt, miksei
Sjögren käydessään elämänsä aikana lukuisia kertoja Inkerinmaalla (liki joka kesä kesäasunnolla) kerännyt alueen kansanrunoja. Salminen on esittänyt syyksi, että Sjögren oli
tultuaan tiedeakatemian jäseneksi menettänyt nuoruudeninnostuksensa suomalaiseen
kansanrunouteen.313 Tämä saattaa pitää hyvinkin paikkansa, sillä Sjögren oli kerännyt
vuosien 1824-1829 tutkimusmatkallaan runsaasti kansanrunoutta Suomen Karjalasta,
Vienasta ja Aunuksesta. Tämän matkan jälkeen Sjögrenin mielenkiinto kohdistui
kaukaisempiin sukukansoihin osittain terveydellisistä ja osittain tiedepoliittisista syistä.
Sjögrenin kansanruno-, sananlasku- ja arvoituskokoelma julkaistiin vasta vuonna 1898
aikakauskirja Suomessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta Venäjän tiedeakatemian luvalla, joka kokoelman tuolloin omisti.314
Vaikka Sjögren esitteli suomensukuisiin kansoihin liittyviä tutkimuksiaan, eivät hänen
edustamansa kielitieteet ja historiantutkimus suinkaan olleet tiedeakatemian painopistealueita 1800-luvun alkupuoliskolla. Luonnontieteet olivat tärkein tieteenala, koska luonnontieteitä käytettiin apuna Venäjän teollisuuden ja maatalouden kehittämisessä. Tutki310 Protocoles § 33, 18.1.1832 ja § 565, 24.10.1832, 1/1a 1832/47, SPb II RAN.
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musmatkoilla tutkittiin metallurgiaa, määriteltiin kaivannaisten ominaisuuksia ja etsittiin
uusia mineraaleja.315

5.3.3

Ylimääräiseksi akateemikoksi

Kesällä 1832 muita apulaisia nimitettiin ylimääräisiksi akateemikoiksi, mutta ei vieläkään
Sjögreniä. Sjögren keskusteli asiasta sihteeri Fussin, presidentti Uvarovin, opetusministeri Carl Christoph von Lievenin (1767-1849) ja akateemikkojen Frähn ja Krug kanssa.
Frähn puhui Sjögrenin puolesta sekä varapresidentti Storchille että opetusministeri von
Lievenille, mikä osaltaan oli vaikuttamassa siihen, että Sjögren lopulta sai nimityksensä.316
Joulukuussa Uvarov välitti kopion opetusministerin ja keisarin päätöksestä Sjögrenin
nimittämiseksi ylimääräiseksi akateemikoksi, mikä tiesi tuhannen ruplan vuotuista
lisäansiota. Palkka nousi 2000 ruplaan.317
Tästä huolimatta Sjögren oli päättänyt hakea Aleksanterin yliopiston historian professuuria, joka oli tullut avoimeksi heinäkuussa 1832. Sjögrenin lisäksi virkaa hakivat historian apulainen Reinhold von Becker (1788-1858) ja saman tieteenalan dosentti Gabriel
Rein. Sjögren alkoi kaikessa hiljaisuudessa valmistella virkaväitöksenä Norjan kuningas
Olavi Pyhää käsittelevää teosta otsikolla De vita rebusque gestis Olai Sancti, regis Norvegiae.
Professorin virkaan edellytettiin lisensiaatin tutkintoa ja hyväksyttyä tohtorinväitöstä
kyseisessä tiedekunnassa. Tämän lisäksi edellytettiin hyväksyttyä virkaopinnäytettä. Virkaväitöstilaisuudessa kiinnitettiin erityistä huomiota esiintymiseen ja tilaisuus oli samalla
myös hakijan koeluento virkaan. Ehdokkaaksi saattoi päästä myös väittelemällä virkaa varten, vaikka ehdokkaalta puuttui muodollisen pätevyyden edellyttämä oppiarvo. Tällöin
hänen tuli olla tieteellisistä saavutuksistaan yleisesti tunnettu. Historian professuurista
konsistorin ehdollepano tapahtui marraskuussa 1833 ja varsinainen virkanimitys huhtikuussa 1834.318 Hakuprosessiin ja Sjögrenin asemaan tässä prosessissa palataan seuraavissa
luvuissa.
Oikeuttaan ehdottaa jotakin henkilöä kirjeenvaihtajajäseneksi Sjögren käytti ensimmäistä kertaa marraskuussa 1832. Sjögren ehdotti kielitieteilijä Rasmus Raskia tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäseneksi, mikä hyväksyttiin istunnossa. Joulukuussa Sjögren itse
kutsuttiin tanskalaisen Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskabin jäseneksi.319 Molempia tapahtumia sekä ylimääräiseksi akateemikoksi nimittämistä voidaan pitää osoituksena
siitä, että Sjögrenin asema tiedeakatemian jäsenenä oli vahvistumassa. Sjögrenin oli myös
tilaisuus tehdä vastapalvelus Raskille, joka oli neuvonut häntä Pietariin hakeutumisessa.
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Henkilökohtaisessa elämässä eräänlaisen käännekohdan muodosti tammikuussa 1832
tapahtunut naimisiinmeno, josta Sjögren oli keskustellut Frähnin kanssa jo joulukuussa
1830 ja johon Frähn oli häntä kehottanut.320 Sjögren koki asemansa sekä taloudellisesti että
sosiaalisesti niin vakiintuneeksi, että hän ryhtyi perustamaan perhettä. Sjögren avioitui
Haukivuoren pitäjän Lietlahden kartanossa Sophie Laurellin kanssa, johon hän oli tutustunut tutkimusmatkansa aikana ja jonka kanssa hän oli siitä lähtien ollut kirjeenvaihdossa.
Sjögrenin omaelämäkerran mukaan häissä oli paikalla lähes 40 morsiamen sukulaista, ja
vihkimisen suoritti morsiamen vanhin veli. Sjögren ei itse ollut kutsunut paikalle kuin Iitin kirkkoherra Hjerppen. Langot puolestaan olivat kutsuneet Sjögrenin vuoksi paikalle
hänen Turun Akatemian aikaisen opettajansa Nykoppin.321
Jessica Parland-von Essen on tutkimuksessaan Ammatti, avioliitto ja arvostus: Helsinkiläinen eliitti 1740–1820 käsitellyt muun muassa lääkäreitä ja hän nostaa yhtenä aktiivisista
lääkäreistä esiin myöhemmin Kuopion piirilääkärinä toimineen Axel Fredric Laurellin,
joka teki aluksi vaikuttavan uran sotilaslääkärinä. Hän osallistui myös ensimmäiseen suureen lääkäreiden promootioon Turussa vuonna 1802.322 Hän oli Sjögrenin appi. Näin ollen
Sjögren liittyi avioliittonsa kautta helsinkiläisiin lääkäri- ja yliopistopiireihin. Käytännössä
kyse oli aatelittomista säätyläisistä. Sophie Laurellin veljistä Axel Adolf ja Alexander toimivat yliopistomaailmassa, ja kolmas veli Gustaf oli virkamies. Veljien rooliin Lauantaiseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustamisessa palataan myöhemmin tässä
tutkimuksessa.
Yksityiselämän merkittävin tapahtuma avioitumisen ohella oli esikoistyttären syntymä
joulukuun 23. päivänä. Pietarin Pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Ehrström kastoi tyttären helmikuussa 1833 Berta Sophiaksi. Lapsen kummeja olivat
akateemikko Gräfe, akateemikko Frähn, rouva Lenz, rouva Ehrström ja kauppias Zagel.
Akateemikko Krug kieltäytyi kunniasta. Samoin kävi ilmeisesti piispa Cygnaeuksen kanssa, jota Sjögren kävi pyytämässä kummiksi, mutta jota ei ole myöhemmässä kummiluettelossa.323
Käytännössä kummien nimeäminen oli keino turvata lapsen tulevaisuutta erityisesti
vanhempien kuoleman varalle. Kummisuhde merkitsi myös seurustelusuhteiden vahvistamista ja kontaktien luomista.324 1800-luvulla kummien valintaa ohjasi niin laki kuin
säätyjen omat perinteetkin. Yleensä kummien joukossa oli kummankin sukupuolen edustajia, koska kuten aiemmin todettua, kummit olivat lapsen ns. ”varavanhemmat”. Kotilaisen (2008) mukaan kummisuhde muistutti toista hierarkista suhdetta eli patronuksen ja
klientin välistä suhdetta. 1800-luvun säätyläisperheissä kummeja saattoi olla kymmenes-
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tä kahteenkymmeneen.325 Sosiaalinen asema heijastui kummien määrässä ja statuksessa.
Mitä enemmän lapsella oli kummeja, sitä korkeampi oli hänen sosiaalinen asemansa. Kummisuhteen avulla pyrittiin vahvistamaan sosiaalisia siteitä eli ammatillista yhteenkuuluvaisuutta, yhteiskunnallista asemaa tai sukulaisuutta. Lähipiirin ohella kummeiksi pyydettiin
henkilöitä myös yli säätyrajojen. Tällä haluttiin osoittaa arvostusta kyseistä henkilöä kohtaan. Kummien määrä saattoi kuitenkin laskea niiden lasten kohdalla, joiden vanhemmat
olivat jo saavuttaneet korkean statuksen, eikä heillä ollut enää tarvetta osoittaa joko kiitollisuutta tai hakea turvaa lapselleen.326 Berta Sophian viisi kummia oli siis määränä melko
alhainen. Tästä ei kuitenkaan voi tehdä sellaista päätelmää, että Sjögrenien ei olisi ollut
tarvetta hakea turvaa lapselleen tai osoittaa kiitollisuutta kenellekään.
Sjögrenit pyysivät kummeiksi selkeästi niitä henkilöitä, joiden kanssa he olivat aktiivisesti tekemisissä. Kummeista tiedeakatemian jäsenet Gräfe ja Frähn olivat selkeästi edistäneet Sjögrenin uraa ja myös ystävystyneet hänen kanssaan. Oli myös tavanomaista pyytää
kirkkoherraa tai kuten tässä tapauksessa, hänen puolisoaan, kummiksi. Sjögren olisi myös
selkeästi halunnut joko ”palkita” sekä akateemikko Krugin että piispa Cygnaeuksen tai
päästä heidän tasolleen.

5.4 Uvarovin tiedeakatemia
5.4.1

”Ortodoksia, autokratia, kansallismielisyys”

Tultuaan vuonna 1818 tiedeakatemian johtajaksi Uvarov aloitti sen systemaattisen kehittämisen kauhistuttuaan tiedeakatemian sekä aineellista että henkistä tilaa. Whittakerin
mukaan Uvarov lausui tuolloiselle opetusministeri Golitsynille, ettei tiedeakatemialla
ollut tarpeeksi rahaa, ei älyllistä hallintoa ja että rakennukset olivat surkeassa kunnossa.
Uvarovin mukaan jäsenten keskuudessa vallitsi anarkistinen henki ja piittaamattomuus
yleisestä mielipiteestä. Tämän lisäksi jäsenistöllä oli henkilökohtaisia vihamielisyyksiä toinen toistaan kohtaan.327
Whittaker korostaakin Uvarovin nostaneen kaudellaan tiedekatemian yhdeksi maailman johtavista tieteellisistä laitoksista. Tämän työn hän aloitti kutsumalla tiedekatemian
kunniajäseniksi ulkomaisia ja kotimaisia tiedemiehiä ja poliitikkoja (de Sacy, Karamzin,
Gräfe, Speranski), joihin hän oli henkilökohtaisesti tutustunut eri yhteyksissä. Uvarov
aloitti myös 1700-luvun tutkimusmatkojen tulosten julkaisemishankkeen, hankki rahaa
rakennusten korjaamiseen ja vuonna 1828 hän kutsui tiedeakatemian jäseniksi neljä kuuluisaa tiedemiestä: fyysikko Lenzin, eläintieteilijä von Baerin, kemisti Hessin ja matemaatikko Ostrogradskin. Uvarov ryhtyi erityisesti vaalimaan tiedeakatemian tutkimusmatka325
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perinnettä ja hänen kaudellaan tehtiinkin tiedekatemian varoin yli seitsemänkymmentä
matkaa. Uvarovin nimittäminen opetusministeriksi merkitsi tiedeakatemialle lisää rahaa
ja samoin myös tältä osin byrokratian vähenemistä, koska johtajan ei enää tarvinnut kysyä
asiaa erikseen ministeriltä.328
Uvarov kehitti vuonna 1833 opin virallisesta nationalismista. Opille keskeistä oli ajatus oikeasta uskosta (ortodoksia), itsevaltiudesta (autokratia) ja kansallismielisyydestä
(narodnost) – ortodoksinen itsevaltias tsaari yhteiselossa ortodoksisen kansansa kanssa.
Uvarovin virallinen nationalismi toteutui hänen elinikäisessä kiinnostuksessaan vähemmistökansoja kohtaan ja eräänlaisessa kulttuurisessa imperialismissa, jonka mukaan kunnollinen venäläinen oli se, joka puhui kieltä sujuvasti, työskenteli valtion virastossa, oli
uskollinen esivaltaa kohtaan, luotti ortodoksiseen kirkkoon ja tunnusti venäläisen kulttuurin ylivertaisuuden. Juuri koulutus oli avainasemassa virallisen nationalismin toteuttamisessa. Uvarovin kaudella eri vähemmistöille perustettiin omia kouluja ja Uvarov tunsi
itämaisten kansojen lisäksi suurta mielenkiintoa puolalaisia, juutalaisia ja baltiansaksalaisia kohtaan.329
On muistettava, että koulutus- ja tiedepolitiikka kytkeytyi osaksi Venäjän laajentumisprosessia, johon liittyi kysymys vähemmistökansallisuuksista ja niiden asemasta. Alueellisen ja poliittisen todellisuuden lisäksi hallinnon oli huomioitava alueiden sosio-ekonomis-kulttuurinen todellisuus. Raeffin mukaan vuosisatojen ajan Venäjän tapa hoitaa
kansallisuuskysymykset oli ollut valloitus, liitos, sulauttaminen. Raeff korostaa kuitenkin,
ettei Venäjällä ollut aktiivista tarkoitusta hävittää ja tuhota toisia kansoja, vaan ajateltiin,
että ne päästyään osalliseksi venäläisestä sivistyksestä venäläistyisivät itsestään.330 Tässä
prosessissa historialla ja kielellä oli tärkeä merkitys. Erityisesti venäjän kielen aseman
parantamisesta monikielisessä valtakunnassa, jonka sivistyneistö kommunikoi pääosin
ranskaksi, tuli Nikolai I:n ja hänen seuraajiensa tavoite.331
Uvarov vaikutti tiedeakatemian jäsenten työskentelyyn sitomalla heidät ”kunnollisen
venäläisen” ideaalimuottiin: jäsenistä suurin osa puhui venäjää sujuvasti, he työskentelivät valtion virastossa ja olivat uskollisia esivaltaa kohtaan. Juuri tällainen stereotypia on
havaittavissa lähdeaineistoa analysoitaessa. Sjögren oli ”kunnollisen venäläisen” perikuva!
Tämän lisäksi hän siirtyi tutkimuksissaan, kuten pääosa kollegoistaankin, tutkimaan niitä
alueita ja kansoja, joiden tutkimusta suosittiin johdon taholta.
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5.4.2

Pyhän Annan ritarikunnan kunniamerkki

Aseman vahvistumista sekä tiedeakatemiassa että yksityiselämän vakiintumista heijastelee Sjögrenin tieteellinen aktiivisuus vuonna 1833, jolloin hänestä löytyy istuntojen pöytäkirjoissa 17 mainintaa, mikä on hieman yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna.332
Vuoden merkittävimmät tapahtumat Sjögrenin kannalta olivat hänen valintansa tiedeakatemian kirjaston toisen osaston kirjastonhoitajaksi sekä hänen saamansa Pyhän Annan
–ritarikunnan III luokan kunniamerkki.
Taulukossa 2 tarkastellaan venäläisten ritarikuntien kunniamerkkejä sekä niiden lunastusmaksuja.
Taulukko 2. Venäläisten ritarikuntien kunniamerkit ja niiden lunastusmaksut
Ritarikunta ja luokka

Lunastusmaksu (ruplaa)

1.

Pyhä Andreas

2.

Pyhä Vladimir I

3.

Pyhä Aleksanteri Nevski

400

4.

Valkoinen Kotka

300

5.

Pyhä Vladimir II

225

6.

Pyhä Anna I

150

7.

Pyhä Stanislaus I

120

8.

Pyhä Vladimir III

45

Pyhä Vladimir IV

40

10.

9.

Pyhä Anna II

35

11.

Pyhä Stanislaus II

30

12.

Pyhä Anna III

20

13.

Pyhä Stanislaus III

15

Lähde: Savolainen 1994,115.

Ritarikuntia oli kolmetoista. Pyhän Andreaksen, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja Pyhän
Katariinan ritarikunnat olivat Pietari I:n perustamia. Pyhän Katariinan ritarikunnan
kunniamerkki oli tarkoitettu naisille. Katariina II puolestaan oli perustanut Pyhän Vladimirin ritarikunnan. Pyhän Vladimirin ritarikunnan kunniamerkin sai vain todella erityisistä ansioista, kuten valtion lojaalista 35-vuotisesta palvelusta tai pelastettuaan 10 henkeä
vaarasta. Pyhän Annan ritarikunta oli saanut nimensä Pietari I:n tyttären mukaan, ja vuodesta 1845 lähtien sen I luokan kunniamerkin sai vain syntyperäinen aatelinen. Pyhän Stanislauksen ritarikunta nimettiin viimeisen itsenäisen Puolan kuninkaan mukaan. Nikolai
I liitti vuonna 1830 alun perin puolalaisyntyisille jaetun Valkoisen Kotkan ritarikunnan
venäläisten kunniamerkkien joukkoon.333
332 Protocoles § 128, § 215, § 243, § 261, § 275, § 288, § 348, § 360, § 395, § 439, § 440, § 441, § 463, § 531, §
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Kunniamerkit olivat Venäjällä todisteita keisarin auktoriteetista ja palkintoja niistä
palveluksista, jotka keisari henkilökohtaisesti tunsi. Pyhän Annan I ja II luokan kunniamerkkeihin saatettiin myöntää briljantit tai keisarillinen kruunu, jotka merkitsivät hallitsijan henkilökohtaista suosionosoitusta. Kunniamerkkien lisäksi keisarit myönsivät nuuskarasioita ja sormuksia. Kunniamerkin avulla henkilön oli parhaimmillaan mahdollista
päästä keisarin sisäpiiriin. Tämä oli käytännössä mahdollista vain korkeimpien kunniamerkkien haltijoille. Vasta Pyhän Stanislauksen I luokan kunniamerkistä ylöspäin (luokat
1-7) kunniamerkit merkitsivät kuulumista todelliseen eliittiin ja ne olivat keisarin erityisiä
palkkioita uskollisuudesta. Suurin osa kunniamerkeistä oli merkkinä saajan henkilökohtaisista ansioista. Viranhoitoon liittyvien määrävuosien jälkeen annettiin Pyhän Annan
III luokan tai Pyhän Vladimirin IV luokan merkki.334
Sjögrenille Pyhän Annan –ritarikunnan III luokan kunniamerkki oli sinällään kunnianosoitus, sillä virka-ajan perusteella hänen olisi kuulunut saada Pyhän Stanislauksen –
ritarikunnan III luokan kunniamerkki. Sjögren kävi kiittämässä asiasta erityisesti Frähniä,
jonka hän arveli vaikuttaneen Uvaroviin suhteen asiaan. Sjögren kertoo päiväkirjassaan,
että keisari oli päättänyt korottaa Stanislauksen Annaksi.335 Totuus lienee ollut vähemmän
hohdokas, sillä asia oli Uvarovin itsensä päätettävissä.
Asiaa voidaan pitää osoituksena Sjögrenin aseman vahvistumisesta erityisesti venäläisten valtaapitävien keskuudessa. Ajankohta ei yleisesti ollut otollinen ei-venäläisen tiedemiehen suosimiselle, mistä kertoo Uvarovin kehittelemä ”virallinen kansallisuusoppi”.
Uvarovin tavoitteena ei kuitenkaan ollut taantunut, vaan valistunut yhteiskunta.336
Aseman vahvistumista tiedeakatemian kansainvälisessä (lähinnä saksalaisessa) verkostossa kuvaa se, että tiedeakatemian jäsenet ehdottivat Sjögreniä hoitamaan kirjastonhoitajan virkaa ylimääräisen akateemikon viran ohella. Myös Uvarov ilmoitti suostuvansa
ehdotukseen. Sjögrenin valinta kirjastonhoitajaksi ei kuitenkaan sujunut ongelmitta, sillä
hän halusi 1000 ruplan sijaan 2000 ruplaa palkkaa vuodessa tästä virasta. Edellinen kirjastonhoitaja oli saanut palkkaa 1200 ruplaa sekä ilmaisen asunnon ja polttopuut. Täytyy ottaa huomioon, että Sjögrenillä ilmainen asunto ja polttopuut kuuluivat jo apulaisen viran
etuihin. Lopulta Sjögren suostui 1600 ruplan palkkaan sillä ehdolla, että palkkaa voitaisiin
myöhemmin nostaa. Perusteluna vaatimukselleen Sjögren käytti kirjaston huonoa järjestystä, jonka korjaaminen veisi runsaasti aikaa.337
Sjögren esitti vuoden aikana konferenssissa lukuisia muiden tekemiä tutkimuksia, kuten Moskovan kadettikoulun opettajan Aleksander Rudolskin laatiman valtakunnan historiallisen kartaston sekä piispa Johan Jakob Tengströmin väitöskirjan.338 Lisäksi Sjögren
sai valmiiksi keväällä tutkielmansa Was bedeutet das in den Russischen Chroniken unter
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dem Jahre 1024 vorkommende Wort Luda?, jonka hän esitteli konferenssissa kesäkuussa.339
Sjögren valittiin huhtikuussa Venäjän historian ja antikviteettien seuran (Moskova) jäseneksi.

5.4.3

Aleksanterin yliopiston historian professuuri

Aseman vahvistumisesta huolimatta Sjögren havitteli edelleen historian professuuria Aleksanterin yliopistossa. Asiaa kuvastaa se, että hän kävi puhumassa keväällä valtiosihteeri ja
yliopiston kansleri Rehbinderin kanssa lisäajasta (lisärespiitti) virkaväitöksensä valmisteluun:
Kreivi Rehb. luona. Mainitsin, että minun täytyy tuottaa pettymys, mikäli minun
pitäisi asetettuun aikaan mennessä (toukokuun puoliväli) saada väitökseni valmiiksi, koska olen toisaalta perhesyiden vuoksi joutunut valitettavan usein keskeyttämään työni ja koska toisaalta aihe on aivan liian laaja, jotta sen voisi niin sujuvasti
työstää, mieluiten en lainkaan tyytyisi esittämään diskurssia ainoastaan tavallisessa
laajuudessa. Hän sanoi silloin itse, ettei olisi kovinkaan vaikeaa saada respiittia.340
Lisärespiittianomuksen Sjögren kävi jättämässä huhtikuun 23. päivänä Rehbinderille, joka lupasi välittää asian konsistorille. Sjögren saikin respiitin lokakuun 16. päivään
asti. Kuitenkin Sjögren luopui samana syksynä opinnäytteen laatimisesta vedoten työn
paisumiseen. Virkaan valittiin huhtikuussa 1834 Rein, jonka nimitystä Sjögrenin ystävä
Blomqvist vastusti. Aution mukaan konservatiivinen Blomqvist vastusti Lauantaiseuran,
jonka jäsen Rein oli, idealismia.341 Myöhemmin 1840-luvulla Blomqvist vastusti erityisesti fennomaaneja. Blomqvistin asenteisiin vaikutti ja myös niistä johtui, että hän oli valtakunnan virallisen lehden Finlands Allmänna Tidningin päätoimittaja vuodesta 1824
aina kuolemaansa asti. Lehti oli hallituksen tiedonanto- ja uutislehti. Blomqvist suhtautui
päätoimittajuudestaan huolimatta vihamielisesti sanomalehtiin, koska se vei kansalta aikaa
ja oli vahingollista. Oman työnsä hän perusteli perheen elatuksella.342
Sjögrenin ystävä- ja perhepiiriin kuului henkilöitä niin kielellisen nationalismin
(Ilmoni, Keckman, Laurellin veljekset) kuin valistusajan konservatisminkin (Blomqvist)
kannattajista. Ilmoni ja Keckman343 lukeutuivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäseniin. Seura oli lojaali keisaria kohtaan ja kehitteli tutkimussuuntausta sekä itään
että suomensukuisiin kansoihin päin. Toiminta ei siis ollut mitenkään radikaalia.344 Seu339
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Tommila 1963, 168-170.

343 Cederberg on luetellut Keckmanin toveripiiriin kuuluneen Ilmonin, Sjögrenin, Bergbomin ja Reinin.
Hän mainitsee Keckmanin ja Sjögrenin olleen työtovereita Turun keisarillisen akatemian kirjastossa. Kts.
Cederberg 1917, 14-20.
344 Sulkunen 2004, 23-40.
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ran piiriin kuuluineiden Sjögrenin ystävien ja Blomqvistin erona oli suhtautuminen suomen ja ruotsin kielen kehittämiseen. Blomqvist suorastaan pelkäsi ruotsin kielen puolesta.
Myös Sjögrenin suhtautuminen suomen kielen kehittämiseen oli muodostunut ambivalentiksi. Samalla tavoin ambivalenttia oli Sjögrenin pyrkimys koko Pietarissa olemisen ajan
toisaalta päästä Suomeen takaisin ja toisaalta jäädä Pietariin.
Tällä kertaa Sjögrenin pyrkimys toisaalta palata Suomeen ja toisaalta taistella paremmasta palkasta tiedeakatemiassa saattoivat kytkeytyä henkilökohtaisiin avio-ongelmiin ja
toimeentulovaikeuksiin:
Krug pyysi minua vielä tarkemmin miettimään asioita ja että olemmeko vaimoni
kanssa yhdessä vai eroammeko. --- Jos päättäisin jäädä tänne, pyysi hän minua kirjoittamaan asiasta hänelle muutamia rivejä. Jos se sopisi, hän haluaisi sitten puhua
Uw. kanssa ja ehkä yrittää edistää asiaani, mitä edistää voi.345
Sjögren halu muuttaa Helsinkiin saattoi myös osittain johtua siitä, että hänen vaimonsa oli
vaikea sopeutua elämään Pietarissa ja että vaimon veljet asuivat juuri Helsingissä. Tämä on
todennäköisempää kuin se, että avioero olisi uhannut juuri mahdollisen Suomeen muuton
vuoksi. Vaikeuksiin saattoi olla myös muita syitä, mutta niistä tai edellä mainitusta sopeutumattomuudesta ei ole löydettävissä viittauksia lähteissä.

5.5 Laukon kartanossa
Vuotta 1834 leimaa Sjögrenin heikentyvä terveys ja sen mukanaantuomat ongelmat.
Sjögren sairastui lomamatkallaan Suomessa ja joutui jäämään Suomeen pidemmäksi aikaa kuin oli lupa, jolloin hänen palkkaansa leikattiin. Tieteellistä työtä puolestaan varjosti
koko alkuvuoden uusi kiista Demidovin palkinnosta. Istuntojen pöytäkirjoissa on vuodelta 1834 Sjögrenistä 9 merkintää.346
Edellisinä vuosina tutkimusmatkansa pohjalta tekemiensä laajojen tutkimusten jälkeen Sjögren valmisteli Viipurin arkistojen aineistosta pienempää historiallista tutkimusta. Helmikuussa 1834 Sjögren esitteli ja luki muistion teoksensa De vita rebusque gestis Olai
Sancti, regis Norvegiae (Olavi Pyhän, Norjan kuninkaan elämästä ja teoista) ensimmäisestä
osasta.347 Tämän jälkeen Sjögren joutui Uvarovin määräyksestä hänen suosikkinsa Nikolai
Ustrjalovin (1805-1870) teoksen tarkastajaksi Demidovin palkintoa varten. Tiedeakatemian sihteeri Fuss luki Sjögrenin kielteisen lausunnon konferenssissa maaliskuussa.348 Negatiivisella lausunnolla ei ollut lopputulokseen mitään merkitystä.
Matkustettuaan lomallaan heinäkuussa Suomeen Sjögren lähti hakemaan ystävänsä lääketieteen professori Ilmonin johdolla apua pahenevaan silmäsairauteensa arkkiatri
345
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J ohan Agapetus Törngreniltä, joka asui Vesilahden Laukon kartanossa. Törngrenin mukaan silmässä oli havaittavissa heikkoutta, mutta jonkinlainen näkökyky tulisi kuitenkin
säilymään. Havaitsemiinsa verenpurkaumiin hän määräsi lääkkeeksi suolahauteita.349
Sjögren itse oli pelännyt mitä ilmeisimmin sokeutta, sillä hän puhuu omaelämäkerrassaan
silmäänsä uhkaavasta ”mustakaihista”.350 Sjögrenin vointi ei kuitenkaan parantunut, vaan
hän anoi lomalleen pidennystä, mikä myönnettiin terveydellisin perustein. Takaisin Pietariin Sjögren kykeni palaamaan vasta lokakuussa ja hänen lomanpidennyksensä ylittyi
kahdella viikolla.351
Sjögren joutui jättämään perheensä Helsinkiin, koska hänen raskaana ollut vaimonsa
oli kesällä sairastunut, eikä uskaltanut enää ennen synnytystä matkustaa takaisin Pietariin. Perheen ensimmäinen ja ainoa poika Johan Teodor syntyi Helsingissä lokakuun 18.
päivänä.352
Palattuaan Sjögren huomasi, ettei hänelle oltu maksettu palkkaa lainkaan pidennyskaudelta. Sjögren oli lähettänyt kirjeen sekä lääkärintodistukset tiedeakatemialle jo matkan aikana. Fussin mukaan Sjögrenin tuli anoa palkkojaan talousosastolta. Sjögren huomasi, että hänelle oli itseasiassa myönnetty palkatonta lomaa koko pidennyskauden ajan.
Uvarov ratkaisi asian niin, että Sjögren sai palkkaa heinäkuun alusta elokuun 10. päivään
asti. Hän hävisi asiassa elokuun lopun palkan. Sjögrenin täytyi kääntyä asiassa vielä ministerin kansliapäällikön sekä talousosaston osastopäällikön puoleen.353 Virallisen vahvistuksen saamalleen 300 ruplalle Sjögren sai tammikuun 1835 konferenssissa.354

5.6 Matkasuunnitelma ja sen toteutuminen
Vuosi 1835 alkoi sekä Sjögrenin yksityiselämän että tieteellisen uran kannalta epäsuotuisasti, sillä hänen näkökykynsä heikkeni entisestään. Sjögrenistä on tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa vuodelta 1835 kuitenkin 12 merkintää.355 Merkinnät koskevat pääosin
Sjögrenin suunnittelemaa tutkimusmatkaa ja sen toteutumista sekä vähäisemmässä määrin kirjaston luetteloinnin valmistumista ja Demidovin palkintojen myöntämistä.
Sairauden vuoksi lääkäri Hermann, joka oli akateemikko Frähnin vävy, neuvoi Sjögreniä
matkustamaan Etelä-Venäjälle, jonka ilmasto tekisi hänelle hyvää ja jonka olosuhteet
sallisivat Sjögrenin paneutua kieli- ja kansatieteellisille tutkimuksille rasittamatta
349
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liiaksi silmiä. Sjögren päätti anoa lupaa matkustaa ”jotain tieteellistä tarkoitusta varten
puoleksitoista tai kahdeksi vuodeksi Kaukasiaan ja Etelä-Venäjälle”.356
Sjögren kertoi suunnitelmastaan Krugille ja Frähnille, joiden mielestä se oli oikeutettu. Frähn puhui asiasta tiedeakatemian uudelle varapresidentille prinssi Mihail
Dondukov-Korsakoville (1794-1869), joka oli tiedeakatemian presidentti Uvarovin ystävä
ja Pietarin sensuurikomitean jäsen. Varapresidentin virka perustettiin, koska Uvarov tarvitsi apua tiedekatemian johtamisessa.357
Sjögren esitteli matkasuunnitelmansa konferenssille toukokuussa ja sai asialle Frähnin,
Krugin, Fussin, Parrotin, Gräfen ja Schmidtin tuen.358 Sjögren oli käynyt tervehtimässä
Dondukov-Korsakovia ennen matkasuunnitelmansa esittämistä, mutta ei ollut maininnut
asiasta varapresidentille mitään, vaan oli esitellyt kirjaston kokoelmista tekemäänsä selontekoa. Dondukov-Korsakov kieltäytyi myöntämästä Sjögrenille lupaa niin pitkälle matkalle vedoten Sjögrenin velvollisuuksiin sekä kirjaston toisen osaston hoitajana että ylimääräisenä akateemikkona. Istunnon päätyttyä Dondukov-Korsakov ilmoitti syynä olevan, ettei
hänelle oltu ilmoitettu asiasta mitään etukäteen.359
Sjögren laati asiasta kirjelmän, jonka hän esitteli seuraavassa istunnossa. Pääasiallisena
sisältönä oli, ettei kirjasto vaatinut hänen läsnäoloaan varsinkin, kun Frähn oli luvannut
valvoa kirjastoa hänen poissaollessaan. Sjögren päätti kuitenkin erota kirjastonhoitajan
virasta, jotta siitä ei tulisi lisää hankaluuksia. Sjögren kävi myös puhumassa matkasuunnitelmastaan vielä Uvarovin kanssa ja pyysi häneltä tukea.360 Matkasuunnitelma hyväksyttiin ja vahvistettiin heinäkuussa ja siitä ilmoitettiin tiedeakatemian istunnossa elokuussa.
Vahvistuksen mukaan Sjögrenille oli myönnetty 1600 ruplan vuosittainen matka-apuraha
Kaukasiaan ja Etelä-Venäjälle suuntautuvalle tutkimusmatkalle keisarin, opetusministerin, talousministerin ja talousministeriön päätöksellä.361
Ennen tutkimusmatkansa alkua Sjögren saattoi perheensä Kuopioon ja paluumatkallaan hän kävi vielä tervehtimässä isäänsä Iitissä.362 Tutkimusmatkalle Sjögren lähti 21.9.
suunnaten ensin kohti Moskovaa ja Tiflisiä (Liite 4).
Vuosi 1835 oli Sjögrenin tieteellisen uran kannalta hiljainen ja sitä hallitsi sairastaminen, vaikka tulevaisuuden kannalta se oli käänteentekevä. Kaukasian tutkimusmatka ja
sen tuloksena syntynyt osseetin363 kielioppi (1844) olivat muiden syiden ohella osaltaan
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vaikuttamassa Sjögrenin nimittämiseen varsinaiseksi akateemikoksi vuonna 1844 ja seuraavana vuonna valintaan etnografisen museon johtajaksi.
Vuosi toi mukanaan myös todennäköisesti yhden Sjögrenin yksityiselämän suurimmista murheista – hänen ainoan poikansa kuoleman heinäkuussa vain yhdeksän kuukauden
ikäisenä. Päiväkirjassa Sjögren kuvaa tuskaansa ja sitä kuinka ”sydämessä ollut paine purkautui kyynelvirtaan.”364 Seuravana päivänä olivat jo hautajaiset:
Theodorimme saatettiin lepoonsa. Pastori Zandt piti toiveeni mukaisesti siunausseremonian haudalla, jossa hän piti pienen kauniin puheen. --- Lenz oli lähettänyt
lapun, jossa hän kertoi, että varapresidentti Dondukov-Korsakov oli antanut hänelle
tehtäväksi välittää toisaalta osanoton siitä kovasta iskusta, joka on minua kohdannut ja toisaalta ilon siitä, että matkasuunnitelmani on hyväksytty ja Hänen Majesteettiinsa on vahvistanut sen kaikkien niiden etujen mukaisesti kuin tiedeakatemia
on esittänyt.365
Mitä ilmeisimmin sillä, että Sjögren oli kääntynyt asiassa henkilökohtaisesti Uvarovin
puoleen, oli merkitystä suunnitelman toteutumiselle. On myös mahdollista, että se oli
osittain eräänlainen myötätunnon osoitus Sjögrenille hänen henkilökohtaisissa vaikeuksissaan.

5.7 Tiedeakatemian kansainvälisessä verkostossa
Sjögrenin valintaa Venäjän historian ja muinaistieteen apulaiseksi pohjusti hänen pääsemisensä vuosina 1820-1824 Pietarin sivistyneistön ja ennen kaikkea tiedeakatemian jäsenistä
akatemikkojen Frähn ja Krug ja kirjeenvaihtajajäsen von Adelungin suosioon. Kyseisiin
henkilöihin Sjögren piti myös tutkimusmatkansa aikana yhteyttä raportoiden säännöllisesti matkansa etenemisestä ja keräämästään materiaalista sekä materiaalin pohjalta tekemistään päätelmistä. Tämän perusteella Sjögren valittiin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäseneksi. Akateemikot Krug ja Frähn sekä Hermann vakuuttuivat Sjögrenin pätevyydestä
apulaisen virkaan syrjäänejä käsittelevän käsikirjoituksen myötä. Lisäksi ajankohta oli
otollinen, sillä alun perin ajateltua ehdokasta ei voitukaan valita tähän virkaan.
Syynä siihen, miksi suomalaissyntyistä Sjögreniä suosittiin, oli varmasti toisaalta hänen osoittamansa pätevyys ja toisaalta hänen ”ei-venäläinen” taustansa, kuten hänen suosijoillaankin. Tiedeakatemian venäläisen presidentin samoin kuin keisarin kannalta oli
edullista suostua nimitykseen, sillä Sjögren edusti kansallisuutta, joka oli keisarikunnassa
vähemmistönä ja jonka tutkimista edistettiin jo hallitsemisenkin kannalta. Sjögren myös
hallitsi tutkittavia kieliä.
Kyseessä saattoi olla myös tietynlainen ”suosionosoitus” uudelle alamaiselle Suomelle.
Suomen asiain komitean virasto sijaitsi Pietarissa ja komitean sihteerinä toimi Rehbinder,
364 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 15.7.1835, Coll. 209.57, KK.
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jonka toimesta Sjögren oli saanut rahoituksen tutkimusmatkalleen. Rehbinderillä oli vaikutusvaltaisia tuttavuuksia, joista saattoi olla hyötyä Sjögrenillekin. Mannerheimilla oli
myös erittäin suuri rooli ystävänsä tukijana. Ei voida myöskään jättää huomiotta suomalaisen papiston edustajien Hippingin ja Cygnaeuksen toiminnan sekä henkilösuhteiden
positiivista merkitystä Sjögrenin uralle. Suomalaisia oli aiemmin ollut tiedeakatemian jäseninä ainoastaan luonnontieteissä. Tiedeakatemia edusti Venäjän johtavana tieteellisenä
laitoksena parempia mahdollisuuksia tutkimukseen kuin esimerkiksi Aleksanterin yliopisto Suomessa.
Tutkittaessa verkostoa, jossa Sjögren tiedeakatemiassa toimi vuodesta 1830 vuoteen
1834, voidaan samalla tutkia Sjögrenin yksityiselämää, sillä tiedeakatemiassa luodut henkilösuhteet olivat myös vapaa-ajalla hänen tärkeimmät kontaktinsa, lukuun ottamatta
Sjögrenin henkilökohtaista ystävää kauppias Thomas Zagelia, jonka luona Sjögren säännöllisesti vieraili. Verkoston keskustassa oli Sjögren itse ja verkoston jäsenillä oli häneen
suora yhteys. Verkoston sisäisiä suhteita kuvaava kontaktien tiheys osoittaa, että kyseessä
oli umpinainen yhteisö, jossa jäsenillä oli suorat yhteydet muihin jäseniin. Näin yleensä
tiedeyhteisöjä kuvataankin.
Taulukossa 3 kuvataan tiedeakatemian jäseniä, joihin Sjögrenillä oli eniten kontakteja
vuosina 1830-1834, arvon, nimitysvuoden ja tieteenalan mukaan:
Taulukko 3. Tiedeakatemian jäsenet, joihin Sjögrenillä oli eniten kontakteja 1830-1834
Arvo

Nimitysvuosi

Ala

Frähn, C. M.

Akateemikko

1817

Orientalistiikka

Fuss, P. H.

Sihteeri/akateemikko

1825

Matematiikka

Gräfe, C. F.

Akateemikko

1820

Kielitiede

Krug, P. J.

Akateemikko

1815

Venäjän historia

Köppen, P. von

Kirjeenvaihtajajäsen

1826

Arkeologia

Storch, H. F.

Varapres./akateemikko

1830

Tilasto- ja taloustiede

Uvarov, S. S.

Presidentti

1818

Lähde: Komkov, Levšin & Semenov 1981.

Yhteydet Uvaroviin, Storchiin ja Fussiin ovat heidän virkojensa vuoksi kiistattomat ja selkeät. Samoin oli Kruginkin kanssa, olihan hän ehdottanut Sjögreniä apulaisekseen, mistä
Sjögren oli ylennyt ylimääräiseksi akateemikoksi. Frähniin Sjögren oli tutustunut jo vuonna 1820 Hippingin kautta ja saanut hänet suosijakseen. Tiedeakatemiassa Frähn kuului tieteenalansa perusteella samaan osastoon Sjögrenin kanssa. Häntä voidaan pitää Sjögrenin
ystävänä, kuten myöhemmin vuorovaikutuksen suoruutta tarkasteltaessa voidaan havaita. von Köppen ei ollut tiedeakatemian varsinainen jäsen. Häneen Sjögren oli tutustunut
vuonna 1820 Hippingin kautta, jolloin hän oli halunnut näyttää Sjögrenille kirgiisiläisten
sanojen kokoelmaa, jotka näyttivät syrjäänien lausumilta. On mahdollista, että Sjögren sai
tällöin ensimmäisen kosketuksen syrjääneihin. Myös Gustaf Renvall käski vuonna 1821
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Sjögreniä perehtyä syrjäänin kieleen.366 Tutkittaessa verkoston sisältöä jaettujen ominaisuuksien kautta voidaan havaita, että verkoston jäsenillä oli jo pelkästään uransa vuoksi
monia jaetttuja ominaisuuksia.
Taulukossa 4 tarkastellaan Sjögrenin vierailujen lukumäärää edellä mainittujen tiedeakatemian jäsenten luona sekä heidän vierailujensa lukumäärää Sjögrenin luona vuosina
1830-1834.
Taulukko 4. Epämuodolliset vierailut tiedeakatemian jäsenten kanssa 1830-1834
Sjögren vierailulla

Vierailu Sjögrenin luona

Yhteensä

Frähn, C. M.

49

11

60

Fuss, P. H.

27

0

27

Gräfe, C. F.

12

2

14

Krug, P. J.

68

0

68

Köppen, P. von

10

0

10

Storch, H. F.

16

0

16

Uvarov, S. S.
Yhteensä

11

0

11

193

13

206

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1830-1834, Coll. 209.56, KK.

Kontaktit jäivät lähes poikkeuksetta yksipuolisiksi ja vuorovaikutus tämän perusteella epäsuoraksi. Ainoastaan Frähn ja Gräfe kävivät myös Sjögrenin luona vierailulla. Voidaankin
sanoa, että ainakin Frähnistä oli tullut Sjögrenin ystävä, mitä osoittaa myös hänen valintansa Sjögrenien tyttären kummiksi. Vierailujen yksipuolisuudesta (ts. ei vastavierailuja)
huolimatta suhteet olivat kestäviä. Periodi tammikuusta 1830 joulukuuhun 1834 käsittää
yhteensä 206 vierailua, 41.2 vierailua vuosittain ja 3,4 vierailua kuukausittain.
Vuonna 1835 Sjögren teki hyvin vähän vierailuja, sillä hän oli sairaana. Tutkimusmatkan varmistuttua ei päiväkirjamerkintöjen perusteella käy ilmi, että hän olisi hakenut suosituksia matkaa varten. Tiedeakatemian varsinaisena jäsenenä hän sai oletettavasti tarvittavat asiakirjat suoraan tiedeakatemian presidentiltä ja kansanvalistusministeriltä. Näin
ollen vuoden 1835 vierailuja ei ole tarkasteltu erikseen.
Tarkasteltaessa organisaatioita, voidaan ajatella muodollisen organisaation rinnalle
syntyvän pienryhmiä, klikkejä, jotka muodostavat epävirallisia suhdeverkostoja. Tästä
myös tiedeakatemia on hyvä esimerkki. Suhdeverkostoissa keskinäinen luottamus on ratkaisevaa. Tiedeakatemia ei ollut perinteisen venäläisen hallinnon mukainen ulkomaisten
jäsentensä vuoksi, vaikka se olikin valtion virastoon rinnastettava laitos, ja valtion politiikka vaikutti päätöksiin esimerkiksi tutkimuskohteista. Sjögren päätyi vanhempien
akateemikkojen kansainväliseen verkostoon, johon kuuluivat Frähn, Krug ja Gräfe sekä
kirjeenvaihtajajäsen von Köppen. Keskeistä oli, että Sjögren pystyi lunastamaan odotukset
tutkijana ja vakiinnuttamaan asemansa koko tiedeakatemiassa.
366 Renvall Sjögrenille 21.4.1821, Coll. 209.14, KK.

92

Välikohtauksista päätellen Sjögrenin asema tiedeakatemian valtaapitävän venäläisen
aateliston silmissä oli horjuva. Pääseminen Kaukasian tutkimusmatkalle kuvastaa aseman vakiintumista aatelistonkin keskuudessa. Hyvät suhteet tiedeakatemian venäläiseen
valtaapitävään aatelistoon olivat tärkeät akateemikon viran saavuttamiseksi. Suhteiden
lujittamiseksi Kaukasian tutkimusmatkan onnistumisella oli ratkaiseva merkitys. Seuraavassa luvussa tarkastellaankin tutkimusmatkan kulkua, Sjögrenin yhteyksiä tiedeakatemiaan tutkimusmatkan aikana sekä hänen näkymistään tiedeakatemian pöytäkirjoissa ja
julkaisusarjassa.
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6

Kaukasian tutkimusmatka

6.1

Matkareitti ja tavoitteet

Lähdettyään syyskuussa 1835 matkaan Sjögrenin tie vei aluksi Tiflisiin (Tbilisi) Georgiaan (Liite 4) matkaseuranaan suomalaissyntyinen everstiluutnantti Johan Mauritz
Nordenstam. Nordenstam työskenteli tällöin Tiflisin pääesikunnassa. Tutkimusmatkan
alkuvaiheista ei ole olemassa tietoa, koska päiväkirjasta puuttuvat sivut yhdeksännestä
päivästä syyskuuta viidenteen lokakuuta. Päiväkirjasta puuttuvat myös sivut kolmannestatoista päivästä joulukuuta saman kuukauden viimeiseen päivään asti. Syytä asiaan ei ole
tiedossa.367
Tiflisissä Sjögren keräsi tietoa Kaukasian alueesta pääesikunnan arkiston käsikirjoituksista. Sjögren opiskeli samalla myös gruusian ja armenian kieliä, joiden opiskelussa häntä
auttoivat paikallisen lukion opettaja ja opiskelija. Sjögren vieraili samoin kuin edellisellä
tutkimusmatkallaan paikallisen sivistyneistön luona sekä Tiflisissä että jatkossa muissakin pysähdyspaikoissaan. Sjögren pääsi myös osallistumaan armenialaisiin häihin, joihin
oli kutsuttu 150 juhlavierasta.368 Omaelämäkerrassaan Sjögren korostaa lukion opettajan
merkitystä kielen opettelussa ja jättää kyseisen opiskelijan mainitsematta. Päiväkirjan perusteella Sjögreniä tosiasiallisesti auttoi juuri opiskelija, jota Sjögren tapasi liki päivittäin.
Tiflisistä Sjögren jatkoi maaliskuussa 1836 matkaa Vladikavkaziin, missä hän opetteli
osseetin kieltä opettajanaan tulkki Šukajev. Todellisena oppaanaan osseetin kielen suhteen Sjögren piti kuitenkin nuorta osseettia nimeltään El-Mursis Dudarof (Эль-Мурсис
Дударов). Sjögren viipyi Vladikavkazissa noin kuukauden, kunnes hän suuntasi huhtikuussa kohti Pjatigorskia, jonne hän saapui toukokuun ensimmäisellä viikolla. Pjatigors-
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 9.9.-31.12.1835, Coll. 209.57, KK.
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.10.1835-23.3.1836, Coll. 209.57, KK.
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kiin Sjögren hakeutui sikäläisten runsaiden kivennäislähteiden vuoksi. Pjatigorskin osuus
tutkimusmatkassa olikin terveydenhoidollinen.369
Koska Sjögrenin silmäsairaus yhä paheni, päätti hän matkustaa Krimille, jonne hänen
täytyi mennä Stavropolin kautta. Pääasiallisena syynä oli matkarahojen saaminen kuvernementin pääkaupungin kautta. Lisäksi Sjögren halusi sieltä mukaansa sotilassaattueen,
koska matka Kuban-jokea pitkin Tamaniin oli vaarallinen.370 Uhkana olivat levottomat
vuoristoheimot. Myös vuorenjyrkänteitä kiemurtelevien teiden epävarmuus aiheutti matkan kuluessa ongelmia.371
Stavropolista Sjögren sai mukaansa viisi kasakkaa ja hän pääsi ilman vaikeuksia Tamaniin. Sjögren ylitti Kertšin niemimaan (Керченский полуостров) Kaffan (nykyisin
Feodosija, Феодóсия) kohdalla ja saapui heinäkuun lopulla Krimin pääkaupunkiin Simferopoliin, jossa hän tutustui sekä suomalaissyntyiseen Christian von Steveniin että kielitieteilijä, akateemikko Peter Simon Pallaksen leskeen.372 von Steven toimi Etelä-Venäjän ja
Kaukasian maatalouden ylitarkastajana. Hän oli kerännyt alueelta laajan kokoelman historiallista, maantieteellistä, etnografista ja kielitieteellistä aineistoa. Pallas oli puolestaan tunnettu tutkimusmatkoillaan keräämänsä kasvi- ja eläintieteellisen aineiston ohella laajasta
”koko maailman kielten sanakirjasta” (Linguarum totius orbis vocabularia comparativa).373
Sjögren teki retkiä sekä lähiympäristöön että Krimin etelärannikolle Jaltalle. Etelärannikko kiinnosti Sjögreniä ilmaston ja kylpemismahdollisuuksien vuoksi. Sjögren opiskeli samalla myös tataaria, turkkia ja persiaa.374 Sjögren pääsi vierailemaan erään rabbiinin
(tataarin) kodissa, jossa hän mukaansa lattiat olivat peitetty täkillä ja yhdessä huoneessa
oli avotuli reiässä keskellä lattiaa. Erityisesti Sjögreniä viehätti, että talossa oli olemassa
myös ”yksi korkeampi ja täten eurooppalaiselle miellyttävämpi huone”. Talon isäntä poltteli Sjögrenin kanssa piippua ja tarjosi hänelle myös pähkinöitä, omenoita, vehnäleipää ja
omenamehua.375
Matkan aikana vuosina 1835 ja 1836 Sjögren kirjoitti tiedeakatemiaan von Köppenille
yhden kirjeen ja Frähnille yhden kirjeen. Sjögren sai puolestaan von Köppeniltä yhden kirjeen. Lisäksi Sjögren sai Gräfeltä yhden kirjeen.376 Sjögrenin tieteellisessä jäämistössä on
kyseiseltä ajalta viisi kirjettä, jotka Sjögren on lähettänyt matkaltaan.
369

Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 25.3.-18.5.1836, Coll. 209.57, KK; Aalto 1971, 28.

370 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 18.5.1836, Coll. 209.57, KK.
371 Korhonen 1989, 224-225.
372 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 19.6.-27.8.1836, Coll. 209.57, KK.
373 Aalto 1971, 28-29; Korhonen 1986, 40-41.
374 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.8.-17.11.1836, Coll. 209.57, KK.
375 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 17.11.1836, Coll. 209.57, KK; Aalto 1971, 28-29.
376 Sjögren Frähnille 26.11.1836, Coll. 778/2/354, SPb II RAN; von Köppen Sjögrenille 21.9.1835, Coll.
209.10, KK; Gräfe Sjögrenille 12.8.1836, Coll. 209.7, KK; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.1.183521.12.1836, Coll. 209.57, KK. Huomioitavaa on, että Sjögrenin päiväkirjasta puuttuvat sivut ajalta 19.7.5.10.1835ja 13.-31.12.1835.Alievan tutkimuksessa on päiväkirjamerkinnät edellä mainituille ajanjaksoille.
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Sjögren halusi vielä palata Kaukasiaan, mutta valitsi matkareitiksi pidemmän tien
Mustanmeren ja Asovanmeren ympäri. Simferopolista Sjögren lähti joulukuun alkupuolella matkaan aluksi kohti Karasubasaria, jossa Sjögren poikkesi paikallisessa kahvituvassa,
jossa poltettiin piippua, juotiin mustaa kahvia, pelattiin korttia, juteltiin ja luettiin ”tuhannen ja yhden yön tarinoita”. Tämän lisäksi hän tutustui paikallisen moskeijan kokoelmiin
ja havainnoi ympäristöään ja sen asukkaita. Näkemänsä ja kokemansa perusteella Sjögren
päätteli tataarien olevan kunnollisia ja ahkeria työntekijöitä, mutta vain vähän aikaa kerrallaan, koska he haluavat nauttia elämästä. Kaikki tataarit olivat Sjögrenin mukaan myös
suuria tupakkamiehiä, mutta islaminuskonsa vuoksi he eivät kuitenkaan käyttäneet alkoholia, vaan joivat mehua.377
Tammikuun lopulla 1837 Sjögren lähti jatkamaan matkaansa takaisinpäin. Tie vei
Taganrogin kaupunkiin, jossa Sjögren vieraili paikallisen apteekkarin, opettajan, englantilaisen konsulin ja kuvernöörin luona. Samalla hän teki tilastotieteellisiä muistiinpanoja
muun muassa alueen elintarvikkeiden ja tavaroiden tuotannosta.378
Sjögren saapui helmikuun kolmantenatoista päivänä jälleen Stavropoliin, josta matka
jatkui Pjatigorskiin. Tällä kertaa Sjögren perehtyi kaukasialaiseen tšerkessi-kabardin kieleen opettajanaan Shora Bekmursin Nogma. Tšerkessin kieli oli Sjögren mukaan vaikein
kieli, johon hän siihen mennessä oli perehtynyt. Maaliskuun viimeisenä päivänä Sjögren
matkusti jälleen Vladikavkasiin perehtyäkeen tarkemmin iranilaisiin kieliin kuuluvaan
osseettiin. Tehtyään matkoja lähialueille Sjögren lähetti kesäkuussa kirjeen opetusministeri ja tiedeakatemian presidentti Uvaroville anoen pidennystä matka-aikaansa vuoden 1837
loppuun asti.379
Sjögrenin muistiinpanojen perusteella Sjögrenin ”tieteellisenä esikuvana” ja myös kontrollin kohteena oli saksalaissyntyisen orientalistin Julius Heinrich Klaprothin teos Asia
Polyglotta, jonka hän oli laatinut oman tutkimusmatkansa tuloksena. Erityisesti Sjögreniä
näyttävät päiväkirjan perusteella kiinnostavan tuotteiden keskihinnat ja kartat. Ruokavaliosta matkan aikana on hyvin vähän tietoa, mutta vähäisen tiedon perusteella Sjögren
söi löysiä kananmunia ja hedelmiä. Myöhemmin matkoillaan Liivin- ja Kuurinmaalle
Sjögrenin ruokavalio koostui liki yksinomaan munista.380
Saatuaan pidennyksen seuraavan vuoden tammikuuhun asti Sjögren perehtyi ossetin
kielen murteisiin samalla alueella. Hän vertasi myös osseetinkielistä Uutta Testamenttia
vastaavaan gruusiankieliseen. Paluumatkalle kohti Pietaria Sjögren lähti joulukuussa 1837.
Hänen näkökykynsä oli niin heikentynyt, että hän joutui matkustamaan Harkovin yliopiston silmälääkärin luo ja olemaan siellä hoidossa. Vuoden 1837 aikana Sjögren kirjoitti
Lähteenä on käytetty Sjögrenin päiväkirjaa lokakuusta 1835 aina 9.1.1838 asti ja sen SKS:ssä olevaa kappaletta, kts. Alieva 2011, 164-293.
377 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.12.-31.12.1836, Coll. 209.57, KK.
378 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.1.-13.2.1837, Coll. 209.57, KK.
379 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 13.2.-15.6.1837, Coll. 209.57, KK.
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Pietariin Frähnille ja Fussille kaksi kirjettä sekä Krugille ja Uvaroville yhden kirjeen.381
Sjögren sai von Köppeniltä yhden kirjeen.382 Oletettavasti hän sai kirjeitä myös Frähniltä,
Fussilta ja Krugilta.
Takaisin Pietariin Sjögren saapui tammikuun yhdeksäntenätoista päivänä 1838 osittain
paleltuneena ja lähes näkökykynsä sairaasta silmästä menettäneenä.383 Sairaudesta huolimatta Sjögren oli saanut kerättyä arvokasta aineistoa, josta hän myöhemmin muokkasi
osseetin kieliopin ja sanakirjan, joka ilmestyi vuonna 1844 sekä venäjän- että saksankieleisenä painoksena. Ranskan Académie des inscriptions et belles lettres myönsi hänelle siitä
Volneyn palkinnon.384
Sjögren seurasi siis matkallaan Klaprothin jalanjälkiä Kaukasian alueen tutkimuksen ja erityisesti osseetin kielen suhteen. Tästä todisteena ovat myös Brockhausin
Conversations-Lexicon –teoksessa vuodelta 1854 olevat Sjögrenin henkilötiedot, joissa
Sjögrenin Kaukasian tutkimusmatkan tavoitteeksi ilmoitetaan halu tutkia alueen kansojen kieliä, tapoja ja perinteitä ja erityisesti osseetin kieltä sen hypoteesin kautta, että kieli
periytyy skandinaavisista kielistä ja uralilaisesta kansojen kehdosta. Henkilötietojen mukaan matkan tarkoituksena oli myös tutkia osseetin kielen yhteyttä muinaisskandinaaviseen kielisukuun, jonka idean oli erityisesti kehittänyt Julius Klaproth.385

6.2 Yhteydet tiedeakatemiaan
Sjögrenin lähdettyä tutkimusmatkalle tiedeakatemia sai vuonna 1836 jälleen uuden ohjesäännön. Varapresidentin virka, joka käytännössä oli ollut olemassa vuodesta 1830 lähtien,
perustettiin virallisesti. Akateemikkojen määrä nostettiin kahteenkymmeneenyhteen ja
apulaisten määrä laskettiin kahdestakymmenestä kymmeneen. Myös kirjeenvaihtaja- ja
kunniajäsenet otettiin mukaan säännölliseen työskentelyyn. Akateemikkojen virat jakautuivat seuraavasti: puhdas matematiikka (2 akateemikkoa), soveltava matematiikka
(1 matemaatikko), tähtitiede (2 akateemikkoa), maantiede ja merenkulku (1 akateemikko),
fysiikka (2 akateemikkoa), yleinen kemia (1 akateemikko), teknologia sekä taiteeseen ja käsityöhän sovellettu kemia (1 akateemikko), mineralogia (1 akateemikko), kasvitiede (1 akateemikko), eläintiede (2 akateemikkoa), vertaileva anatomia ja fysiologia (1 akateemikko),
poliittinen taloustiede ja tilastotiede (1 akateemikko), Venäjän historia ja muinaisuudet
(1 akateemikko), Kreikan ja Rooman muinaisuudet (2 akateemikkoa), aasialaisten kansojen historia ja kielitiede (2 akateemikkoa). Ohjesääntö ei kuitenkaan tuonut muutoksia
381 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 1837, Coll. 209.57, KK; Bulletin Scientifique II: 271-368. Publie
Par L´Académie Impériale Des Sciences de Saint-Pétersburg. Et Rédigé Par Son Secrétaire Perpétuel: 1837.
382 von Köppen Sjögrenille 11.8.1837, Coll. 209.10, KK.
383 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 30.8.1837-19.1.1838, Coll. 209.57, KK.
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tiedeakatemian tieteellisiin velvollisuuksiin ja tehtäviin, vaan se korosti edelleen tiedeakatemian merkitystä Venäjän johtavana tieteellisenä laitoksena.386
Koska tiedeakatemian tehtäviin kuului tutkimuksista ja tutkimusmatkoista raportointi omissa julkaisuissaan, lähetti Sjögrenkin säännöllisesti matkaltaan materiaalia painettavaksi tiedeakatemian Bulletin Scientifique –sarjassa, jota tiedeakatemian sihteeri toimitti.
Myös akateemikot Frähn ja Krug sekä presidentti Uvarov ehdottivat Sjögrenin matkakirjeitä julkaistaviksi kyseisessä sarjassa. Kirjeet muokattiin julkaisua varten sopiviksi, jolloin
niistä jätettiin henkilökohtaisia yksityiskohtia sekä sivuhuomautuksia pois. Täten on tarkoituksenmukaista tarkastella niitä alkuperäisten kappaleiden rinnalla oman aikansa ja
fooruminsa julkaisupolitiikan näytteinä.
Vuodelta 1836 löytyy Bulletiineista Sjögrenistä kaksi mainintaa, jotka molemmat ovat
samasta kirjeestä akateemikko Frähnille. Kirjeessään Pjatigorskista 27. huhtikuuta Sjögren
kirjoittaa orientoituneensa tutkimaan Kaukasiaa ja Gruusiaa käyttäen hyväksi maantieteellis-tilastotieteellis-kansatieteellistä näkökulmaa. Lisäksi hän kuvaa henkilöitä, jotka
ovat olleet hänelle avuliaita. Esimerkiksi paroni Rosenin, kenraali Woljochofskin ja paroni von der Hovenin avustuksella hän on päässyt tutustumaan kenraalikunnan kokoelmaan.387 Sjögren kommentoi olemassa olevia ossetinkielisiä teoksia, jotka rajoittuvat
aapiseen, evankeliumien käännöksiin sekä katekismukseen. Kirjeestä paljastuu myös, että
Frähn oli toivonut Sjögrenin lähettävän hänelle vanhoja itämaisia rahoja, joita Sjögrenillä
ei ollut ainakaan tässä vaiheessa lähettää. Sjögrenin mukaan Tiflis ei ole vanhojen rahojen
löytymisen suhteen merkittävää aluetta. Tämän käsityksen hän oli saanut tutkittuaan asiaa
sekä keskusteltuaan erään pastori Hohenackerin kanssa, joka keräsi rahoja. H
 ohenacker oli
tapaamisen perusteella luvannut ryhtyä vanhojen rahojen suhteen yhteistyöhön tiedeakatemian kanssa. Tiedeakatemiaan hän oli ollut jo aiemmin yhteydessä apulaisten Johann
Friedrich von Brandtin (1802-1879) ja kasvitieteilijä Carl Bernhard von Triniuksen (17781844) kautta. Lisäksi Sjögren kommentoi Klaprothin aiemmin tekemää tutkimusta gruusian kielestä. Sjögren oli löytänyt siitä virheitä, joita hän kirjeessään esittelee.388
Vuodelta 1836 on tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa Sjögrenistä kaksi mainintaa, jotka koskevat edellä mainittua kirjettä Frähnille. Koska Bulletiinit olivat tiedeakatemian julkaisupolitiikan väline, on päällekkäisyys sekä pöytäkirjojen että Bulletiinien merkinnöissä ymmärrettävä. Pöytäkirjoista käy ilmi, että Sjögrenin kirjeessään esille tuomiin
asioihin suhtauduttiin tiedeakatemiassa mielenkiinnolla.389
Vuodelta 1837 on Bulletiineissa Sjögrenistä viisi mainintaa, joista ensimmäinen on
kirjeestä Frähnille, toinen kirjeestä Uvaroville, kolmas ja neljäs samasta kirjeestä Frähnille ja viides on kirjeestä Krugille. Kirjeessään Krimin pääkaupungista Simferopolista 26.
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päivänä marraskuuta Sjögren kirjoittaa Frähnille valtioneuvos von Stevenin kokoelmasta,
jonka hän oli saanut käyttöönsä. Kirjeestä käy ilmi, että Sjögren lähetti osan keräämästään
materiaalista jo täältä Pietariin Frähnille, joka huolehti siitä Sjögrenin paluuseen asti.390
Kirjeessään Vladikavkasista 19. päivänä huhtikuuta Sjögren kirjoittaa Frähnille matkansa
viimeisistä vaiheista sekä henkilöistä, jotka ovat olleet hänelle avuksi. Kirje sisältää runsaasti kieliopillista pohdintaa tšerkessi-kabardin kielestä sekä erilaisia sanoja.391 Syy tähän
selviää kirjeen alkuperäisestä kappaleesta, jota säilytetään akateemikko Frähnin kokoelmassa Venäjän tiedeakatemian Pietarin historian instituutin arkistossa. Sjögren oli lähettänyt saman vuoden helmikuussa tiedeakatemian sihteeri Fussille selonteon matkastaan.
Selonteko oli Sjögrenin mielestä kuitenkin jäänyt hieman lyhyeksi. Kirje oli täten tarkoitettu luettevaksi tiedeakatemiassa ja lisättäväksi selontekoon.392
Kirjeessään Tiflisistä 3. päivänä kesäkuuta Sjögren kirjoittaa Uvaroville tutkimusmatkansa viimeisistä vaiheista ja korostaa perehtyneensä keväästä 1837 lähtien osseetin kieleen
ja tutustuneensa esimerkiksi osseettien asuinoloihin. Osseetin kielen tutkimuksen tärkeyteen vedoten Sjögren toivoo kirjeessään vähintään kolmen kuukauden pidennystä matkalleen. 393
Kirjeessään Mosdokista 20. päivänä lokakuuta Sjögren kuvailee Krugille erityisesti ihmisten elinolosuhteita ja kertoo seikkaperäisesti matkansa viimeisimmistä vaiheista. Matkareitin hän kuvaa virstojen tarkkuudella. Kirje sisältää myös käsikirjoitusten kuvausta
sekä niiden sitomista historian tapahtumiin. Lisäksi hän ehdottaa, että Venäjän historian
ja muinaistieteen apulainen Brosset voisi matkustaa Gruusiaan, tutkiakseen perusteellisemmin kuin Sjögren on matkallaan ehtinyt, luostareissa säilytettäviä vanhoja käsikirjoituksia. Sanojen kieliopillisia merkityksiä Sjögren ei pohdi juuri lainkaan, onhan kirje
suunnattu historioitsijalle. Krug on lisännyt kirjeen loppuun kommentin, josta käy ilmi,
että Sjögren palasi onnellisesti takaisin Pietariin: “Tämän kirjeen kirjoittaja on seitsemäntenä päivänä tammikuuta palannut onnellisesti matkaltaan.”394 Kyseisen kirjeen alkuperäistä kappaletta säilytetään akateemikko Krugin kokoelmassa Venäjän tiedeakatemian
Pietarin historian instituutin arkistossa ja sen ensimmäinen sivu puuttuu kokonaan. Ei ole
390 Extrait d´une lettre adressée á M. Fraehn par M. Sjoegren (lu le 13 janvier 1837). Bulletin Scientifique
I: 182-183, Publie Par L´Académie Impériale Des Sciences de Saint-Pétersburg. Et Rédigé Par Son Secrétaire
Perpétuel: 1836.
391 Extrait d´une lettre de M. Sjögren a M. Frähn (lu le 26 mai 1837). Bulletin Scientifique II: 271-272 ja
282-287, Publie Par L´Académie Impériale Des Sciences de Saint-Pétersburg. Et Rédigé Par Son Secrétaire
Perpétuel: 1837.
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Secrétaire Perpétuel: 1837.
394 “Der Schreiber dieses Briefes ist am 7. Januar auch wirklich glücklich hier angekommen. ”Extrait d´une
lettre de M. Sjoegren a M. Krug (lu le 15 décembre 1837). Bulletin Scientifique III: 219-224, 231-240, 247-256
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Perpétuel: 1838.
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siis mahdollista tarkastella, onko kirjeen alussa ollut jotain henkilökohtaista, mikä olisi
jätetty painovaiheessa siitä pois. Alkuperäisestä käy ilmi, että Sjögren lähetti hankkimiaan
kirjoja ja käsikirjoituksia säilytettäväksi Krugille.395
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä vuodelta 1837 kuusi mainintaa, jotka koskevat Sjögrenin matkakirjeitä ja niissä ilmeneviä pyyntöjä.396 Frähn luki konferenssissa ne kirjeet, jotka ilmestyivät julkaisusarjassa.397 Sihteeri Fussin saaman kirjeen
mukaisesti konferenssi päätti lähettää Sjögrenille loput matkarahat, 1200 ruplaa, Gruusiaan.398 Presidentti Uvarovin saaman kirjeen mukaisesti konferenssi puolestaan hyväksyi
elokuussa matka-ajan pidennyksen tammikuuhun 1838 asti sekä tälle ajalle 600 ruplaa lähetettäväksi Mordovaan.399

6.3 Tutkimuksen tarpeet kirjeenvaihdon säätelijänä
Kaukasian ja Etelä-Venäjän tutkimusmatkan aikana Sjögren piti hyvin vähän yhteyttä
ystäviinsä ja tiedeakatemian muihin jäseniin. Osaltaan tämän voi olettaa johtuneen heikentyneestä näkökyvystä, minkä vuoksi Sjögren rasitti silmiään vain muistiinpanojen tekemisessä. Myös paperia oli niukasti saatavilla tai ei juuri lainkaan, sillä päiväkirja palveli
muistiinpanovälineenä koko tutkimusmatkan ajan. Matkareitti oli vaivalloinen vuoristoisuuden vuoksi, minkä seurauksena postitusmahdollisuuksia oli niukasti.
Sjögrenin kirjeenvaihtoverkosto oli edellistä tutkimusmatkaa suppeampi, vaikka silloinkin se oli erittäin pieni. Tarkasteltaessa yhteyksiä tiedeakatemiaan periodi syyskuusta
1835 tammikuuhun 1838 käsittää 3 saatua kirjettä, joiden lähettäjinä olivat akateemikot
Gräfe ja von Köppen. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei Frähnin kirjeitä ole olemassa ja että
myös Fuss ja Uvarov todennäköisesti kirjoittivat Sjögrenille. Tällöin kyseessä olivat tärkeimmät hallinnolliset asiat. Sekä Gräfestä että von Köppenistä oli tullut Sjögrenin ystäviä.
Tämän voi havaita Gräfen osalta jo vuosien 1830-1834 vierailujen vastavuoroisuudesta sekä
kirjeenvaihdosta, vaikka he tapasivat myös tiedeakatemian istunnoissa.400 von Köppenin
kanssa Sjögren oli ollut tekemisissä jo vuodesta 1820 lähtien. Suhteen lämpimyys näkyy
von Köppenin lähettämien kirjeiden puhuttelusta ”Sehr hochgestützte Freund!”.401 Lisäksi von Köppen välitti 11.8.1837 päivätyssä kirjeessään terveisiä sekä Krugilta että Frähniltä.

395

Sjögren Krugille 8.11.1837, 88/2/99, SPb II RAN.

396

Protocoles § 9, § 157, § 329, § 383, § 429 ja § 689, 1/1a 1837/56, SPb II RAN.

397

Protocoles § 9, 13.1.1837 ja § 329, 26.5.1837, 1/1a 1837/56, SPb II RAN.

398

Protocoles § 157, 10.3.1837, 1/1a 1837/56, SPb II RAN.

399

Protocoles § 383, 23.6.1837, § 429, 11.8.1837 ja § 689, 15.12.1837, 1/1a 1837/56, SPb II RAN.

400 Sjögren A. J., Allmänna Ephemerider 1830-1834, Coll. 209.56, KK; Gräfe Sjögrenille 1830-1834, Coll.
209.7, KK.
401 von Köppen Sjögrenille 21.9.1835 ja 11.8.1837, Coll. 209.10, KK.
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Frähnin terveiset sisälsivät myös pyynnön, että Sjögren lähettäisi hänelle itämaisia rahoja
matkaltaan.402
Yleisesti kirjeenvaihtoa ohjasivat tiukat muotovaatimukset. Kahdessa ensimmäisessä
rankissa oltiin ”Teidän korkeaylhäisyytenne”, rankeissa 3-5 ”Teidän ylhäisyytenne”, rankeissa 6-8 ”Teidän korkeajalosukuisuutenne” ja lopuissa rankeissa ”Teidän jalosukuisuutenne”. Puhuttelu koski myös puolisoa. Virkakirjeenvaihdossa apuna käytettiin erityisiä
titulatuurikirjoja, jotta virheiltä vältyttäisiin. Sosiaaliset verkostot hahmottuvat kirjeiden
puhutteluiden perusteella. Muodollisissa kirjeissä todettiin aluksi sääty, sitten virka-asema ja arvo sekä lopuksi lueteltiin ritarikuntien jäsenyydet. Puolimuodollinen ilmaus oli
esimerkiksi ”Högvälborne Herr Grefve”. Ystävyyden ilmauksia olivat puolestaan ”Min
Heders Vän” ja Mon Cher”. Sukulaisten kesken sanottiin vain ”Cher” tai ”Kära”.403
Sjögrenin päiväkirjan, tiedeakatemian julkaisusarjan ja akateemikkojen Frähn ja Krug
kokoelmien perusteella Sjögren lähetti syyskuusta 1835 tammikuuhun 1838 vain 7 kirjettä.
Vastaanottajat olivat Frähn, Fuss, Krug ja Uvarov. Sekä lähetettyjen että saatujen kirjeiden
yhteismääräksi saadaan 10 kirjettä. Vuorovaikutuksen yksipuolisuutta tai vastavuoroisuutta on aineiston puutteellisuuden vuoksi hankalaa tutkia. Voidaan olettaa, että suhteet olivat vastavuoroisia, sillä lähettäessään toivomuksen esimerkiksi tutkimusmatkan pidennyksen suhteen Sjögren tarvitsi siihen vastauksen.
Tutkittaessa vuorovaikutuksen sisältöä jaettujen ominaisuuksien kautta voidaan havaita, että yhteistä olivat intressit. Tutkimusmatkan eteneminen kiinnosti akateemikkoja
Frähn, Gräfe ja von Köppen ystävyyden ja yhteisten intressien kautta. Heitä kaikkia yhdisti
kiinnostus Venäjän maantieteeseen ja yleisesti kielitieteeseen. Krug oli Sjögrenin oppi-isä
ja saman alan edustaja. Kuitenkaan ei voida puhua ystävyydestä, vaikka voidaankin puhua
luottamuksesta. Luottamus käy ilmi esimerkiksi siitä, että Sjögren lainasi vuosina 18301834 säännöllisesti Krugilta rahaa.
Fussia ja Uvarovia tutkimusmatka kiinnosti viran puolesta. Uvarovia matka kiinnosti
rahoituksen järjestäjänä. Fuss ja Uvarov eivät kuuluneet Sjögrenin varsinaiseen sosiaaliseen
verkostoon, vaan olivat virallisen organisaation edustajia. Voidaan kuitenkin puhua luottavaisuudesta, sillä matkan kulku ja aineiston tarjoamat mahdollisuudet julkaisutoimintaan
olivat ennalta-arvioitavissa samoin kuin tiedeakatemian osalta rahoituksen ja matka-ajan
pidennyksen järjestyminen. Kokonaisuutena suhteet olivat kestäviä ja jatkuivat tutkimusmatkan jälkeenkin. Kirjeenvaihtoa säätelivät tutkimuksen tarpeet, sillä Sjögren kirjoitti
pitkälti informoidakseen tiedeakatemiaa ja tiedemiehiä matkansa etenemisestä ja tuloksista, mikä oli yleinen käytäntö. Lisäksi häntä informoitiin tiedeakatemian päätöksistä ja
tapahtumista.

402 von Köppen Sjögrenille 11.8.1837, Coll. 209.10, KK.
403

Savolainen 1994, 110-111.
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7

Tieteelliset välivuodet

7.1

Uusia tutkimusmatka- ja työsuunnitelmia

7.1.1

Länsi-Siperian tutkimusmatkahanke

Sjögrenin palattua tammikuun yhdeksäntenätoista päivänä vuonna 1838 tutkimusmatkaltaan hänen silmänsä eivät suinkaan olleet parantuneet, vaan pikemminkin päinvastoin. Lisäksi hän oli palelluttanut jalkansa ja kasvonsa. Vuoden merkittävin puheenaihe tiedeakatemiassa oli tieteellisen retkikunnan lähettäminen Siperiaan. Tiedeakatemian istuntojen
pöytäkirjat kuten myös julkaisusarja todistavat tutkimusmatkan olleen akateemikko von
Baerin idea.404 Myös Branch korostaa artikkelissaan von Baerin merkitystä, mutta hänen
mukaansa ei ole selvää, milloin ja miten ajatus tutkimusmatkasta syntyi. Branch kirjoittaa
myös, että yksityiskohtaisia istuntojen pöytäkirjoja alettiin julkaista vasta vuonna 1840, joten nekään eivät tuo valoa aiempiin vuosiin.405 Tämä pitää julkaisusarjan osalta paikkansa,
mutta täytyy todeta, että julkaistut otteet pöytäkirjoista vuodesta 1840 eteenpäin ovat vain
”otteita” ja niitä tuleekin tarkastella rinnakkain varsinaisten alkuperäisten pöytäkirjojen
kanssa.
Vasta vuodelta 1841 löytyy sekä julkaisusarjasta että alkuperäisistä pöytäkirjoista tieto
tutkimusmatkahanketta varten perustetun komitean työn tuloksena syntyneestä raportista. Tämän komitean jäsenet olivat Sjögrenin lisäksi eläintieteilijät von Baer ja von Brandt,
fyysikko Lenz sekä kasvitieteilijä Karl Meyer (1796-1855). Saman vuoden lopulla pöytäkir-

404 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 24 sept. (6 oct.) 1841. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg IX: 282. Et rédigé par son secrétaire perpétuel: 1844.
405

Branch 1968, 336-342.
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jat eroteltiin osastoittain, jonka jälkeen tiedot tutkimusmatkahankkeesta löytyvät ensimmäisen, fyysillis-matemaattisen, osaston pöytäkirjoista.406
Pöytäkirjojen eriyttäminen liittyi tiedeakatemian organisaatiouudistukseen. Sjögren
kertoo omaelämäkerrassaan komitean kutsumisesta koolle jo vuonna 1838 ja samalla myös
sen työn keskeytymisestä keväällä 1839 tarvittavien selvitysten puuttumisen vuoksi. von
Baer oli pyytänyt Länsi-Siperian kenraalikuvernööri Aleksandr Gortšakovilta selvitystä
luonnonoloista, kulkuneuvoista ja ruokatavaralähteistä. Selvityksen tekeminen vei aikaa ja
se saatiin valmiiksi vasta vuonna 1841.407 Bassinin mukaan tutkimusmatka oli alun perin
von Baerin idea ja että sen taustalla oli hänen kiinnostuksensa arktiseen ympäristöön.408
Sjögreniä toivottiin tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittajaksi ja
häneltä pyydettiin myös tietoja kerättävästä aineistosta. Terveydelliset syyt saivat Sjögrenin
kieltäytymään tarjotusta mahdollisuudesta, vaikka hän myöhemmin päiväkirjassaan haaveileekin pääsevänsä mukaan matkalle.409
Tutkimusmatkahankkeeseen liittyen Sjögren matkusti kesällä Viipurin kautta Suomeen, missä hän kävi aluksi tapaamaassa isäänsä Iitissä. Iitistä matka jatkui Helsinkiin
kylpylälomalle, vaikka sen pääasiallisena tarkoituksena oli löytää sopiva ehdokas suunnitteilla olleen tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittajaksi. Elokuun
kahdeksantena päivänä Sjögren kävi pyytämässä opiskelutoveriaan Turun Akatemian
ajoilta itämaisen kirjallisuuden apulaista Ivar Ulrik Walleniusta (1793-1874) tutkimusmatkan suorittajaksi. Wallenius kieltäytyi ehdotuksesta, kuten teki Sjögrenin omaelämäkerran mukaan myös saman tieteenalan professori Gabriel Geitlin (1804-1871). Seuraavaksi
Sjögrenille suositeltiin Geitlinin lahjakasta oppilasta Georg August Wallinia (1811-1852) ja
Matthias Alexander Castrénia.410
Koska molemmat uudet ehdokkaat olivat tuolloin poissa Helsingissä, ottivat he myöhemmin syksyllä kirjeitse yhteyttä Sjögreniin. Koska kummaltakaan ei ole löydettävissä
Sjögrenille kirjoitettua kirjettä vuodelta 1838, tieto perustuu Sjögrenin Castrénin kuoleman johdosta kirjoittamaan nekrologiin.411 Castrén otti myös oman matkakertomuksensa
mukaan yhteyttä Sjögreniin:
Lapista palattuani kuulin monella taholla kerrottavan, että Pietarin keisarillinen
tiedeakatemia lähettäisi piakkoin tieteellisen retkikunnan Siperiaan ja että tähän
retkikuntaan toivottiin suomalaista miestä tutkimaan erinäisiä Siperiassa asuvien
suomensukuisten kansojen kieliä ja etnografisia olosuhteita. Toivoin mahdollisesti saavani tämän luottamustehtävän ja ryhdyin sen vuoksi kirjeenvaihtoon herra
406 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 24 sept. (6 oct.) 1841. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg IX: 282. Et rédigé par son secrétaire perpétuel: 1844.
407

Joki (toim.) 1955, 210-218.

408 Bassin 2009, 79-84.
409

Joki (toim.) 1955, 210-218.

410 Joki (toim.) 1955, 110-111; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 8.8.1838, Coll. 209.57, KK.
411

Sjögren 1854, 242.
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S jögrenin, akatemiaan kiinnitetyn maanmieheni kanssa. Tästä kirjeenvaihdosta oli
seurauksena, että minun täytyi viivyttelemättä aloittaa valmistavat opinnot matkaa
varten.412
Castrén oli opiskellut filosofiaa sekä klassisia ja itämaisia kieliä. Hän oli myös kiinnostunut suomen kielestä Lönnrotin vanhan Kalevalan ja Keckmanin suomen kielen luentojen
pohjalta. Castrén oli samana kesänä tehnyt ensimmäisen tutkimusmatkansa, joka oli suuntautunut Suomen Lappiin. Matkallaan hän oli tehnyt kieli- ja kansatieteellisiä sekä mytologiaa koskevia havaintoja.413 Siitä, että yhteys todella syntyi jo vuoden 1838 puolella ja
Castrénin aloitteesta, on myös viitteitä sekä Castrénin matkapäiväkirjassa (”ajauduin kirjeenvaihtoon maamieheni Herra Sjögrenin kanssa”) että Sjögrenin langon Axel L
 aurellin
kirjeessä Sjögrenille syksyllä 1838.414 Kirjeessään Laurell kertoo tavanneensa Castrénin ja
suosittelee häntä:
Maisteri Castrén, jota sinulle oli ehdotettu osallistumaan Siperian tutkimusmatkalle, on jokin aika sitten palannut tänne ja näyttää olevan hyvin halukas lähtemään
sellaiselle löytöretkelle, josta on kysymys. Olen siksi antanut hänelle neuvon, että
itse ilmoittaisi sinulle siitä, minkä hän vieläpä tänään aikoo tehdä. Kuitenkin haluaisin mitä parhaiten suositella miestä sinulle. Hän on epäilyksettä yleisesti melkoisen kyvykäs mies, ja hänen kielitaitonsa on kaikkien täällä erityisen hyvin arvostama. --- Kaiken kaikkiaan mies on vakavamielinen ja aidosti esiintyvä, vanttera ja
ulospäin sellainen, johon voi luottaa.
Vaikka Sjögren nekrologin perusteella valitsi Castrénin tutkimusmatkan suorittajaksi hänen fyysisten ominaisuuksiensa perusteella, on luultavampaa, että erityisesti yllämainitulla
Laurellin suosituksella oli tärkeä merkitys tutkimusmatkailijan valinnassa.
Wallinin aloittama kirjeenvaihto Sjögrenin kanssa ei myöskään mennyt hukkaan.
Wallinin kirjeestä syyskuulta 1839 käy ilmi, että hän pääsi Sjögrenin suosituksesta opiskelemaan orientalistiseen insituuttiin Pietariin, jonne hän muutti vuonna 1840.415 Wallin
kirjoittaa maaliskuussa 1840 Pietarista äidilleen, että hän oli käynyt saavuttuaan Pietariin
tervehdyskäynneillä ja saanut niin hyväntahtoisen vastaanoton, ettei ollut osannut sellaista
odottaa. Kirjeessään Wallin kertoo syöneensä päivällistä Sjögrenin luona. Hän kirjoittaa:
”Hänen [Sjögrenin] hilpeä ja puhelias rouvansa, Laurellien sisar, sai ajan kulumaan joutuisasti; join siellä teetä ja tulin myöhään kotiin.”416

412 Joki (toim.) 1967, 59. Teoksen matkakertomukset ja kirjeet on alkuperäisestä teoksesta Nordiska resor
och forskningar af M. A. Castrén 1-2.
413 Ibid.; Eiranen 2019, 67-68.
414 M.A. Castréns reseminnen från åren 1838-1841. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 77-78; Axel Laurell
Sjögrenille 27.9.1838, Coll. 209.11, KK.
415

Wallin Sjögrenille 5.9.1839, Coll. 209.16, KK.

416 Wallin äidilleen Johanna Maria Wallinille maaliskuun alussa 1840. Teoksessa Öhrnberg (toim.) 2007,
17-19.
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Öhrnbergin mukaan Wallin seurasi syyslukukaudella 1840 tiiviisti maineikkaiden
orientalistien luentoja. Heitä olivat Jozef Julian Sękowski (1800-1858), Johannes Albrecht
Bernhard Dorn (1805-1881) ja Anton Muhlinski (1808-1877). Luennot käsittelivät arabian
kieltä ja kirjallisuutta sekä turkin kieltä. Tärkeimmät innoittajat olivat kuitenkin itämaisen instituutin opettajat Mirza Ismail ja Muhammad Ayyad al-Tantawi (1810-1861). Heidän johdollaan Wallin opiskeli persiaa ja arabiaa. al-Tantawin ja Wallinin välille kehittyi elinikäinen ystävyyssuhde. al-Tantawi oli opiskellut Kairon al-Azharin yliopistossa ja
hänet oli kutsuttu Pietarin itämaisen instituutin arabian kielen professoriksi. Erityisesti
al-Tantawin innoittamana Wallin päätti syksyllä 1841 hakea Aleksanterin yliopiston viisivuotista matka-apurahaa tutkimusmatkalle Egyptiin, Arabiaan ja Lähi-itään. Päätös oli
yliopistopiirien hämmästykseksi myönteinen (tutkimuksellinen päähuomio kohdistui tällöin Siperiaan), ja Wallin palasi kevättalvella 1842 Pietarista Helsinkiin valmistautumaan
matkaa varten. Matkaan Wallin lähti heinäkuussa 1843.417

7.1.2

Aleksanterin yliopiston eksegetiikan professuuri

Vuonna 1838 Sjögrenin henkilökohtaisissa urasuunnitelmissa alkoi jälleen kangastella ajatus paluusta Suomeen. Kesällisen matkansa aikana Sjögren kävi myös Turussa, jossa hän
vieraili Nathanael af Schulténin luona ilmeisenä tarkoituksenaan tavata samalla myös yliopiston vt. kansleri kreivi Rehbinder. Näin tapahtuikin. Päiväkirjan mukaan Rehbinderin
esiintyminen mairitteli Sjögreniä. Rehbinder neuvoi Sjögreniä kääntymään arkkipiispan
puoleen Viipuria koskevissa urasuunnitelmissaan.418 Omaelämäkerrassaan Sjögren kertoo suunnitelleensa hakea Viipurin kaupunki- ja maaseurakunnan kirkkoherran virkaa.
Samaan aikaan Sjögren haki Suomen Keisarilliselta Senaatilta lupaa teologian väitöksen
esittämiseen, jotta hän voisi jatkossa hakea eksegetiikan professuuria tai muita virkoja
Aleksanterin yliopistossa.419 Sjögren haki Viipurin kaupunki- ja maaseurakunnan kirkkoherran virkaa, mutta ”ulkomaalaisena” ilman pastoraalitutkintoa maistraatti ei hyväksynyt
häntä hakijaksi. Tämän puutteen korjaamiseksi hän sai erivapauden korvata pastoraalitutkinto edellä mainitulla väitöskirjalla. 420
Ajatus eksegetiikan professuurista oli tullut Helsingistä, ja Sjögreniä tähän tehtävään
kannusti erityisesti Blomqvist. Hänestä eksegeettinen väitöskirja olisi ollut helppo laatia.
Autio on väitöskirjassaan kuvannut laajasti Sjögrenin ja Blomqvistin kirjeenvaihtoa kyseisen viran tiimoilta ja virkakysymykseen liittyneitä mutkia. Aution mukaan yliopiston
kansleri Rehbinder ei suostunut hyväksymään Sjögreniä virkaan, jollei hän suorittaisi pas417 Öhrnberg 1989, 36-65; Öhrnberg (toim.) 2007, 43, 51-53. Mirza Ismailista ei löydy tarkempia henkilötietoja.
418 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 12.6.1838, Coll. 209.57, KK.
419 Joki (toim.) 1955, 210-212.
420 Ibid.
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toraalitutkintoa tai kirjoittaisi professorinväitöstä, sillä ketään ei ole kutsuttu professoriksi. Rehbinderin vaatimus näytöstä oli yliopiston statuuttien mukainen.421
Palattuaan Suomesta Sjögren keskusteli tiedeakatemian sihteeri Fussin kanssa ansioluettelon saamisesta viranhakua varten. Sjögren ilmoitti kirkkoherran viran soveltuvan parhaiten, mikäli hänen silmänsä yhä huononevat. Fuss ihmetteli Sjögrenin suunnitelmia ja
ilmoitti Sjögrenin saavan vuoden kuluttua eläkettä yhden kolmasosan palkan suuruudesta,
mikä olisi paljon parempi ansio kuin mihin Sjögrenillä olisi kirkkoherrana mahdollisuus.
Sjögren epäili tapansa mukaan mahdollisuuttaan tähän ilmoittaen, että asia kai onnistuu,
mikäli hän ei ole jokin “persona non grata.” Tähän Fuss Sjögrenin päiväkirjan mukaan vastasi: “Miten niin? Mitä oikein puhutte? Sekä ministeri että kreivi arvostavat Teitä, kuten
kollegannekin.”422
Joulukuussa Sjögrenille myönnettiin kollegineuvoksen arvo. Rankitaulukon mukaan
kyse oli kuudennesta luokasta, joka sotilasvirkojen puolella vastasi everstiä. Vuoden 1830
tiedeakatemian ohjesäännön mukaisesti kyseessä oli varsinaiselle akateemikolle kuuluva
luokka, jota Sjögren ylimääräisenä akateemikkona ei vielä ollut. Hovineuvoksen arvon (7.
luokka) hän oli saanut vuonna 1833 tultuaan nimitetyksi ylimääräiseksi akateemikoksi.
Tämä luokka vastasi ohjesäännön mukaisesti kyseistä virkaa. Sjögren itse epäilee päiväkirjassaan ylenemisen luokassa johtuneen syksyisestä keskustelusta Fussin kanssa ja aikeistaan hakeutua pois tiedeakatemiasta. Arvonimestä piti maksaa 300 ruplan maksu, joka
tuntuu omaelämäkerran perusteella olevan Sjögrenin suurin kiinnostuksen kohde ja samalla huolenaihe koko asiassa. Huomionosoitus menetti täysin merkityksensä, koska siitä
piti maksaa.423 On kuitenkin ilmeistä, että tiedeakatemian suunnalta annetut ylimääräiset huomionosoitukset ja edut siirsivät Sjögrenin aktiivisia pyrkimyksiä palata Suomeen ja
hidastivat samalla Sjögrenin intoa kirjoittaa esimerkiksi professorinväitöstä tai suorittaa
pastoraalitutkintoa.
Sjögren sai tiedon erivapauden myöntämisestä seuraavan vuoden tammikuussa kreivi
Rehbinderiltä, joka kyseli samalla väitöskirjan edistymisestä ja hoputti häntä kiirehtimään
asian suhteen. Sjögren oli muuttanut mieltään ja kertoi ”uudesta projektista, joka pitää hänet Pietarissa ja että jos se onnistuu, aikoo hän ehkä jäädäkin Pietariin niin kauaksi aikaa
kuin hänen ainoa silmänsä vielä kestäisi”. Sisimmässään Sjögren tunsi kuitenkin mielihyvää Rehbinderin asenteesta:
Kaiken kaikkiaan ilahdutti minua, että hänen hyvyytensä kautta minulle ovat avautuneet tulevaisuudennäkymät vetäytyä isänmaahan, ja pyysin häntä sellaisessa tapauksessa jatkossakin sisällyttämään minut hyväntahtoisuuteensa ja jos olosuhteet
sitä vaatisivat, auttamaan minua saamaan jonkin pastoraatin.424
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Aution mukaan Sjögren suhtautui alentuvasti provinssiyliopiston virkoihin ja kuvitteli
olevansa oikeutettu erityiskohteluun virkanimitysten suhteen. Autio ei tässä ole lainkaan
väärässä, vaan Sjögrenin erityiskohtelua kaipaavaa asennetta kuvastaa myös se, että kyseisen vuoden kesäkuussa Sjögren kertoo päiväkirjassaan Brossetia vaivaavasta maniasta, joka
koskee kaikkea gruusian kieleen liittyvää ja Brossetin taholta kokemastaan ”ammattikateudesta” (jalousie de métier). Sjögren oli kertomansa mukaan yrittänyt suhtautua asiaan
ymmärtäväisesti ja johdattanut hyödyllisiä tuttavuuksia Brossetin luokse, mutta Brosset
palkitsi hänet ainoastaan ”jesuitismilla ja oman edun tavoittelulla” (”med jesuitism och
personlig egennytta”). Sjögren oli pyytänyt gruusiankielisiä käsikirjoituksia lähetettäväksi
tiedeakatemialle, mutta ne oli lähetetty Brossetille, joka ei ollut lainkaan halukas luovuttamaan niitä yleiseen käyttöön.425

7.1.3

Tiedeakatemian tulli- ja sensuurivapaus

Vaikka Sjögren saapuikin takaisin Pietariin huonossa kunnossa, vaativat virkavelvollisuudet ja tutkimusmatkan tuloksista raportointi kuitenkin aktiivista työskentelyä, johon
Sjögren heti ryhtyikin. Ensimmäiseksi hän ryhtyi jatkamaan Norjan kuningas Olavi Pyhää käsittelevän teoksen kirjoittamista.426
Vuonna 1838 Sjögren osallistui päiväkirjamerkintöjen perusteella melko säännöllisesti
konferenssin istuntoihin. Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 8 mainintaa kyseiseltä vuodelta.427 Ensimmäinen maininta käsittelee Sjögrenin paluuta tutkimusmatkaltaan.428 Palattuaan loppukesällä matkaltaan Suomesta Sjögren kertoi konferenssin istunnossa matkansa tuloksista.429
Vuonna 1836 voimaantulleella uudella ohjesäännöllä tiedeakatemia vapautettiin sensuurista ja että se sai tilata ulkomailta tullitta kirjoja, laitteita ja kaikenlaisia opetusvälineitä
sekä esineitä.430 Sjögren tilasikin säännöllisesti Saksasta, Ruotsista, Tanskasta, Englannista ja Suomesta erilaista kirjallisuutta aina kuolemaansa asti. Sjögren sai Ruotsista huutokaupoista tulleet kirjat Alexander Lavoniukselta, joka oli silloin Venäjän lähetystösihteeri
ja entinen viipurilaisen osakunnan ylioppilas. Lenzille hän puolestaan maksoi Saksasta
(Vossilta Leipzigista, Romagnolo & Margelinilta Hampurista) tulleet kirjalähetykset. Suomalaisilta kustantajilta (Frenckell & Son) ja erilaisista huutokaupoista Sjögrenille kirjoja
lähetti Alexander Blomqvist, joka myös maksoi Sjögrenin kirjalaskut Suomessa. Nämä
kirjat lähetettiin Sjögrenin pyynnöstä joko osoitettuna tiedeakatemian kansliaan tai joidenkin matkustavaisten ystävien ja sukulaisten (muun muassa lanko Gustav Laurell, Elias
425 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 17.6.1838, Coll. 209.57, KK.
426

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 19.1.1838-15.5.1838, Coll. 209.57, KK.

427

Protocoles § 2, § 139, § 141, § 208, § 306, § 398, § 554, § 561, 1/1a 1838/58, SPB II RAN.

428

Protocoles § 2, 12.1.1838, 1/1a 1838/58, SPb II RAN.

429 Protocoles § 398, 24.8.1838, 1/1a 1838/58, SPb II RAN.
430

Komkov, Levšin & Semenov 1981, 203-205.

107

Lönnrot) mukana suoraan Sjögrenille. Pietarilainen kauppias Schlüter hoiti usein höyrylaiva Murtajalta tulleet paketit perille, mikäli matkamiehiä ei ollut menossa. Toinen vastaavanlainen välittäjä oli aluksi Pietarissa ja myöhemmin Viipurissa asunut kauppias Zagel.
Kirjojen lisäksi Zagel maksoi Sjögrenin puolesta Viipurissa asuneelle tuomari Lavoniukselle hänen Tukholmassa asuneen veljensä toimittamat kirjat.431 Voidaankin havaita, ettei Sjögren juurikaan käyttänyt hyväkseen kirjojen hankkimista sensuuri- ja tullivapaasti
suoraan tiedeakatemian kautta. Syynä todennäköisesti oli, että sensuuriviranomaisilla oli
kuitenkin tapana tarkistaa lähetykset ja poistaa sieltä ”arveluttavia” kirjoja
Yleisesti ottaen voidaan todeta kirjakustantamojen määrän esimerkiksi Suomen suuriruhtinaskunnassa olleen vielä 1850-luvullekin tultaessa melko vähäisen. Syynä sekä lukuharrastuksen että tätä kautta kustannustoiminnan vähäisyyteen olivat sensuurin ohella
huonot kulkuyhteydet ja kirjoja lukevan yleisön vähälukuisuus.432 Tuija Laine on puolestaan tuonut esiin, että itse asiassa 1700-luvun lopulta lähtien lukijakunta laajeni ja kirjan
funktiot monipuolistuivat. Hengellinen kirjallisuus alkoi Laineen mukaan väistyä muun
muassa opas- ja matkakirjallisuuden sekä kaunokirjallisuuden tieltä.433
Kyseisenä vuonna Sjögren kuitenkin käytti hyväkseen oikeutta tilata kirjoja, sillä hänelle myönnettiin maaliskuussa korvausta 18 ruplaa tiedeakatemialle tilatuista ruotsalaisista ja suomalaisista väitöskirjoista ja marraskuussa puolestaan 8 ruplaa Grimmin julkaisemasta saksalaisia runoja käsittelevästä teoksesta.434
Virkavelvollisuuksiensa mukaisesti Sjögren esitteli raportteja sekä omista että muiden
tiedemiesten tutkimuksista. Maaliskuussa hän raportoi Olavi Pyhää koskevasta teoksestaan.435 Huhtikuussa Sjögren puolestaan raportoi erään M. Gretilenskyn aakkosista ja kieliopista (kieli ei ole tiedossa) ja kesäkuussa vastaavasti Permin kuvernementin Solikamskin
esipapin Ljubimovin permin kieliopin käsikirjoituksesta.436 Viimeinen maininta vuodelta
1838 käsittelee Sjögrenin ilmoitusta, että hän työskentelee osseetin kieliopin parissa.437
Vuodelta 1838 löytyy Bulletiineista Sjögrenistä 6 mainintaa. Kyseisenä vuonna julkaistiin osastossa ”museot” (musées) Sjögrenin raportit Tiflisin teologisen seminaarin opettajan Josselianin gruusiankielisestä käsikirjoituslahjoituksesta aasialaiselle museolle otsikolla
Manuscrit géorgien offert en don au Musée asiatique ja valtioneuvos von Stevenin käsikirjoituslahjoituksesta aasialaiselle museolle otsikolla Manuscrits Relatifs au Caucase offerts au
Musée asiatique, osastossa ”otteet tutkielmista” (extraits de mémoires) Sjögrenin tutkielma
De vita rebusque gestis Olavi sancti, regis Norvegiae. Commentatio historico-critica, osastossa
”tutkielmat” (rapports) Sjögrenin raportti Ljubimovin permin kieliopista otsikolla Ueber
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Краткiя грамматическiя правила принадлежащiя кь знанiю Пермятскаго языка
составленныя города Соликамска Свято-Троицкаго Собора Протоiереемъ Оеодоромъ
Любимовымъ ja osastossa ”kirjeenvaihto” (correspondance) Sjögrenin M. Hueckilta saama kirje. Tämän lisäksi osastossa ”jäsenistöön liittyvät uutiset” (chronique du personnel)
julkaistiin Sjögrenin saama ylennys rankiluokassa ja hänen saamansa Pyhän Annan toisen
luokan kunniamerkki.438

7.2

Pettymyksien vuosi

Vuosi 1839 alkoi Sjögrenin mielialan suhteen varsin synkeissä tunnelmissa. Hän koki palkkansa riittämättömäksi tulevan perheenlisäyksen vuoksi. Asia oli tullut puheeksi Krugin
kanssa, jolle Sjögren oli käynyt maksamassa 400 ruplan velkansa. 439
Krug kehotti Sjögrenin kääntymään asiassa Frähnin ja Fussin puoleen, jotka voisivat
puolestaan vaikuttaa presidentti Uvaroviin. Sjögren menikin tapaamaan Frähniä, joka
kehotti Sjögreniä pyytämään itselleen tarkastajan paikkaa. Tämän jälkeen Sjögren lähestyi asiassa Fussia, joka lupasi keskustella Uvarovin kanssa, minkä hän piakkoin tekikin.
Uvarov oli Fussin mukaan jopa harkinnut antavansa tarkastajan viran Sjögrenille, mutta
tulleensa toisiin ajatuksiin, koska Sjögren ei osannut hyvin venäjää. Fuss oli kertomansa
mukaan puolustanut Sjögrenin kielitaitoa. Tarkastajan virat olivat kuitenkin menossa sekä
akateemikko von Baerille että jollekin Pietarin yliopiston virkamiehelle.440
Nikolai I:n aikana Uvarovin tullessa opetusministeriksi yliopistojen opetusta ryhdyttiin yhdenmukaistamaan ja valvomaan. Vuonna 1834 yliopistot saivat kokopäiväiset
tarkastajansa, jotka valvoivat opettajien ja opetusmateriaalien ohella myös opiskelijoiden
käytöstä. Samoihin aikoihin myös muu opetus, kuten yksityis- ja kotiopetus, alistettiin
valtion tarkastajien tiukkaan kontrolliin.441 Nikolai I:n ajan poliittisessa ilmapiirissä on
täysin ymmärrettävää, ettei suomalaissyntyinen Sjögren ollut luonteensa vuoksi sopiva tarkastajaksi. Se, miksi saksalaissyntyinen von Baer kuitenkin oli sopiva, jää arvailujen varaan.
Todennäköisesti hän oli pitkän Pietarissa oloaikansa ja tieteellisten ansioidensa pohjalta
saavuttanut Uvarovin luottamuksen.
Tarkastajan virkojen mentyä sivu suun Sjögren meni uudestaan Frähnin puheille, joka
lupasi keskustella Sjögrenin taloudellisesta tilanteesta suoraan presidentti Uvarovin kanssa. Pohdinnan tuloksena Frähn päätyi ehdottamaan Uvaroville, että perustettaisiin Venäjän kielitieteen ja etnografian akateemikon virka. Uvarov ei ollut kuitenkaan ymmärtänyt
edellä mainitun viran hyödyllisyyttä.442 Tämän jälkeen ilmeisesti Frähn, Krug ja Gräfe
438 Bulletin Scientifique III: 335-384 ja IV: 1-240 ja V: 176-318. Publié Par L´Académie Impériale Des
Sciences de Saint-Pétersburg. Et Rédigé Par Son Secrétaire Perpétuel: 1837-1838.
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taivuttelivat Uvarovin myöntämään Sjögrenille 1500 ruplan vuosittaisen ylimääräisen
palkankorotuksen, joka jatkuisi niin kauan, kun hän olisi tiedeakatemian palveluksessa.
Tiedon Keisarin vahvistamasta päätöksestä Sjögren sai kesäkuun 12. päivän istunnossa.443
Omaelämäkerrassaan Sjögren viittaa asian edistäjinä olleen ”vanhempien akateemikkojen”
ja päiväkirjassaan hän puolestaan kirjoittaa edellä mainittujen akateemikkojen olleen puheissa Uvarovin kanssa.
Sjögren joutui keväällä 1839 huomaamaan Siperian tutkimusretkikuntasuunnitelmien ainakin tilapäisesti rauenneen.444 Syynä tähän oli matkavalmisteluja varten pyydetyn
luonnonoloja, kulkuneuvoja ja ruokatavaralähteitä koskevan selvityksen viivästyminen.445
Sjögren lähetti Castrénille kirjeen, jossa hän ilmoitti retkikunnan varustamisen keskeytyneen ja kehotti Castrénia olla rakentamatta tulevaisuuttaan tämän suunnitelman varaan.446 Castrén teki kesällä toisen tutkimusmatkansa, joka suuntautui Suomen ja Venäjän
Karjalaan, jossa hän keräsi kieli- ja kansatieteellistä aineistoa. Sjögren kirjoittaa Castrénin nekrologissa virheellisesti toisenkin tutkimusmatkan suuntautuneen edellisen tavoin
Lappiin. Vielä samana vuonna Castrén julkaisi väitöksensä dosentuuria varten suomen,
viron ja lapin kielen nominintaivutuksesta otsikolla De affinitate declinationum in lingua
Fennica, Esthonica et Lapponica.447
Työhön ja toimeentuloon liittyvien huolien lisäksi Sjögren koki myös olevansa vailla
todellista vaikutusvaltaa Pietarissa. Tästä osoituksena oli tunnetun englantilaisen seikkailijan Richard Cleasbyn vierailun pohjalta syntynyt kirjeenvaihto Immanuel Ilmonin kanssa. Cleasby oli saanut suosituskirjeen Immanuel Ilmonilta Sjögrenille annettavaksi ja hän
toivoi Sjögrenin avulla saavansa töitä Pietarista.448
Sjögren kirjoitti Ilmonille Cleasbyn vierailusta sekä pettymyksestään, ettei hän pystynyt järjestämään hänelle mitään tointa:
Kuulin Cleasbylta, että hän aikoo matkustaa Pietarista takaisin Suomeen --- onko
hän yhä Pietarissa vai ei, en tiedä. En ole nähnyt häntä viime kevään jälkeen. En
ole valitettavasti voinut järjestää hänelle mitään tointa. Mahdollisuuteni ovat aina
olleet melko rajoitetut, ja viime aikoina olen elänyt vielä eristäytyneemmin kuin
aiemmin.449
Vuonna 1839 Sjögrenistä on ainoastaan 6 mainintaa tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa.450 Konferenssin istuntoja pidettiin pääsääntöisesti kolme kertaa kuukaudessa.
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Ensimmäisessä istunnossa Sjögren esitteli erään Kovalevskin teoksen konferenssille.451
Seuraava maininta on vasta huhtikuulta. Konferenssille tiedotettiin, että Sjögren oli kutsuttu Suomen tiedeseuran jäseneksi.452 Samassa kuussa Sjögren kutsuttiin myös ”Viron
oppineiden seuran” jäseneksi.453 Toukokuussa Sjögren sai 1500 ruplan palkanlisän.454 Kesäkuussa Sjögren esitteli muistion tutkielmastaan otsikolla De Finnis aliisque tschudicis
gentibus scientia & une metallorum antiquitus insignibus.455 Kesäkuun jälkeen hiljaiseloa
jatkuu marraskuun lopulle asti, jolloin Sjögren sai tiedeakatemialle tilaamistaan kirjoista
korvauksena 84 ruplaa 15 kopeekkaa.456 Vuodelta 1839 löytyy Bulletiineista Sjögrenistä
ainoastaan 1 maininta. Osastossa ”tutkielmat” (mémoires) julkaistiin ote edellä mainitusta
Sjögrenin tutkielmasta.457
Yksityiselämässä Sjögrenin vuoden 1839 tärkein tapahtuma oli lapsen syntymä.
Sjögrenin kolmas lapsi ja samalla toinen tytär syntyi 9. päivänä maaliskuuta. Hänet kastettiin huhtikuun 12. päivänä Fanny458 (Fransiska) Gustavaksi. Kummeina olivat vapaaherratar Anna Charlotta von Kothen (1815-1849), neiti Frähn459, juristi Johan Forsman
ja maanmittari Jonas Vilhelm Kepplerus (1807-1877). Tarkasteltaessa kummiluetteloa voidaan päätellä, ettei Sjögren suinkaan seurustellut vähäpätöisten henkilöiden kanssa. Kuuluminen samaan sosiaalisen verkostoon merkitsi myös vaikutusvallan kasvua.
Anna von Kothen oli senaattori Lars Gabriel Haartmanin sisarpuoli. Lars Gabriel von
Haartman oli puolestaan naimisissa Sjögrenin ystävän Carl Gustaf Mannerheimin sisaren
Eva Wilhelmina Charlotta Mannerheimin (1808-1851) kanssa. Samalla hän liittyi Suomen
suuriruhtinaskunnan senaattoriverkostoihin. Anna von Kothen kuului sekä sukunsa että
aviomiehensä Casimir von Kothenin (1807-1880) kautta von Haartman-, von Born-, af
Schultén-, Trapp- ja Forsman-sukujen ympärille muodostuneeseen senaattoriverkostoon,
johon kuului myös kummina ollut Johan Forsman. Anna von Kothen kuului samalla myös
sekä sukunsa että aviomiehensä kautta Lagerborg-, von Kothen-, Hisinger- ja Rotkirch-sukujen ympärille muodostuneeseen senaattoriverkostoon. Savolaisen mukaan senaattoriverkostot heijastelivat virka-avioitumisen lisäksi säädyn sisäistä avioitumista: ”Korkean
herran poika on tietysti tehtävä korkeaksi herraksi” ja ”Niin tietysti myös näille tyttärille
täytyy hankkia aviomiehiä ja sitten tavallisesti toimittaa niille kelpo virkoja”.460
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Neiti Frähn oli akateemikko Frähnin tytär. Vilhelm Kepplerus oli puolestaan syntynyt Kuopiossa ja hän oli Sjögrenin puolison Sophien serkun, lääkäri Adolf Fredrik
Keppleruksen velipuoli hänen isänsä lääninkamreeri Gustaf Keppleruksen ensimmäisestä
avioliitosta. Sophien serkun äiti ja samalla Sophien täti Johanna Juliana Tigerstedt oli puolestaan lääninkamreeri Keppleruksen toinen vaimo. Kirjeenvaihdon perusteella Kepplerus
lainasi jatkuvasti rahaa Sjögreniltä, jota hän puhuttelee ”veljekseen”.461 Ainakin suomalaisten säätyläistön ja Sjögrenin suhteen on todettava, että Sjögren seurusteli korkeimman
suomalaisen eliitin kanssa.

7.3
7.3.1

Huvituksia ja tutkimuksia
Aleksanterin yliopiston 200-vuotisjuhla

Yliopiston 200-vuotisjuhlasta muodostui Klingen mukaan suomalais-venäläisten kulttuurisiteiden juhla. Tiedemiehet olivat 1830-luvulla kiinnostuneet Venäjästä ja asiaa edisti
venäläisen Jakov Grotin (1812-1893) aktiivisuus suomalaisessa tiedeyhteisössä. Grotin sukujuuret olivat Holsteinissa, josta hänen isoisänsä, pastori Joakim Grot, muutti Venäjälle
Pietari III:n aikana. Isoisästä tuli Pietarin katolisen Pyhän Katarinan seurakunnan kirkkoherra. Nuoruudessaan Grot tutustui Pietarissa ruotsalaissyntyiseen henkilöön nimeltä
Pauli, joka piti voimisteluinstituuttia ja joka tutustutti Grotin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kirjallisuuteen (Runeberg, Tegnér).462
Grot matkusti Suomen suuriruhtinaskunnassa ensimmäistä kertaa vuonna 1838 ja hän
tutustui Helsingissä runoilija Fredrik Cygnaeukseen (1807-1881), joka vei puolestaan hänet
Porvooseen tapaamaan Runebergia. Grotista tuli Runebergin suuri ihailija ja hän käänsi Runebergin teoksia, kuten myös ruotsalaisia runoilijoita. Juhlavuonna Grot oli virassa
Suomen ministerivaltiosihteerin virastossa ja seuraavana vuonna hänestä tuli Aleksanterin
yliopiston Venäjän historian professori.463 Suomesta Grot kirjoitti ahkerasti ystävälleen ja
suosijalleen professori Pjotr Pletneville (1791-1865) Pietariin.
Pletnev oli Pietarin yliopiston venäläisen kirjallisuuden professori ja kyseisen yliopiston
rehtori. Puškinin kuoleman jälkeen vuonna 1838 hän otti hoitaakseen Puškinin lehden
Sovremennikin toimittamisen. Pletnev oli ystävä monien maan kirjallisuuspiireissä vaikuttavien henkilöiden kanssa, joihin kuuluivat juuri runoilijat Aleksandr Puškin ja Vasili
Zhukovski sekä kirjailija Nikolai Gogol. Pletnev toimi myöhemmin Aleksanteri II:n opettajana.464 Grotin ja Pletnevin välinen valikoitu kirjeenvaihto on julkaistu vuonna 1912.
Sen avulla voidaan arvioida venäläisten mielipiteitä Suomen suuriruhtinaskunnan tapahtumista, ihmisistä ja piireistä, jotka seurustelivat mielellään venäläisen eliitin kanssa.
461

Kepplerus Sjögrenille 2.7.1838-17.3.1848 (s.a.), Coll. 209.9, KK.

462 Groundstroem (toim.) 1912, V-XIV; Klinge 1989a, 118-138.
463

Klinge 1989a, 118-138.

464

Groundstroem (toim.) 1912, V-XIV; Seton-Watson 1967, 262 ja 362.

112

Juhlallisuuksissa yliopisto esitteli saavutuksiaan nimenomaan Pietarin suuntaan. Tutkintotoiminta oli ollut tuloksellista, yliopisto oli saanut uudet rakennukset, tieteellisiä seuroja oli perustettu ja juhlavuonna ilmestyivät Lönnrotin Kanteletar ja Gottlundin Runola.
Tämän lisäksi kaupungin ydinkeskustan, Senaatintorin, rakentaminen pietarilaisten esikuvien mukaan oli juuri saatu päätökseen. Helsingistä oli tullut 1820-1830-luvuilla myös
tärkeä venäläisen ylhäisön suosima kylpyläkaupunki.465 Ullanlinnan kylpy- ja kaivolaitos
oli avattu yhdessä Kaivohuoneen kanssa kesäkuussa 1838. Suosio oli heti taattu. Tommila
on arvellut syyksi kaupungin rauhallisuutta, joka viehätti Pietarin asukkaita. Tommila siteeraa kirjailija Bulgarinia: ”Olen vakuuttunut siitä, että kun varakkaammat henkilöt vain
kerran käyvät Helsingissä, varmaan he muuttavat kylmistä ja kosteista kesäasunnoistaan
terveelliseen ja luonnonkauneudestaan omalla tavalla viehättävään Suomeen.” Toinen syy
oli Helsingin halpuus. Vuonna 1839 Suomen tullitaksoja oli alennettu, joten Helsingissä
voitiin myydä ylellisyystarvikkeita, kuten kankaita ja koruja, halvemmalla kuin Pietarissa.466 Kaikkein korkeimman eliitin ohella juhla kokosi yhteen maan koko säätyläistön ja
siitä muodostui seurapiiritapaaminen. Promootiot korvasivat Suomessa hovi- ja valtiopäivätanssiaisten puutteen.467
Arvokkaimmista akateemisista vieraista juhlaan osallistuivat yliopiston kansleri kreivi Robert Henrik Rehbinder Pietarista, maan molemmat piispat Erik Gabriel Melartin
ja Carl Gustaf Ottelin (1792-1864), Ruotsin akatemian edustajana piispa Frans Mikael
Franzén (1772-1847), Tarton yliopiston edustajina professorit Johan Friedrich Erdmann
(1778-1846) ja Ludwig Preller (1809-1861), Uppsalan yliopiston edustajana kirjastonhoitaja
Johan Henrik Schröder (1791-1857), Kiovan yliopiston edustajana professori Ernst Rudolf
von Trautvetter (1809-1889) sekä Pietarin yliopiston edustajana professori Pjotr Pletnev.468
Sjögren valittiin edustamaan tiedeakatemiaa juhlaan yhdessä vakinaisen sihteerin
Fussin kanssa. Sjögreniä tehtävään oli ehdottanut akateemikko Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864). Sjögren osallistui teologisen tiedekunnan promootioon ja
samana iltana Helsingin porvariston tarjoamille illallisille Seurahuoneella, jossa Sjögren
arvioi olleen 1400-1500 henkilöä. Sjögren kävi myös viidentoista oman promootiotoverinsa kanssa päivällisillä, jonne oli pyydetty myös mukana olleita professoreita (kuten Gabriel Rein, Johan Gabriel Linsén, Johan Henrik Schröder). Kyseessä olivat ilmeisesti kreivi Rehbinderin tarjoamat illalliset ulkomaisille vieraille. Sjögren kehuu päiväkirjassaan
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Klinge 1989a, 118-138.

466 Tunnetuimpia venäläisiä vieraita ja tuhlareita olivat ruhtinas Golitsyn puolisoineen, ruhtinas Obolenski, ruhtinatar Jusupov, ruhtinatar Gortšakov ja kreivi Tolstoi puolisoineen sekä monet muut kuuluisimpien
ylhäisösukujen jäsenet. Tommilan mukaan vieraat aiheuttivat vain ”häiriöitä liialla rikkaudellaan ja tuittupäisyydellään”. Erikoisin henkilö oli Uralin rikkaimman kaivoksenomistajan poika, Jakovlev, joka muun
muassa huvitteli heittelemällä hopearuplilla voileipiä kaupungin rannassa. Kts. Tommila 1982, 28-30, 82-92.
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tilaisuuden ilmapiiriä ja mainitsee, että vanha Gadolinkin oli ollut oikein ”hilpeä” (rätt
munter).469
Moni Sjögreninkin tuttava ja opiskelutoveri sai juhlallisuuksissa kunniatohtorin arvon.
Esimerkiksi filosofisen tiedekunnan kunniatohtorin arvon sai Viipurin maistraatinsihteeri Jakob Judén (1781-1855) eli Jaakko Juteini, jonka luona Sjögren Viipurin käynneillään
säännöllisesti vieraili. Sjögren oli itsekin omaelämäkertansa mukaan ehdottanut filosofian kunniatohtoreiksi vihittäviksi tiedeakatemian sihteeri Fussin ja muita tiedeakatemian
jäseniä, jotka todennäköisesti olivat von Köppen, Lenz ja Ostrogradski, koska he tämän
arvon saivat. Sjögrenin mukaan tämä oli mahdollisesti yksi syy siihen, että hänet valittiin
edustamaan tiedeakatemiaa.470
Juhlista kirjoitettiin useita kuvauksia sekä paikallisiin että Pietarissa ilmestyviin lehtiin – Sjögren kirjoitti St. Peterburgische Zeitungiin ja Pletnev Sovremennikiin. Venäläinen
historioitsija Edvard Muralt kirjoitti ilmeisesti vähemmän mairittelevan kuvauksen, jonka
sekä Grot että Pletnev halusivat oikaista. He pyysivät tiedeakatemian sihteeri Fussia kirjoittamaan aiheesta St. Peterburgische Zeitungiin. Pletnev kirjoittaa 14. päivänä elokuuta
päivätyssä kirjeessään, että Fussin mukaan Sjögrenin artikkeli juhlallisuuksista oli osoittanut Muraltin kirjoituksen valheeksi ja ettei asiasta enää tarvinnut kirjoittaa muuta.471
Samasta kirjeessä löytyy erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta koskien Castrénin
mahdollisuuksia päästä tutkimusmatkalle. Länsi-Siperian retkikunnan varustaminen oli
tilapäisesti keskeytetty edellisenä keväänä, ja Sjögren oli kehottanut Castrénia olemaan
laittamatta tulevaisuuttaan asian varaan.472 Pletnev kertoo kirjeessään tehneensä tiedusteluja Castrénin suhteen. Kirjeen mukaan tiedeakatemian akateemikko von Baer oli jo matkustanut pohjoiseen, ja näin ollen Castrén ei päässyt enää hänelle matkakumppaniksi.473
Akateemikko von Baer oli matkustanut kyseisenä vuonna Kuolan niemimaalle eläintieteilijä Alexander von Middendorffin (1815-1894) kanssa tutkimaan delfiinien sukua ja keräämään aineistoa Barentsin meren rannikolta. Tutkimusmatka oli suoraa jatkoa von Baerin
edelliselle tutkimusmatkalle Novaja Zemljalle. Molemmat matkat merkitsivät tiedeakatemian tutkimusmatkatoiminnan laajenemista myös kaikkein pohjoisimmille alueille.474
Ajatuksena näyttäisi olleen, että näissä piireissä Castrénia harkittiin von Baerin matkakumppaniksi. Castrénin kannalta ajatus olisi ollut todella erinomainen, sillä olihan von
Baer myös suunnitteilla olevan Länsi-Siperian tutkimusmatkahankkeen primus motor.
Castrén näyttää olleen enemmänkin tekemisissä Grotin kanssa, sillä he kävivät yhdessä vieraisilla muun muassa yliopiston lehtori Matthias Akianderin (1802-1871) ja
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470 Joki (toim.) 1955, 214-215; Klinge 1989a, 118-138.
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472 M.A. Castréns reseminnen från åren 1838-1844. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 77-78.
473 Pletnev Grotille 14.8.1840. Teoksessa Groundstroem (toim.) 1912, 11-14.
474 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 237-239.
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 onsdorffin475 luona. Grotin kirjeenvaihdon perusteella hänen luonaan vierailivat usein
B
Cygnaeus, Castrén, Gottlund, Rein ja Akiander.476 Saman vuoden joulukuussa Pletnev ilmoittaa löytäneensä Pietarista Castrénin pyytämän syrjäänin kieliopin ja lähettävänsä sen
Grotin kautta hänelle.477
Elokuussa Pletnev kirjoitti Grotille listan henkilöistä, joiden tulisi saada lukea
Sovremennikia. Lista osoittaa mielenkiintoisella tavalla sen suomalaista säätyläistön, jonka keisari Nikolai I:n ja opetusministeri Uvarovin lähipiiriin kulunut Pletnev luokitteli
soveliaaksi kyseistä lehteä lukemaan. Kyseiset henkilöt olivat ministerivaltiosihteerin apulainen Alexander Armfelt (1794-1875), yliopiston varakansleri Alexander Thesleff (17781847), kapteeni Alexander de Traversay (1796-1878), kenraalimajuri Ivan Tšepurnov,
kenraaliluutnantti Paul Etter (1790-1878), postitirehtööri Alexander Wulffert, senaattori
Karl A
 ugust Ramsay (1791-1855), lakimies Georg Adolf Wetterhoff (1802-1886), Suomen
Pankin johtaja Carl Stjernvall, hovioikeudenneuvos Carl Gustaf Mannerheim, historioitsija Gabriel Rein, venäjän kielen professori Sergei Solovjov, yliopiston lehtori Matthias
A kiander, Valkeasaaren kirkkoherra Konstantin Schröder (1808-1868), nimineuvos Ivan
Uschakoff (1802-1861), Porvoon piispa Carl Gustaf Ottelin (1792-1864) ja Elias Lönnrot.478
Edellä mainituista henkilöistä Wulffert ja Mannerheim olivat Sjögrenin ystäviä. Sjögren
oli vuosien varrella tekemisissä myös Reinin, Akianderin, Ottelinin ja Lönnrotin kanssa.
Lähdettyään paluumatkalle Helsingistä kohti Toksovaa, jossa perhe vietti kesäänsä,
Sjögren poikkesi Iitissä tapaamassa isäänsä ja Viipurissa tapaamassa Zagelia ja Judénia.
Sekä kesällä Toksovassa että syksyllä Pietarissa Sjögren paneutui erityisesti osseetin kielioppiinsa.479

7.3.2

”Ensimmäinen osseetin kielioppi!”

Kaukasian tutkimusmatkallaan Sjögren oli tutustunut Vladikavkasissa erääseen Šedloviin,
jolla oli kielitieteellisiä harrastuksia. Pyhä Synodi välitti Sjögrenille yllättäen lokakuussa
edlovin tekemän osseetin kielen kieliopin. Sjögren kirjoittaa päiväkirjassaan 29. päivänä
lokakuuta, että teos murentaa hänen omaa tekeillä olevaa kielioppiaan. Sjögrenin mukaan
Šedlov näytti keksineen saman idean, jonka Sjögren oli alussa itse keksinyt. Mies ei ollut
Sjögrenin mukaan kertonut kirjeissään kieliopillisista töistään ja nyt ”julkaissut tämän
kielen ensimmäisen kieliopin!” (utgifvit den första grammatik på det språket!).480 Sjögren
475 Kyseessä oli ilmeisimmin juristi, kamarineuvos Johan Gabriel von Bonsdorff (1795-1873), joka oli naimissa Ulrika von Willebrandin kanssa. Kts. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, von Bonsdorff 12482.
476 Grot Pletneville 7.9.1840 - 13.9.1840. Teoksessa Groundstroem (toim.) 1912, 29-32.
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480 “Julkaissut tämän kielen ensimmäisen kieliopin!”, Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.10.1840,
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alkoi käydä läpi kielioppia nähdäkseen, onko siitä hyötyä omaa kielioppiaan varten. Synodi
pyysi myöhemmin häneltä lausuntoa Šedlovin teoksesta.481 Sekä lausunnon sisällöstä että
oletetusta hyödystä ei löydy päiväkirjasta tai muista lähteistä merkintöjä.
Pyhän Synodin johdossa yliprokuraattorina vuosina 1836-1855 oli ratsuväen upseeri
Nikolai Protasov, joka palveli keisarin pääagenttina kirkollisissa asioissa.482 Pyhällä Synodilla, kuten kaikilla ministeriöilläkin, oli sensuurioikeus.483 Sjögrenin päiväkirjan perusteella voi havaita, että Pyhä Synodi teki yhteistyötä tiedeakatemian kanssa ja pyysi tiedeakatemialta lausuntoja saamistaan käsikirjoituksista.
Vuonna 1840 Sjögrenistä on edelliseen vuoteen verrattuna liki puolet enemmän
mainintoja, 10 kappaletta, tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa.484 Ensimmäisessä
istunnossa Sjögren esitteli konferenssille tiedeakatemialle Tukholmasta lahjoitetut väitöskirjat.485 Seuraavassa istunnossa Sjögren kertoi osseetin kieliopin edistymisestä.486
Tammikuun kolmannessa istunnossa Sjögren lupautui tarkastamaan Müllerin teoksen
Der Ugrische Volkstamm, josta hän esitti suotuisan lausunnon helmikuun toisessa istunnossa.487 Lokakuussa Sjögren puolestaan esitteli konferenssille käsikirjoituksen tutkimusmatkansa tuloksista.488
Kesäkuussa Sjögren valittiin sihteeri Fussin kanssa tiedeakatemian viralliseksi edustajaksi Aleksanterin yliopiston juhlallisuuksiin Helsinkiin ja heille myönnettiin 100 ruplan
matkaraha.489
Vuoden aikana Sjögren sai kolmesti rahaa tiedeakatemialle tilaamistaan väitöskirjoista.
Maaliskuussa hän sai 24 ruplaa 80 kopeekkaa490 Kesän jälkeen ensimmäinen maininta on
vasta lokakuulta, jolloin Sjögren sai jälleen rahaa tiedeakatemialle tilaamistaan kirjoista 32
ruplaa 82 kopeekkaa, kuten marraskuussakin 10 ruplaa 67 kopeekkaa.491
Vuonna 1840 alettiin Bulletiineissa julkaista myös otteita tiedeakatemian istuntojen
pöytäkirjoista. Kyseiseltä vuodelta löytyy Bulletiineista Sjögrenistä 3 mainintaa, jotka
kaikki ovat otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat niitä myös sisällöllisesti. 492
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484 Protocoles § 30, § 43, § 69, § 123, § 143, § 152, § 344, § 511, § 512, § 579 ja § 648, 1/1a 1840/62, SPb II
RAN.
485 Protocoles § 30, 10.1.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
486 Protocoles § 43, 17.1.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
487 Protocoles § 69, 31.1.1840 ja § 123, 21.2.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
488 Protocoles § 512, 18.10.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
489 Protocoles § 344, 12.6.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
490 Protocoles § 143 ja § 152, 6.3.1840, 1/1a 1840/62, SPb II RAN.
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7.4

Tiedeakatemian organisaatiouudistus

Vuonna 1841 tehtiin tiedeakatemiassa organisatorinen uudistus, joka muutti tiedeakatemian osastojen rakennetta. Vanhojen matemaattis-luonnontieteellisten tieteiden osastojen
(1. ja 2. osasto) ja historiallis-lingvististen tieteiden osaston (3. osasto) rinnalle tuli Venäjän
kielen ja kirjallisuuden osasto, joka oli aiemmin toiminut itsenäisenä laitoksena nimeltään
Venäläinen akatemia. Samalla matemaattis-luonnontieteelliset tieteet yhdistettiin ensimmäiseksi osastoksi, jolloin uudesta osastosta tuli tiedeakatemian toinen osasto.493 Venäläinen akatemia oli ollut lähinnä venäjän kielen puhtautta vaalinut instituutio, jonka
liittämistä tiedeakatemian yhteyteen ajoi keisari Nikolai I. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun
Venäläisen akatemian presidentti Aleksandr Šiškov kuoli.494 Uuden osaston nimeksi tuli
”venäjän kielen ja kirjallisuuden osasto”.
Uudistus merkitsi tiedeakatemian jäsenmäärän nousua. Samalla toinen osasto toimi
taloudellisesti lähes omavaraisena yksikkönä irrallaan tiedeakatemian muusta budjetista.
Toinen osasto vaali omia perinteitään, eikä suurin osa sen jäsenistä ollut kiinnostunut
muista tiedeakatemian yleisistä asioista.495
Uuden osaston perustaminen johti myös muilla osastoilla keskusteluun virkojen täyttämisestä ja mahdollisesti uusien virkojen perustamisesta. Historiallis-lingvistisellä osastolla, jossa Sjögren oli Venäjän historian ja muinaisuuksien ylimääräisenä akateemikkona,
asia oli muutenkin ajankohtainen, sillä tieteenalan varsinainen akateemikko Philip Krug
oli 1840-luvun alussa liki 70-vuotias.496
Vuonna 1841 Siperian tutkimusretkikuntahanke nousi jälleen ajankohtaiseksi tarvittavien selvitysten saavuttua Länsi-Siperian kenraalikuvernööri Gortšakovilta. Retkikuntaa
(vuonna 1838) pohtimaan asetettu komitea kutsuttiin jälleen koolle tiedeakatemian istunnossa 24. päivänä syyskuuta. Tiedeakatemian bulletiinissa asiasta kirjoitettiin seuraavasti:
”Brandt, Lenz, Sjögren ja Meyer nimetään komissioon tutkimaan Siperian tieteellistä tutkimusmatkaprojektia, jonka on muotoillut M. Baer.”497
Sjögrenin mielestä kieli- ja kansatieteellinen osuus oli erotettava muusta retkikunnasta. Sjögrenin hämmästykseksi suunnitelma hyväksyttiin tiedeakatemian ehdotuksen
mukaisesti. Keisari oli myöntänyt varat retkikunnalle, joka jakautuisi kahtia: luonnontieteelliseen ja kielitieteellis-kansatieteelliseen.498 Sjögrenin esityksestä päätettiin ehdottaa
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 astrénia mukaan retkikuntaan: ”Ylimääräinen konferenssin istunto yleisen osuuden
C
jälkeen koskien Siperian tutkimusmatkaa, jonne esityksestäni päätettiin ehdottaa erästä
tiettyä kielitieteilijää. “499
Matkaa päätettiin kuitenkin lykätä, sillä Sjögren halusi itse saada osseetin kieliopin
ja sanakirjan painatuksen valmiiksi, ja Castrén oli itse parhaillaan Lönnrotin kanssa
tutkimusmatkalla Suomen Lapissa.500 Castrén oli lähtenyt Lönnrotin pyynnöstä hänen
kanssaan tutkimaan lappalaisia. Matka suoritettiin osaksi Lönnrotin kustannuksella ja
osaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran myöntämän apurahan turvin. Castrén oli saanut juuri valmiiksi Kalevalan ruotsinnoksen ja hänet oli valittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteeriksi. Lönnrotin ehdotus oli ollut tervetullut, sillä heikon taloudellisen
tilanteen vuoksi Castrén ei olisi muuten voinut ajatella matkalle lähtöä.501 Lönnrotin
tarkoituksena oli kerätä materiaalia suurta suomalaista sanakirjaa varten, jonka hän oli
saanut laadittavakseen.502
Koska Lönnrotin ja Castrénin matka kulki lähes Sjögrenin jalanjälkiä, oli Sjögren monipuolisen perehtyneisyytensä ansiosta hyvä neuvonantaja matkakumppanuksille. Tämä
seikka kuten myös Castrénin suhde Sjögreniin saivat ilmeisesti Lönnrotin aktivoitumaan
suhteessaan viimeksi mainittuun. Lönnrot pyytääkin useissa kirjeissä Sjögreniltä neuvoja mitä erilaisempien asioiden suhteen ja kertoo samalla kielitieteellisistä havainnoistaan.
Maaliskuussa Lönnrot pyytää Sjögreniltä samojedin kielioppia ja sanakirjaa ja seuraavan
vuoden huhtikuussa toiveissa on puolestaan venäjän sanakirja.503
Vuonna 1841 on Sjögrenistä ainoastaan 3 mainintaa tiedeakatemian pöytäkirjoissa.504 Ensimmäinen maininta on toukokuulta, jolloin Sjögren on esitellyt konferenssille
Mšedlovin osseetin kieliopin ja saman kuun lopulla Sjögren puolestaan kertoi oman kielioppinsa edistymisestä.505 Seuraavan kerran Sjögren mainitaan pöytäkirjoissa vasta marraskuussa, jolloin hän esitteli konferenssille Finn Magnusenin teoksen Runamo og runerne.506
Vuodelta 1841 löytyy Bulletiineista Sjögrenistä 5 mainintaa, jotka kaikki ovat otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat niitä sisällöllisesti. Kolmen alkuperäisissä pöytäkirjoissa esiintyneen maininnan lisäksi kaksi muuta käsittelivät tutkimusmatkahanketta.507
Ennen tutkimusmatkahankkeen käynnistymistä uudelleen ja virkakysymysten aktivoitumista Sjögren oli keväällä ollut jälleen alamaissa ja pohtinut viransaamista Suomessa.
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Toukokuussa Sjögren kertoo kirjeessään lapsuudenystävä Poppiukselle Pietarin kallistuvan
vuosi vuodelta suhteessa tuloihin ja ilmaisee jälleen halukkuutensa palata Suomeen:
Kalleus lisääntyy täällä vuosi vuodelta, ilman että tulot, jotka todellisuudessa ovat
tähän asti tarkalla taloudenpidolla riittäneet, kasvaisivat! Jopa siksi olen kyllä harkinnut, että ehkä ajan myötä vetäytyisin takaisin Suomeen, jos voisin saada sieltä
jonkun pastoraatin.508
Sjögren sai jälleen perheenlisäystä, kun perheen kolmas tytär syntyi toukokuun 19. päivänä. Hänet kastettiin perheen kesäasunnolla Toksovassa kesäkuun 27. päivänä Sara509
(Sally) Johannaksi. Lapsen kummeja olivat Skotten sisarukset ja heidän isänsä eläkkeellä
ollut Toksovan kirkkoherra Erik Vilhelm Skotte (1774-1856).510

7.5

Ystävien parissa

Palattuaan Kaukasian tutkimusmatkaltaan Sjögren oli entistä sairaampi. Tästä huolimatta hän jatkoi aktiivisesti virkavelvollisuuksiensa hoitamista. Tarkasteltavalle ajanjaksolle
mahtuivat sekä Länsi-Siperian tutkimusmatkahankkeen tilapäinen raukeaminen että sen
uudelleen aktivoituminenkin. Suurista hallinnollisista uudistuksista, jotka vaikuttivat
koko tiedeakatemian työskentelyyn pitkälle vuosikymmenien päähän ja tässä tapuksessa
myös Sjögrenin henkilökohtaiseen uraankin, ajoittuu ajanjaksolle 1838-1841 Venäläisen
akatemian liittäminen tiedeakatemian yhteyteen ja sitä seurannut organisaatiouudistus.
Tarkasteltava ajanjakso vuodesta 1838 vuoteen 1841 muodostaa pohjan erilaisille muutoksille niin Sjögrenin henkilökohtaisessa urassa kuin tiedeakatemian sisäisissä rakenteissakin.
Tutkittaessa sitä sosiaalista verkostoa tiedeakatemian piirissä, jossa Sjögren vietti edelleenkin eniten vapaa-aikaansa, voidaan pieniä muutoksia lukuun ottamatta havaita, että
kyseessä oli sama umpinainen yhteisö kuin ennen Kaukasian tutkimusmatkaakin.
Sjögren oli edelleenkin paljon tekemisissä akateemikko Frähnin ja akateemikko K
 rugin
kanssa. Krugin luona vierailut olivat tosin supistuneet noin puoleen. Voidaan olettaa, ettei
Sjögren tarvinnut enää yhtä paljon neuvoja kuin ensimmäisinä vuosinaan tiedeakatemian
palveluksessa. Päiväkirjan perusteella Sjögren kävi keskustelemassa Krugin kanssa oman
tieteenalan virkavelvollisuuksien hoitamisesta ja edelleenkin kysymässä neuvoja. Krug
oli myös luottohenkilö, jolta Sjögren kävi hädän tullen lainaamassa rahaa. Suhteet von
Köppeniin ja Gräfeen olivat myös pysyneet ennallaan. Uusia jäseniä verkostossa verrattuna
vuosiin 1830-1834 olivat von Baer ja Brosset.

508 Sjögren Poppiukselle 2.5.1841, Boreniana II, SKS.
509 Sara Johanna Sjögren (1841-1910) avioitui 1867 Helsingissä lääketieteen lisensiaatti Lars Johan Edvin
Homénin kanssa. Avioliitosta yksi tytär. Kts. Piilahti 1994.
510

Sjögren, A.J. Allmänna Ephemerider 19.5.-27.6.1841, Coll. 209.57, KK.
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Länsi-Siperian tutkimusmatkahanke sai suhteen von Baeriin tiivistymään, vaikkakin
se jäi epämuodollisten vierailujen kautta tarkasteltuna heikoimmaksi verrattuna muihin
tiedeakatemian jäseniin, joiden kanssa Sjögren oli tekemisissä.
Kaukasian tutkimusmatkan aikana tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäseneksi oli kutsuttu Marie Brosset, josta tuli vuonna 1838 ylimääräinen akateemikko. Brossetin tieteenalana
oli orientalistiikka. Hänen erityisalanaan oli armenialainen ja gruusialainen kirjallisuus.511
Sjögrenin ja Brossetin välille muodostui heti voimakas vastavuoroinen ystävyyssuhde. Heitä yhdisti kiinnostus itämaisten kansojen tutkimukseen.
Taulukossa 5 tarkastellaan Sjögrenin vierailujen lukumäärää tiedeakatemian jäsenten
luona ja heidän vierailujensa lukumäärää Sjögrenin luona vuosina 1838-1841.
Taulukko 5. Epämuodolliset vierailut tiedeakatemian jäsenten kanssa 1838-1841
Sjögren vierailulla

Vierailulla Sjögrenin luona

Yhteensä

Brosset, M.

130

90

220

Baer, K. von

12

6

18

Frähn, C.M.

57

10

67

Fuss, P.H.

35

0

35

Gräfe, C.F.

12

10

22

Krug, P.

32

0

32

Köppen, P. von
Yhteensä

21

3

24

299

119

418

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1838-1841, Coll. 209.57, KK.

Kontaktit olivat lähes poikkeuksetta vastavuoroisia ja vuorovaikutus oli suoraa. Krug ja
Fuss eivät vierailleet itse Sjögrenin luona. Kuten verkostosta voidaan havaita, suhteet olivat
kestäviä - 104,5 vierailua vuosittain ja 8,7 vierailua kuukausittain.
Sjögren oli päässyt tiedeakatemian vanhempien akateemikkojen kansainväliseen verkostoon, jonka jäsenenä hän pysyi edelleenkin. Tähän verkostoon kuuluivat Frähnin,
Gräfen, Krugin ja von Köppenin lisäksi myös akateemikko von Baer ja sihteeri Fuss. On
oletettavaa, että Brossetista tuli tieteenalansa (orientalistiikka) ja kansallisuutensa (saksalainen) vuoksi vuoksi saman keskinäisen verkoston jäsen.
Vaikka Fuss oli tiedeakatemian pysyvä sihteeri, ei häntä voida jättää virka-asemansa
perusteella pois verkostosta. Sjögrenin päiväkirjamerkinnöistä ei voida erottaa, hoitiko
Sjögren vapaa-aikanaan vieraillessaan Fussin luona työasioita vai olivatko vierailut myös
henkilökohtaisia. Aiempaan verrattuna ovat Sjögrenin vierailut tiedeakatemian presidentti Uvarovin tai varapresidentti Dondukov-Korsakovin luokse jätetty pois taulukosta niiden
vähäisyyden ja yksipuolisuuden vuoksi. Kaikki vierailut edellä mainitun tiedeakatemian
venäläisen johdon luokse olivat selkeästi joko uuteen vuoteen tai pääsiäiseen sekä muihin
juhliin liittyviä virallisia vierailuja. Näiden tapahtumien ulkopuolella olevat vierailut koskivat ainoastaan työhön liittyviä kysymyksiä, kuten palkkausta.
511 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 235-237.
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8

Länsi-Siperian tutkimusmatkahankkeen
ja uuden viran puolesta

8.1

Vaikeuksien vuosi

8.1.1

Virkaehdotuksen kariutuminen

Akateemikot Frähn ja Gräfe ehdottivat helmikuussa 1842 virallisesti Sjögreniä uuteen virkaan, jonka he katsoivat palvelevan sekä tiedeakatemian etua että tiedettä yleensäkin. Kyseessä oli ei-slaavilaisen kieli- ja kansatieteen akateemikon virka. Sjögrenin mukaan he tiesivät Sjögrenin kiinnostuksen erityisesti suomensukuisten kansojen kielitiedettä kohtaan
ja tunsivat myös Sjögrenin tutkimukset. Myös Sjögrenin terveydentilaa ajatellen ratkaisu
olisi ollut parempi kuin toimiminen Venäjän historian varsinaisena akateemikkona, jossa
Sjögrenin mukaan työmäärä lisääntyi vuosi vuodelta. Sjögrenin silmät olivat heikentyneet
Kaukasian tutkimusmatkalla entisestään ja ne eivät tahtoneet enää kestää työskentelyä
talvi-iltaisin hämärässä. Tämän oli itse asiassa akateemikko Gräfen lääkäriveli kieltänytkin.512
Sjögrenin mukaan ehdotus uudesta akateemikon virasta oli ”objektiivisesti hyvä” ja
”ajankohdan vaatima”. Sjögren mainitsee omaelämäkerrassaan tälle kolme perustelua. Ensinnäkin hänen mukaansa suomensukuisten kansojen tutkimusta oli Venäjällä laiminlyöty.
Toiseksi tiedeakatemiaan liitetyn Venäläisen akatemian rahastoja oli keisarin käskykirjeen
mukaan käytettävä kolmannen osaston vahvistamiseen ja kolmanneksi Venäjän historian
tutkimusta edustaisivat yhä akateemikko Krug ja apulainen Ustrjalov. Nämä perustelut
sisältyivät myös akateemikkojen viralliseen ehdotukseen, jonka he uskoivat miellyttävän

512 Joki (toim.) 1955, 217-222.
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tiedeakatemian presidenttiä Uvarovia.513 Uvarov oli itse tunnustanut Venäjän alueella asuvien vähemmistökansojen tutkimuksen tärkeyden.
Uvarovin ”lempitieteenalana” ei suinkaan ollut suomensukuisten kansojen tutkimus,
vaan itämaisten kansojen kielten ja kulttuurin tuntemus. Hän oli jopa haaveillut ”aasialaisen akatemian” perustamisesta Pietariin. Käytännössä akatemia olisi huolehtinut virkamiesten koulutuksesta eri ministeriöihin, jotka olivat tekemisissä itämaisten kansojen
kanssa. Koska tämä suunnitelma ei ollut onnistunut, alkoi Uvarov muuttaa tiedeakatemiaa
itämaiden tutkimuksen keskukseksi, jonne aluksi perustettiin aasialainen museo. Lisäksi
noin puolet Uvarovin kaudella tehdyistä tutkimusmatkoista suuntautui itään.514
Syyt kiinnostukseen löytyvät todennäköisesti Venäjän poliittisesta tilanteesta. Venäjällä oli pitkä maaraja Aasiassa, mikä aiheutti rajaselkkauksia ja mahdollisia sotia. Venäjällä oli myös halu laajentua nimenomaan Aasian suuntaan. 1830-1840 -luvuilla Venäjän
joukot joutuivat yleisestä ”rauhanajasta” huolimatta pienempiin selkkauksiin erityisesti
Kaukasiassa.515 Venäjän rajat voidaan jakaa läntiseen, itäiseen ja eteläiseen, joista eteläiseen kuuluivat rajat Persian ja Turkin kanssa. Juuri eteläisten kansojen tutkimuksesta
käytettiin itämaisten kansojen tutkimuksen eli orientalistiikan nimitystä. Huomattavaa
on, että keisari Nikolai I oman kanslian516 VI osasto oli vuosina 1842-1845 nimenomaan
Trans-Kaukasian osasto. Tiedot alueiden väestöstä olivat tärkeitä. Venäjän halu laajentua
tähän suuntaan oli eräänlainen missio kohti oman kulttuurin alkulähteitä, Turkkia (Bysantti) ja Persiaa (Samarkand) kohtaan.517
Kolmantena päivänä helmikuuta Frähn kirjoitti Sjögrenille lapun, että hän oli puhunut tiedeakatemian presidentti Uvarovin kanssa yksityisesti Sjögrenin nimittämisestä varsinaiseksi akateemikoksi alanaan kieli- ja kansatiede. Frähnin mukaan Uvarov oli
vastustanut asiaa. Sjögren itse kokee omaelämäkerrassaan olleensa Uvarovin epäsuosiossa.
Sjögren kertoo myös kuulleensa, että Uvarov oli perustellut kantaansa sillä, ettei Sjögrenin
mahdollisesti erotessa virastaan ollut ketään, joka voisi korvata hänet. Toisaalta Uvarov
ei uskonut Ustrjalovin pystyvän astumaan aikanaan Krugin tilalle, jos hän eroaisi ikänsä
vuoksi Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikon virasta. Ustrjalov oli Uvarovin
”löytö”, jonka väitöskirja keskittyi tukemaan Uvarovin näkemyksiä Venäjän kehityksen
linjoista suhteessa länteen ja erityisesti itsevaltiudesta Venäjän suuruuden perustana. Täten
Ustrjalovin taitojen vähättely ei liene todellinen syy Uvarovin kantaan.

513 Joki (toim.) 1955, 217-222.
514 Whittaker 1984, 207-212.
515 Seton-Watson 1967, 289-297.
516 Nikolai I laajensi keisarin omaa kansliaa, joka oli Aleksanteri I aikana ollut vain yksi kanslia. Nyt I
osasto oli varsinainen oma kanslia, II osasto keskittyi lakikodifikaatioihin, III osasto oli vastuussa maan turvallisuudesta ja siihen kuuluivat ns. santarmisto ja sensuuriasiat, IV osasto puolestaan keskittyi kasvatukseen
ja köyhäinhoitoon, V osasto luotiin väliaikaiseksi käsittelemään talonpoikien asioita, kuten VI osastokin luotiin väliaikaiseksi käsittelemään Trans-Kaukasian hallintoa. Kts. mm. Jussila 2002, 214-219.
517

LeDonne 1997, 112-151, 357-359; Amburger 1966, 90.
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Akateemikot Frähn ja Gräfe veivät asian kuitenkin tiedeakatemian käsiteltäväksi. Kolmannen osaston istunnossa yhdeksäntenä helmikuuta 1842 tehty esitys uuden viran luomisesta sai myönteisen vastaanoton. Ehdotuksen sanottiin olevan hyvin ”motivoiva”. Sjögren
kertoo päiväkirjassaan: ”Frähnin toinen ehdotus uuden teoreettisen kieli- ja kansatieteen
viran perustamiseksi sanottiin olevan hyvin motivoivan, johon nauroin itsekseni sisäänpäin.”518
Asia vietiin seuraavaksi yleiskokoukseen, joka oli ensimmäinen istuntokerta yhdessä
uuden toisen (venäläisen) osaston kanssa. Ehdotusta kannattivat monet ensimmäisen osaston jäsenet, mutta sitä vastustivat erityisesti uuden toisen osaston jäsenet. Sjögrenin mukaan entisen Venäläisen akatemian presidentti, nykyinen apulaisopetusministeri, ruhtinas
Platon Širinski-Šihmatov oli esittänyt, ettei Sjögren millään voinut hallita kaikkia niitä
kieliä, joita uuteen virkaan kuuluisi. Hän esitti myös, että venäjän kielen tuli olla kaiken
muun edellä ja että uuteen venäjän kielioppiin ja sanakirjaan, jotka olivat tekeillä, tuli olla
rahaa varattuna koko tiedeakatemialta. Tällöin rahaa ei tulisi varata uusiin virkoihin kuin
toissijaisesti. Lopulta uuden osaston jäsenistä kirjallisuustieteilijä Pletnev ehdotti, että asia
siirrettäisiin seuraavaan konferenssin istuntoon. Sjögren ei itse ollut paikalla istunnossa,
mutta sai kuulla uutiset akateemikko Frähniltä.519
Pletnev kertoo kirjeessään Grotille kyseisen yleiskokouksen tapahtumista. Kirje tuo
esiin yllättävän puolen asiassa, jota Sjögren ei mainitse lainkaan päiväkirjassaan ja jota hän
ei ilmeisesti saanut kuulla Frähniltä tai muilta akateemikoilta. Pletnevin mukaan asia siirrettiin seuraavaan yleiskokoukseen, jonne niiden jäsenten, jotka olivat ehdotusta vastaan,
piti tuoda kirjallinen selvitys mielipiteestään. Maaliskuun yleiskokouksen jälkeen Pletnev
kertoo viran perustamisen siirtyneen tulevaisuuteen.520 Ilmeisesti kirjallisilla selvityksillä,
mikäli niitä tuli, oli vaikutusta asiaan.
Seuraavassa konferenssin istunnossa maaliskuussa varapresidentti Dondukov-Korsakov
otti uuden viran perustamisen puheeksi, kun keskusteltiin, kuinka monta uutta virkaa ylipäätään tulisi täyttää. Hän esitti asian jättämistä lepäämään, kunnes eri osastojen taloudelliset asiat olisi selvitetty. Dondukov-Korsakov oli sitä mieltä, että uusi toinen osasto vaati
eniten taloudellista tukea.521
Sjögreniä varten perustettavan uuden viran käsittelyssä alkoi eräänlainen hiljaiselon
kausi, sillä asiaan palattiin seuraavan kerran vasta saman vuoden lokakuussa. Tällöin tiedeakatemian sihteeri Fuss kertoi lähettäneensä presidentti Uvaroville asiakirjat uuden viran luomisesta. Fussin mukaan Uvarov oli lukenut ne suurella mielenkiinnolla. ”Mitä siitä
jatkossa seuraa, ei ole tiedossa,” Sjögren toteaa päiväkirjassaan.522

518 Sjögren A.J., Allmänna Ephemerider 9.2.1842, Coll. 209.58, KK.
519

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 17.2.1842, Coll. 209.58, KK; Joki (toim.) 1955, 222-224.

520 Pletnev Grotille 3.2.1842 ja 7.3.1842. Teoksessa Groundstroem (toim.) 1912, 262-271.
521 Joki (toim.) 1955, 223-224.
522

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 18.10.1842, Coll. 209.58, KK.

123

Dondukov-Korsakov ja Uvarov eivät olleet perimmäisessä kielteisyydessään todennäköisesti samoilla linjoilla. Dondukov-Korsakov oli sotilas, jonka koulutustausta ja sivistys
eivät olleet verrattavissa kosmopoliitti Uvaroviin. Dondukov-Korsakov oli selkeämmin
keisari Nikolain käskyläinen ja tuki mielipiteissään uuden venäläisen osaston esityksiä. Toisaalta Whittaker on todennut, että niin tiedeakatemian varapresidentti Dondukov-Korsakov kuin sihteeri Fusskin olivat, ei vain keisari Nikolai I:n, vaan myös Uvarovin käskyläisiä,
joita itse asiassa kutsuttiin julkisesti ”lakeijoiksi”. Heiltä puuttui myös tehtäviensä vaatima
kompetenssi. Tähän nähden erikoista on, että Uvarov jostain syystä kohteli uutta venäläistä osastoa ”huonosti”. Osaston jäseniä ei kutsuttu yleiskokouksiin, heitä ei kutsuttu akateemikoiksi vaan jäseniksi ja heillä ei ollut esimerkiksi eläke-etua. Poikkeuksina olivat historioitsija Pavel Stroev, joka inventoi vuosina 1820-1834 käsikirjoituksia 1300-1600 –luvuilta
”kansan historiaa” varten, sekä historioitsija Jakov Berednikov, jotka saivat molemmat
akateemikon arvon. On mahdollista, että kyse oli henkilökohtaisista suhteista tai pelosta,
että uusi osasto ajan myötä kaventaisi taloudellisia hankkeita, jotka olivat Uvarovin omia
intressejä lähellä. Paitsi että Uvarov oli itsekin keisari Nikolain käskyläinen, hän oli myös
itsekäs, vallanhimoinen ja omia mieltymyksiään suosiva virkamies. Keisari Nikolaita eivät
koulutusasiat kiinnostaneet, joten hän antoi Uvaroville melko ”vapaat kädet”.523

8.1.2

Tutkimusmatkahankkeen aktivoituminen

Samaan aikaan Sjögren oli innostunut tutkimusmatkahankkeen käynnistymisestä uudelleen. Hän lähetti Castrénille pikimmiten tammikuun alkupäivinä kirjeen, jossa hän
kehotti Castrénia päättämään nopeasti, olisiko vielä halukas osallistumaan tutkimusmatkalle, sillä asian virallinen hyväksyntä veisi aikaa. Lisäksi Sjögren ehdotti, että hän voisi
mahdollisesti matkustaa aluksi Castrénin mukana, jotta hän voisi ohjata Castrénia tutkimusmenetelmissä ja jotta Castrénin venäjän kieleen taitoa saataisiin parannetuksi. Tämän
jälkeen Sjögren palaisi Pietariin ja Castrén jatkaisi yksin matkaa samojedien luokse. Lisäksi
Sjögren kehotti Castrénia käymään nyt meneillään olevalla tutkimusmatkallaan Arkangelissa arkkimandriitta524 Wenjaminin luona, joka oli Sjögrenin mielestä hyvä samojedin
kielen asiantuntija. Sjögrenin mukaan Wenjamin opastaisi Castrénia alkuun samojedin
tutkimuksessa. Castrénin ei näin ollen tulisi myöskään keskeyttää meneillään olevaa matkaansa, vaan hänen tulisi jatkaa sitä Arkangeliin asti ja sieltä samojedien luokse sekä lopulta Uralvuorten yli Siperiaan, missä tehtävä tiedeakatemian palveluksessa alkaisi.525
Branchin mukaan Castrén omaksui Sjögreniltä juuri vertailevan tutkimusmetodin
(kielitieteellis-kansatieteellis-onomastinen vertailu), mikä pitääkin paikkansa. Sjögren
523 Whittaker 1984, 121-126, 182-217. Dondukov-Korsakovin saatua viran tiedeakatemiasta irvaili eras runoilija hänen nimellään kutsuen häntä Dundukiksi eli venäläisittäin pölkkypääksi. Lisäksi esitettiin hänen
ja Uvarovin olevan rakastavaisia, ibid.
524 Useamman kuin yhden luostarin esimies ortodoksisessa kirkossa.
525 Sjögren Castrénille 28.12.1841/7.1.1842, Div. br., KK.
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nimenomaan halusi opastaa Castrénia metodisesti. Branch kokee kuitenkin, että Castrén
omaksui Sjögrenin ideoita ja julkaisi niitä ominaan tunnustamatta ideoiden alkuperää.526
Sjögrenin tutkimusote ei ollut suinkaan hänen itsensä kehittelemä, vaan sitä olivat käyttäneet kielitieteilijät Franz Bopp (1791-1867) ja Rasmus Rask ennen häntä.527 Castrén ilmoittaa juuri Raskin tutkimusten innostaneen häntä tälle tielle.528 On myös selvää, että henkilöt, jotka tutkivat samaa aihetta, joutuvat vastaamaan kysymyksiin, joihin on jo vastattu.
Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa samankaltaisuutta tutkimuksissa. On vaikeaa määritellä, onko joku keksinyt jonkin idean itse vai saanut siihen muilta vaikutteita tai kenties
lainannut toisten ajatuksia.529 Venäjän kielen taitonsa Castrén oli itse kokenut jo vuonna
1838 puutteelliseksi, ja Sjögren halusi auttaa Castrénia asiassa, jotta hän selviäisi tulevasta
tutkimusmatkastaan.530
Sjögrenin kirje tavoitti Castrénin Inarissa, jonne hän oli Lönnrotin kanssa ehtinyt
helmikuussa 1842. Täältä hän kirjoitti Sjögrenille ilmaisten halukkuutensa joko yksin tai
yhdessä Sjögrenin kanssa matkustaa samojedien luo. Samalla Castrén ilmoitti ryhtyvänsä Sjögrenin toiveen mukaisesti tutkimaan myös lappalaisten mytologiaa, mikä ei ollut
Castrénille vieras teema. Hän oli jo ennen tutustumistaan Sjögreniin pitänyt pohjalaisessa
osakunnassa esitelmän suomalaisten jumaluskosta pakanuuden aikana.531
Sjögren suhtautui Castrénin myönteiseen vastaukseen erittäin innostuneesti. Hän vakuutti vastauksessaan tekevänsä kaikkensa Castrénin hyväksi tiedeakatemiassa. Matkan
hän kertoi olevan ajankohtainen aikaisintaan seuraavana vuonna, sillä osseetin kieliopin
valmistelu veisi kaiken ajan siihen asti. Sjögrenin mukaan Castrén olisi tämän vuoksi vapaa järjestämään meneilläolevan matkansa haluamallaan tavalla. Kuitenkin W
 enjaminin
532
tapaaminen olisi välttämätöntä. Tämän kirjeen perusteella Castrén ja Lönnrot
muuttivat alkuperäisiä matkasuunnitelmiaan valita Kuolan kaupunki Venäjän Lapin
retkeilyjen tukikohdaksi ja lähteä sieltä vesien auettua Mezenin kautta samojedimaille. He
päättivät lähteä Arkangeliin tapaamaan Wenjaminia, jonka johdolla he ajattelivat saavansa
paremman tuntuman samojediin.533
Arkangeliin matkakumppanit saapuivat toukokuussa. Perillä he kävivät Wenjaminin
puheilla, joka oli halukas opettamaan heitä, kunhan tietoja ei julkaistaisi ennen hänen
oman samojedin kielioppinsa ja sanakirjansa sekä neljän evankeliumin käännöksen julkaisemista. Wenjamin jopa vaati heitä allekirjoittamaan vaitiolosopimuksen, mihin he eivät
526 Branch 1973, 221-239.
527 Korhonen 1986, 40-41.
528

Rapola 1973, 154.

529

Hyrkkänen 1984, 27-31.

530 Schauman (toim.) 1855, 78.
531 Sjögren 1854, 246-246; Borg (toim.) 1870, 14-33.
532 Sjögren Castrénille 23.3./4.4.1842, Div. br., KK.
533 Schauman (toim.) 1855, 145-154; Lönnrot Rabbelle 2.5./14.5.1842.Teoksessa Niemi & Granö (toim.)
1902, 74-75.
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kuitenkaan suostuneet. 534 Castrénin mukaan Wenjamin tunsi ammattikateutta, eikä ollut
halukas antamaan opetusta.535 Lönnrot huomasi pian, ettei samojedin kielessä ollut juuri
lainkaan yhteisiä piirteitä suomen kielen kanssa. Tämä sai hänet jatkamaan matkaansa
vepsäläisalueille Sjögrenin tutkimusten innoittamana ja Sjögrenin kehotuksesta. Hän
toivoi löytävänsä sieltä suomen kielen kielioppia ja sanakirjaa varten hyödyllisempää aineistoa kuin Arkangelin seudulta. Castrén jäi perehtymään samojedin kieleen, kuten Sjögren
oli häntä kehottanut.536
Vain kahden viikon kuluttua Sjögrenin edellisestä kirjeestä hänen oman osseetin kielioppinsa painatuksessa ilmeni vaikeuksia, ja Sjögren päätti siirtää matkaa vuoteen 1844
asti. Huhtikuun lopulla päivätyssä kirjeessään Sjögren toivoo Castrénin kirjoittavan tästä huolimatta meneillään olevan matkansa edistymisestä ja samalla hän on huolissaan
Castrénin toimeentulosta.537
Sjögren järjestikin Castrénille 1000 hopearuplan apurahan Aleksanterin yliopiston varoista, mikä mahdollisti matkan jatkamisen Arkangelista Mezeniin ja sieltä Petšoralle asti.
Näillä seuduilla Castrén saattoi opiskella sekä samojedia että syrjääniä.538 Samaan aikaan
Sjögren alkoi harkita ongelmia, joita saattaisi tulla eteen hänen yrittäessään saada tiedeakatemian muut jäsenet hyväksymään Castrén tutkimusmatkan suorittajaksi. Sjögren halusi
Castrénin kirjoittavan jonkinlaisen vertailevan lapin kieliopin, joka toimisi suosituksena
Siperian tutkimusmatkaa ajatellen.539
Syyskuussa Sjögren kävi sekä ministerivaltiosihteeri Armfeltin että tiedeakatemian sihteeri Fussin luona pyytämässä virallisia suosituksia, karttoja ja kirjoja Castrénin meneillään olevalle tutkimusmatkalle Euroopan puoleisten samojedien pariin.540 Sjögren lähetti
sekä suositukset että teokset Castrénille ja neuvoi häntä samalla kiittämään molempia kirjeitse. Samalla Sjögren ilmoitti huonon terveydentilansa vuoksi joutuvansa kieltäytymään
tulevan tutkimusmatkan pohjoisista osuuksista. Hän ilmoitti olevansa kuitenkin valmis
lähtemään lyhyemmälle matkalle etelään, jossa he myöhemmin tapaisivat.541 Vain kahden

534 Lönnrot Sjögrenille 2.6.1842. Coll. 209.11, KK; Lönnrot maisteri Ståhlbergille 28.6.1842. Teoksessa
Niemi & Granö (toim.) 1902, 138-139.
535 Schauman (toim.) 1855, 172.
536 Schauman (toim.) 1855, 172; Lönnrot Sjögrenille 2.6.1842. Coll. 209.11, KK. Edellä mainitussa kirjeessään Sjögrenille Lönnrot kiittää Sjögreniä vepsäläisten asuinpaikkoja koskevista tiedoista ja kirjoista,
joita Sjögren oli hänelle lähettänyt. Erityisesti hän kiittää venäjän kielen sanakirjasta. Lönnrot mainitsee
Sjögrenin useat kerrat kehottaneen häntä tutkimaan vepsäläisten kieltä kirjeessään arkkiatri Törngrenin rouvalle Eva Törngrenille, kts. yst. Lönnrot arkiaterinrouva Törngrenille 26.6.1842. Teoksessa Niemi & Granö
(toim.) 1902, 135-138.
537

Sjögren Castrénille 14.4./26.4.1842, Div. br., KK.

538 Sjögren Castrénille 4.8./16.8.1842, Div. br., KK.
539 Branch 1968, 343.
540 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 9.9.-15.9.1842, Coll. 209.58, KK.
541 Sjögren Castrénille 5.10./17.10.1842, Div. Br., KK.
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viikon kuluttua Sjögren lähetti Castrénille lisää aineistoa. Sjögrenin oli onnistunut saada
suositukset ja passi sekä sisäasiainministeriltä että Pyhältä Synodilta.542

8.1.3

Yksityiselämän murheet tutkimustyötä varjostamassa

Isän kunto oli jo vuonna 1840 ollut melko heikko, sillä hän ei enää tuntenut poikaansa. Seuraavan vuoden tapaaminen jäikin viimeiseksi. Tuolloin isä valitti pistosta vasemmassa kyljessään. Isä kuoli huhtikuussa 1842. Lukkari Engberg välitti tiedon kirjeessään
Sjögrenille. Hautajaisiin tulivat vain papit ja muutamia naapureita kirkolta. Sjögreniä ei
voitu jäädä odottamaan. Sjögrenin tehtäväksi jäi lähettää kirkkoherra Relanderin välityksellä 200 ruplaa lukkari Engbergille korvaukseksi isän loppuajan hoidosta sekä hautauskuluista.543 10. päivänä huhtikuuta Sjögren kirjoittaa päiväkirjassaan:
Vieraiden lähdettyä sain lukkari Engbergiltä Iitistä kirjeen, missä hän kertoo isän
kuolemasta. Vaikka olin aikaisemmin saanut tiedon saaroislaiselta, teki tämä tiedotus minuun syvän vaikutuksen, enhän voinut muuta kuin mielessäni ajatella hänen surullista kohtaloaan viettää vanhuuttansa ja sulkea silmänsä vieraan hoidossa,
mikä ei koskaan voi olla samaa kuin oman jälkeläisen. En kuitenkaan voinut asialle
mitään, koska olen asettunut tänne.544
Yhteydet kotipitäjään vähenivät tämän jälkeen, eikä Sjögren tiettävästi enää vieraillut Iitissä. Sjögren ei koskaan vienyt vaimoaan tai lapsiaan synnyinseudulleen tai tapaamaan
isäänsä. Iitin silloinen kirkkoherra Hjerppe kirjoitti Sjögrenille jo vuonna 1833 hänen isänsä toivoneen ”Kuin kerran saisi nähdä lapseni lapsen.”545 Tätä toivetta Sjögren ei koskaan
toteuttanut. Syynä oli ilmeisesti ”alhaisen syntyperän” aiheuttama häpeä. Vaimo oli isänsä
kuolemasta huolimatta yliopistosukua.
Huhtikuussa Sjögren koki tavallaan toisenkin henkilökohtaisen menetyksen. Akateemikko Frähn päätti jäädä Pietariin, mutta vetäytyä eläkkeelle tiedeakatemiasta. Sjögrenin
mukaan: ”Hänessä menetän tärkeimmän ja ainoan todellisen tukijani täällä tiedeakatemiassa.”546 Frähn oli Sjögrenille erittäin merkityksellinen henkilö. Sjögren oli syyskuussa Sofien kanssa Frähnien nuorimman pojan hautajaisissa. Lisäksi Sjögrenit kävivät kysymässä neuvoa muun muassa tyttärensä Bertan laittamisesta piirustuskouluun. Sjögren
koki asiassa olevan ongelmia, sillä samaan piirustuskouluun olivat menossa myös kauppias
Müllerin lapset, joiden seuraa Sofie paheksui. Sjögrenin mukaan syynä oli, että kauppias oli
rikas ja että lapset olivat syntyneet avioliiton ulkopuolella.547
542 Schauman (toim.) 1855, 186-187.
543 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.6.1840-1.6.1842, Coll. 209.57-209.58, KK.
544 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 10.4.1842, Coll. 209.58, KK.
545 Hjerppe Sjögrenille 11.2.1833, Coll. 209.8, KK.
546 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 9.4.1842, Coll. 209.58, KK.
547 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.10.1842, Coll. 209.58, KK.
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Sjögrenistä on kyseiseltä vuodelta 12 mainintaa tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa.548 Tammikuussa Sjögren esitti kahdessa peräkkäisessä istunnossa Uvarovin pyytämän
analyysin tanskalaisen kielitieteilijä Finn Magnusenin teoksesta Runamo og runerne.549
Sjögren jatkoi analyysin esittämistä myös kahdessa istunnossa helmikuussa.550 Huhtikuussa Sjögren ja akateemikko Gräfe raportoivat von Adelungin kielitieteellisistä käsikirjoituksista laaditusta luettelosta.551 Toukokuussa Sjögren esitteli Vologodskijn osseetin kieliopin.
Myös seuraavassa merkinnässä syyskuulta istunnossa käsiteltiin edellä mainittua teosta.552
Marraskuussa Sjögren puolestaan esitteli oman osseetin kielioppinsa painattamista (600
kappaletta) ja ilmoitti tulleensa kutsutuksi Viron kirjallisuuden seuran kirjeenvaihtajajäseneksi.553 Kyseiseltä vuodelta ei ole olemassa lainkaan Bulletiineja Kansalliskirjastossa, vaan
ne jatkuvat vuoden 1841 jälkeen seuraavan kerran vuonna 1843.
Kesällä Toksovassa Sjögren ilmoittaa lukevansa edesmenneen kreivi Rehbinderin kertomusta Suomen tilanteesta ja hallinnosta.554 Tämä on ainoita viitteitä kiinnostuksesta
suuriruhtinaskunnan poliittisiin oloihin ja politiikkaan ylipäätään.

8.2 Unkarilainen Antal Reguly Castrénin uhkana
Vuotta 1843 leimaa Sjögrenin huolestuminen Castrénin mahdollisuuksista tulevan tutkimusmatkan suhteen. Vuosi oli jälleen myös yksi tieteellisistä ”välivuosista”, joita kuvastaa
vaisuhko osallistuminen tiedeakatemian hankkeisiin. On myös poikkeuksellista, ettei perhe viettänyt kesää Toksovassa, vaan Pietarissa. Tähän saattoi olla syynä puolison loppuvaiheen raskaus, sillä tytär syntyi heinäkuun lopulla.
Sjögren alkoi maaliskuusta lähtien lähettää kirjeissään vetoomuksia ”edes jonkinlaisen pienemmän tutkimuksen” tekemisestä, jotta hän voisi esitellä sen tiedeakatemialle
Castrénin opinnäytteenä. Sjögrenin mukaan tähän tarkoitukseen soveltuisi myös jokin osa
tekeillä olevasta syrjäänin kieliopista, mutta olisi hyödyllistä lähettää myös jotain samojedin kieleen liittyvää aineistoa.555 Sjögren selvästikin uskoi, että opinnäytteet takaisivat
Castrénille paremmat mahdollisuudet tutkimusmatkan suorittajana.
Kesään 1843 mennessä Castrén oli taivaltanut Arkangelista Mezenin kautta Kolvajoen
rannalle Kolvan kylään tarkoituksenaan perehtyä komisyrjäänin kieleen ja jatkaa samojedin tutkimista. Castrén vietti koko kesän Kolvan kylässä ja sai siellä valmiiksi Sjögreninkin
548 Protocoles § 1, § 17, § 25, § 32, § 54, § 76, § 142, § 172, § 176, § 189, § 207, § 208, 1/1a 1842/66, SPb II
RAN.
549 Protocoles § 1ja § 17, 14.1.1842 ja 28.1.1842, 1/1a 1842/66, SPb II RAN.
550 Protocoles § 25 ja § 32, 11.2.1842 ja 25.2.1842, 1 /1a 1842/66, SPb II RAN.
551 Protocoles § 54, 8.4.1842, 1/1a 1842/66, SPb II RAN.
552

Protocoles § 76, 20.5.1842 ja § 142, 16.9.1842, 1/1a 1842/66, SPb II RAN.

553

Protocoles § 172 ja § 176, 11.11.1842, 1/1a 1842/66, SPb II RAN.

554

Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 20.8.1842, Coll. 209.58, KK.

555

Sjögren Castrénille 12.3./24.3.1843, 19.7./31.7.1843, Div. br., KK.
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toivoman syrjäänin kieliopin käsikirjoituksen, jonka hän lähetti Sjögrenille syyskuussa.556
Kielioppi ilmestyi painosta vuonna 1844 nimellä Elementa grammatices Syrjaenae ja oli
aikanaan tieteenalansa parhaimpia tutkimuksia.557
Sjögren kannusti Castrénia matkustamaan aina Obdorskiin (nykyisin nimeltään
Salehard) asti, jonne Castrén lähtikin saatuaan syrjäänin kielioppinsa käsikirjoituksen valmiiksi. Matka kesti kaksi kuukautta, ja reitti kulki Uralvuorten yli. Matka tundran halki
talvisäässä rasitti Castrénin terveyttä ja hän saapuikin Obdorskiin huonossa kunnossa.558
Sjögren kuvaa omaelämäkerrassaan, kuinka pyrkimykset Castrénin syrjäyttämiseksi tulevalta tutkimusmatkalta kiihtyivät loppukesästä 1843. Castrénille oli jo edellisenä
vuonna ilmestynyt kilpailija, unkarilainen ylioppilas Antal Reguly559, josta oli tullut akateemikko von Baerin ja akateemikko von Köppenin suosikki tutkimusmatkan suorittajaksi. Päiväkirjan perusteella myös Sjögren tapasi Regulya. Omaelämäkerrassaan Sjögren
kertoo Regulyn käyneen vieraisilla eri henkilöiden luona saadakseen apurahan Venäjän
sisäosiin tehtävää matkaa varten. Omasta roolistaan Sjögren kertoo seuraavaa:
Sjögrenkin oli vieraanvaraisesti ottanut hänet vastaan ja tukenut häntä kirjallisilla
apuneuvoilla sekä kehottanut häntä laatimaan jonkin filologisen tutkielman voidakseen siten saada parempia suosituksia kuin pelkästään ulkonaisilla seikoilla. Tähän Reguly ei kuitenkaan suostunut sanoen tekosyyksi sen, ettei hän voinut ajatellakaan mitään sellaista, ennen kuin hän saisi yleiskatsauksen noiden enemmän tai
vähemmän keskenään sukua olevien kielten koko ketjusta!560
Tässä Sjögren todistaa neuvoneensa Regulya toimimaan samoin, kuin hän itse oli tehnyt
ensimmäisen tutkimusmatkansa suhteen. Miten totta tämä todellisuudessa on, onkin sitten kyseenalaisempaa, sillä ainakaan päiväkirjassa ei ole mainintoja erityisestä tuesta tai
ohjauksesta. Sjögren osoittaa omaelämäkerrassaan Regulya kohtaan jatkossa lähinnä närkästystä, koska von Baer oli joidenkin nimeltä mainitsemattomien kollegoidensa avustuksella järjestänyt Regulylle 1000 ruplan matka-apurahan Uralille Permin kuverenementtiin,
jonne Reguly oli lähtenyt juuri elokuussa 1843. Sjögrenin mukaan Regulylle jäivät Pietariin
suuret velat, ja kun rahoitusta ei Unkarin tiedeakatemiasta alkanut syksyn mittaan kuulua, ryhtyi von Baer järjestämään rahoitusta saadaksen Regulyn takaisin Pietariin. Tästä
Sjögren kirjoittaa seuraavaa:
Moisessa hädässä hänestä tietenkin näytti mitä suurimmassa määrin tavoittelemisen
arvoiselta se 3.000 hopearuplan määrä, jonka hallitus oli myöntänyt juuri samanta556 Schauman (toim.) 1855, 263-264; Korhonen 1989, 230.
557 Korhonen 1989, 230-231.
558 Sjögren Castrénille 12.3./24.3.1843, 19.7./31.7.1843, Div. br., KK; Schauman (toim.) 1855, 267-287.
559 Regulyn (1819-1858) tietä Pietariin ohjasi sattuma, että hän vuoden 1839 opintomatkallaan päätyi
Tukholmaan, jossa hän tapasi A. I. Arwidssonin. Arwidsson kehotti häntä matkustamaan Suomeen, jossa
hän pääsi Helsingin seurapiireihin sekä tutustui muun muassa Castréniin. Regulyn vaiheista enemmän, kts.
Korhonen 1984, 25-45.
560

Joki (toim.) 1955, 228.
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paisiin matkoihin kuin Regulyn ja joka silloin vielä oli käytettävissä. Siksi hän alkoi
miettiä keinoja, miten saada Regulylle joko koko tuo määrä tai edes osa siitä. Hän
ehdotti sen tähden Sjögrenille, että summa jaettaisiin Castrénin ja R
 egulyn kesken,
koska viimeksi mainittu jo oli melkein itse paikalla. Mutta hänelle vastattiin, että
Castrénin laita oli samoin ja että tämän kannalta olosuhteet olivat tykkänään toiset, jonka vuoksi Sjögren ei vakaumuksensa mukaan voisi suostua millään tavoin
rajoittamaan jo sinänsäkin niukanlaista ja tunnetusti Castrénille tarkoitettua rahamäärää.561
Sjögrenin omaelämäkerran mukaan von Baer alkoi tämän jälkeen hankkia itselleen tukijoita muista akateemikoista. Tähän Sjögren päätti vastata kirjoittamalla joululomalla virallisen ehdotuksen Castrénin nimeämiseksi tutkimusmatkan suorittajaksi ja samalla hän
laati myös yleiset ohjeet tutkimusmatkaa varten.562 Virallisen ehdotuksen ja ohjeet Sjögren
tuli esittämään tammikuussa 1844.
Tätä ennen Sjögren kävi vielä joulukuun lopulla tiedeakatemian presidentin Uvarovin luona puhumassa Castrénin puolesta. Uvarov ei kuitenkaan halunnut ottaa asiaan
kantaa, ennen kuin hän saisi virallisen esityksen. Samalla Uvarov esitti myös toiveenaan,
että Sjögren itse osallistuisi tutkimusmatkalle.563 Tämä osoittaa Sjögrenin saavuttamaa
luottamusta tiedeakatemian venäläisessä johdossa.
Kuten Branch on todennut, on Sjögrenin omaelämäkerta ainoa lähde kyseisessä asiassa, eikä sitä voida pitää kovinkaan luotettavana kuvauksena siitä, mitä todella tapahtui.
Sjögren suhtautui epäluuloisesti Regulyyn ja hän myös piti tiukasti kiinni omasta suunnitelmastaan. Branch on osuvasti todennut, ettei von Baerille tai muille akateemikoille ollut
varmastikaan väliä, kuka tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittaisi.564
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna sekä Reguly että Castrén olivat heille todennäköisesti
”samalla viivalla”. Lisäksi Reguly tunnettiin Pietarissa, mutta Castrénia ei tunnettu
lainkaan.
Vuosi 1843 on kokonaisuudessaan eräänlaista hiljaiselon aikaa myös virkanimitysten
suhteen. Mitään syytä asialle ei ole lähteistä löydettävissä.565 Sjögrenistä on 5 mainintaa
tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa.566 Kaikki maininnat ovat loppuvuodelta 1843.
Sjögren tarjoutui määrittelemään vaatimukset Lönnrotin suomen kielen sanakirjalle, mut561 Joki (toim.) 1955, 230-231.
562 Ibid.
563

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.12.1843, Coll. 209.58, KK.

564 Branch 1968, 344-345.
565 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.1.1843-31.12.1843, Coll. 209.58, KK; Protocoles 1/1a 1843/68,
SPb II RAN.
566 Protocoles § 127, § 145, § 152, § 168, 1/1a 1843/68, SPb II RAN; Tiedeakatemian vakituinen sihteeri Fuss oli jostain syystä (ilmeisesti sairauden vuoksi) poissa tehtävästään 22.9.-31.12.1843, ja väliaikaisella
sihteerillä on todella vaikeaselkoinen, epäselvä käsiala. Lisäksi hän viittaa hakemistossa Sjögreniin, mutta
nooteissa esiintyvät asiat eivät koske häntä lainkaan.
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ta Lönnrotin työ ei edistynytkään.567 Lisäksi Sjögrenin tehtävänä oli hoitaa sekä Andrei
Popovin syrjääninkielisen katekismuksen että Tambovin seminaarin professorin Pavel
Ornatovin laatiman mordvan sanakirjan tarkastaminen. Marraskuussa Sjögren esitteli
myös Tukholmasta tulleita väitöskirjoja, joita hän oli tilannut tiedeakatemian laskuun. 568
Bulletineista löytyy Sjögrenistä 3 mainintaa, jotka kaikki ovat otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne myös vastaavat niitä sisällöllisesti.569
Sjögrenille syntyi jälleen tytär, joka sai nimekseen Fredrika570 Justina. Sylikummina
oli tiedeakatemian apulaisen Otto von Böthlingkin (1815-1904) vaimo Agnes ja muina
kummeina hänen miehensä sekä tohtori Gräfe vaimoineen.571 von Böthlingk oli tullut vasta edellisenä vuonna tiedekatemian apulaiseksi, mutta hänestä ja hänen puolisostaan oli
tullut näin nopeasti Sjögrenien ystäviä. Yhdistävä asia oli kiinnostus itämaisiin kieliin ja
kansoihin.

8.3 Uran tärkein vuosi
8.3.1

Castrénin virallinen valinta ja sairastuminen tuberkuloosiin

Sjögren ryhtyi joulukuussa 1843 työskentelemään erityisen tarmokkasti Castrénin hyväksi tiedeakatemiassa. Sjögrenin kirjoitti virallisen esityksen Castrénin nimeämiseksi
tutkimusmatkalle kolmeksi vuodeksi tuhannen ruplan vuosiavustuksella, joka antaisi
Castrénille mahdollisuuden matkustaa joko yksin tai hankkia apulaisen. Pian tämän jälkeen Sjögren sai kuulla, että Castrén oli vapaa taloudellisista velvoitteistaan Aleksanterin
yliopistoa kohtaan eli stipendi oli kulunut loppuun, ja Castrén oli nyt lähes varattomana
Obdorskissa.572
Obdorskiin päästyään Castrén oli matkan rasittavuudesta huolimatta iloinen, että oli
vihdoin Aasian maaperällä. Hän koki tulleensa ”Kalevan emosta” polveutuvien heimojen
keskuuteen. Tätä ennen hän oli nähnyt kansoja, joiden ”viattomaan mieleen yhdistyvää
eläimellistä raakuutta” hän vierasti. Castrén koki Aasiassa asuvan sivistyneempiä kansoja. Tämä yhdistyy myös hänen myöhemmin julkaisemaansa, joskin nykytutkimuksen
mukaan virheelliseen, teoriaan samojedin kielen kuulumisesta suomensukuisiin kieliin.
Castrén esitti myös myöhemmin, että suomen kielen alkukotina yhdessä samojedin, turkin,
567 Protocoles § 127 ja § 168, 6.10.1843 ja 1.12.1843, 1/1a 1843/68, SPb II RAN.
568 Protocoles § 141 ja § 145, 3.11.1843, § 152, 17.11.1843, 1/1a 1843/68, SPb II RAN.
569 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 22 (4 oct.) sept. 1843 ja Séance du 3 (15) nov. 1843. Bulletin
de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg I: 256-302. Et
rédigé par son secrétaire perpetual: 1844.
570 Fredrika Justina Sjögren (1843-1912) avioitui 1865 Helsingissä vuori-intendentti Enok Hjalmar Furuhjelmin kanssa (1823-1886) kanssa. Avioliitosta neljä tytärtä ja kolme poikaa. Kts. Piilahti 1994.
571 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 12.8.1843, Coll. 209.58, KK.
572

Sjögren 1854, 251-252; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 30.12.1843, Coll. 209.58, KK.
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mongolikielten ja tunguusin kanssa olisi ollut Altai-vuoristo.573 Castrénin teoriat tukivat
pitkään ulkomaille asti levinnyttä käsitystä suomensukuisten kansojen mongolilaisesta alkuperästä ja siten rodullisesta alempiarvoisuudesta.574 Suomensukuisten kansojen alkukoti
on eri tutkimusten perusteella liki kahdensadan vuoden kuluessa siirtynyt Aasiasta Volgan
kautta Uralin seuduille.575
Joulukuun lopussa kirjoitetussa kirjeessään Sjögren moittii Castrénia, ettei hän ole
edelleenkään saanut Castrénilta mitään opinnäytettä. Kuitenkin Castrén oli jo syyskuussa
lähettänyt syrjäänin kielioppinsa käsikirjoituksen Sjögrenille, mutta se ei ollut tullut vieläkään perille. Sjögren kertoo samalla tekevänsä virallisen esityksen tiedeakatemialle opinnäytteen puuttumisesta huolimatta.576
Sjögren teki virallisen esityksen tammikuun ensimmäisessä istunnossa, jossa hän
esitteli tutkimusmatkaa varten laatimansa yleiset ohjeet sekä Castrénin biografian.577
Päiväkirjassaan Sjögren kertoo istunnosta:
Koska istunto oli jo tullessani alkanut ja koska näin siellä jopa B.:n [Baer] sekä pari
muuta ensimmäisen osaston jäsentä, odotin aloitetta Regulyn avustamiseksi --- F.
[Fuss] ehdotti, että tähän asti kielitieteellis-etnografiselle matkalle sovittu 3000
ruplan summa lainataan ja myöhemmin korvataan museoiden varoista omalle matkalleni myönnetyllä 2000 ruplalla. Tästä heräsi eloisa väittely, jonka myötä B. alkoi
jo harhautua ja peräti vaatia nurinkurisesti itselleen koko 3000 ruplan summaa perustellen, että se oli myönnetty luonnonhistoriallisen tutkimusmatkan yhteyteen,
vaikka oli jo alun alkaen päätetty, että ensiksi mainittu tulisi eroamaan viimeksi
mainitusta. Hän esitti myös merkittävän väitteen C.: a [Castrén] vastaan, jonka
mukaan tiedeakatemia ei mielellään voisi tukea häntä, sillä nyt esittämäni tutkimusmatka muodostuisi jatkoksi hänen tähänastiselleen matkalle, joka oli Aleksanterin yliopiston rahoittama. Lopulta tuli kysymys siitä, haluaisinko kokonaan
sanotua irti omalta tutkimusmatkaltani, josta lopulta tämän myötä meni kaikki
ilo. Tietäen hyvin, että myöhemmin voitaisiin tehdä esitys jopa jäljelläolevista 1500
ruplasta joko M.:lle [Middendorf] tai R.:lle [Reguly], jos sanoisin luopuneeni koko
matkasuunnitelmastani, selvitin, etten pystyisi vielä tekemään sitä, vaan päinvastoin haluaisin lähteä matkalle siinä tapauksessa, että olosuhteet sallisivat sen, mikä
hetkeen kaikki asianhaarat huomioiden ei vielä olisi mahdollista. Halusin kuitenkin puolestani myöntyä taannoin esitettyyn 200 ruplan pienennykseen ja niin asia
573 Schauman (toim.) 1855, 288-289.
574

Kemiläinen 1993, 78-80.

575 Kielet jaetaan kielikuntiin, jotka edelleen jakautuvat kielihaaroihin ja kieliryhmiin. Suomalais-ugrilainen kielikunta jakautuu seuraaviin haaroihin: itämerensuomalainen haara (suomi, viro, vatja, vepsä, liivi, karjalan kieli), lappalainen haara (Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän lapin murteet), volgalainen haara
(mordva, tšeremissi), permiläinen haara (syrjääni, votjakki) ja ugrilainen haara (voguli, ostjakki, unkari). Kts.
esimerkiksi Vuorela 1960, 7-22.
576

Sjögren Castrénille 19./31.12.1843, Div. br., KK.

577 Matthias Alexander Castrén, Coll. 94/44, SPb II RAN; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider
24.1.1844, Coll. 209.58, KK.
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lopulta päätettiin. Omasta puolestani täytyy olla iloinen, että projektini Castrénin
käyttämisestä tutkimusmatkaan 3000 ruplan budjetilla meni läpi, ja kiitin onneani,
että juuri tänään kuin kreivin aikaan tein esityksen asiasta, koska jokin toinen kerta
koko summa olisi mahdollisesti saattanut hävitä.578
Sjögren kuuli sihteeri Fussilta helmikuussa, että Castrénin nimitys oli vahvistettu.579
Sjögren kirjoitti heti Castrénille ilouutisesta. Kirjeessään Sjögren kehotti Castrénia pitämään tiedeakatemia ajan tasalla matkoistaan ja lähettämään niiltä materiaalia. Kauan
kaivattu syrjäänin kieliopin käsikirjoitus saapui Sjögrenille myös tässä vaiheessa, ja hän
saattoi esitellä sen tiedeakatemian istunnossa.580 Sjögreniä kaihersi von Baerin toiminta
Castrénia vastaan. Sjögren esitti helmikuussa Castrénin lausunnon Regulyn kyvyttömyydestä suoritua tällaiselta tutkimusmatkalta puutteellisen kielitaitonsa vuoksi. Castrén oli
toiminut Regulyn opettajana Helsingissä. Sjögrenin esittämä arvostelu loukkasi puolestaan von B
 aeria, joka esitti seuraavassa istunnossa kirjallisen protestin Castrénin lausuntoa
vastaan. von Baerin mukaan Castrénin lausunto ei ollut luotettava. Sjögrenin mukaan kirje
oli kirjoitettu aikana, jolloin Castrénilla ei vielä ollut aavistustakaan, että joku akateemikko haluaisi asettaa Regulyn hänen kilpailijakseen suunnitteilla olleelle tutkimusmatkalle.
Asiasta kehittyi jälleen kiivas debatti. Sjögrenin mukaan asiassa painoi Regulyn yleinen
tieteellinen sivistys, eikä hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa, joita von Baer Sjögrenin
mukaan korosti.581
Ei kulunut viikkoakaan, kun von Baer otti jälleen Regulyn ja Castrénin puheeksi
Sjögrenin kanssa. Hänen mukaansa oli kunnia-asia saada Reguly takaisin Pietariin, jossa
hän voisi viimeistellä vogulin kieltä käsittelevän teoksensa. Keskustelun kuluessa kävi myös
ilmi, että:
Hän [Baer] oli kirjoittanut Gottlundille ja vaatinut häneltä rehellistä lausuntoa
R.:n [Reguly] tilanteesta suhteessa Castréniin johtuen Castrénin Regulya koskevista mielipiteistä, joiden mukaan hän [Reguly] ei tuntenut partes orationes [kielten jakautumista], kun hän aloitti suomen kielen opinnot Castrénin johdolla. G.
[Gottlund] oli tapansa mukaan vastannut, kuten saatoin odottaakin --- olemalla
R.:n puolella C.:a vastaan, vaikka hän ei voinut kieltää, että R. oli ollut niin surkea
yleisesti kieliopissa, ettei hän tuntenut latinankielisiä nimityksiä partes orationes.
Kaiken kaikkiaan G.:n kirjeen ilmeisenä tavoitteena oli kiihottaa B. [Baer] minua
vastaan.
Huhtikuussa Sjögren sai Castrénilta murheellista postia. Hän oli sairastunut keuhkotuberkuloosiin ja hänen täytyisi sekä palata Suomeen että luopua tulevasta tutkimusmatkasta. Seuraavassa kirjeessään Castrén tosin ilmoitti lähtevänsä uudestaan matkaan, kunhan
578

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 24.1.1844, Coll. 209.58, KK

579 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 15.2.1844, Coll. 209.58, KK.
580 Sjögren Castrénille 9.2./19.2.1844, Coll. 209.58, KK; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.2.1844,
Coll. 209.58, KK.
581 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.2. ja 13.3.1844, Coll. 209.58, KK; Salminen 2019, 28.
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ensin toipuisi.582 Sjögren esitti Castrénin kirjeet ja lääkärintodistuksen tiedeakatemian istunnossa. Sjögrenin mukaan kukaan ei sanonut mitään Castrénin puolesta, muttei myöskään mitään häntä vastaankaan. Päätettiin odottaa syksyyn, jotta nähtäisiin, parantuisiko
hän. Samaan aikaan Tobolskin kuvernööriltä tuli tieto, että Castrén oli lähtenyt paluumatkalle kohti Suomea.583
Castrénin terveydentilan heikennyttyä oleellisesti hän oli joutunut lähtemään Obdorskista, koska siellä ei ollut lääkäriä. Lääkärin puheille hän pääsi Berjozovossa, ja siellä
diagnoosi varmistui. Paikallinen lääkäri Vakulinski vaati Castrénia luopumaan tutkimuksistaan ja keskittymään terveyteensä. Tämä ei kuitenkaan estänyt Castrénia jatkamasta samojedin tutkimuksiaan. Erityisesti kielentutkimus teetti hänen mukaansa enemmän työtä kuin hän olisi arvannutkaan. Castrén ilmoitti Sjögrenille suunnittelevansa samojedin
kieliopin kirjoittamista latinaksi, johon Sjögren oli häntä jo edellisen vuoden heinäkuussa
kehottanut.584
Toukokuussa Castrénille myönnettiin Sjögrenin esityksestä syrjäänin kieliopin käsikirjoituksesta puolikas Demidovin palkinto. Palkinto sisälsi varat käsikirjoituksen painatukseen. Painatuksesta huolehti kuitenkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, joka halusi
Estlanderin mukaan olla ”osallisena kunnianosoituksissa”.585 Sjögren kirjoitti Castrénille,
että hänen tulisi nyt ensisijaisesti hoidattaa terveyttään. Tämän ohella Sjögren pyysi
Castrénia lukemaan vielä kerran läpi käsikirjoituksensa ja tekemään siihen Sjögrenin esittämät korjaukset, minkä jälkeen käsikirjoitus pitäisi painattaa.586
Blomqvist kertoo toukokuun 19. päivänä päivätyssä kirjeessään Castrénin paluusta
Helsinkiin ja moittii sitä, ettei hän ollut valinnut eteläistä reittiä ja matkustanut kotiin
Moskovan tai Pietarin kautta. Blomqvist myös tuntuu vähättelevän Castrénin sairautta:
Castrén on tullut tänne. Hän ei voinut poiketa Moskovassa tai Pietarissa, koska hänellä ei ollut tähän oikeuttavaa passia. Hänellä oli myös niin vähän rahaa, että hän
valitsi mieluummin halvemman pohjoisen reitin. Tuntuu, että hän menetteli epäviisaasti, sillä hän olisi saattanut voittaa jotain tulemalla henkilökohtaisesti tunnetuksi. Hän on luvannut kirjoittaa sinulle. Hän ei näytä niin kehnolta, kuin olemme
kuvitelleet. Kuulin eilen Reiniltä, että hän on edistynyt melko pitkälle samojedin
kieliopissaan. Sinä voisit pyytää häntä lähettämään sen akatemialle, jos ei saavuttakseen jonkin palkinnon, niin ainakin saadakseen tätä kautta tärkeän dokumentin
puolestaan.587
Kirjeen perusteella myös Blomqvistin intressissä oli, että Castrén tulisi tunnetuksi Pietarissa ja että hän pääsisi kunniakkaasti tutkimusmatkalle. Castrénin ansioksi voidaan tässä
582 Sjögren 1854, 255-256.
583 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 24.4.1844, Coll. 209.58, KK.
584 Sjögren 1854, 253-254; Sjögren Castrénille 9.7./31.7.1843, Div. Br., KK; Estlander 1929, 116.
585
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Sjögren Castrénille 17.5./29.5.1844, Div. br., KK.

587 Blomqvist Sjögrenille 19.5.1844, Coll. 209.5, KK.
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vaiheessa todeta, että hän jopa sairaana noudatti Sjögrenin neuvoja kerätä laajasti kieli- ja
kansatieteellistä aineistoa sekä jatkaa samojedin kielioppinsa kirjoittamista. Castrén varmasti pelkäsi tulevan tutkimusmatkan peruuntuvan hänen osaltaan, mikä ainakin osittain
sai hänet tekemään entistä kovemmin töitä sekä kielentutkimuksen että materiaalinkeruun suhteen. Voi olla, ettei hän uskonut enää koskaan palaavansa Siperiaan.

8.3.2

Virkajärjestelyjä

Toukokuussa 1844 Venäjän historian ja muinaisuuksien varsinainen akateemikko Krug
oli menossa päivälliselle, kun vaunuja vetävät parihevoset ryntäsivät erään portin takaa kadulle, jossa hän oli kävelemässä ja törmäsivät häneen. Onnettomuuden seurauksena Krug
menehtyi kahden viikon kuluttua tapahtuneesta.
Sjögren oli Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikon virkaa täytettäessä ainoa
varteenotettava ehdokas, sillä hän oli virkavuosiltaan vanhin saman alan edustaja ja toimi
jo ylimääräisenä akateemikkona. Toisena ylimääräisenä akateemikkona toimi venäläinen
Ustrjalov. Tiedeakatemian sääntöjen mukaan uusi akateemikko oli valittava puolen vuoden kuluessa varsinaisen akateemikon kuolemasta tai erosta. Tiedeakatemian presidentillä
oli velvollisuus informoida konferenssia asiasta. Konferenssin oli tehtävä ehdotus enintään
kolmesta varteenotettavasta ehdokkaasta. Jokaisessa ehdotuksessa tuli olla kolmen varsinaisen jäsenen allekirjoitus ja sen oli läpäistävä palloäänestys.588 Palloäänestyksessä käytetään mustia ja valkoisia palloja. Kyseessä on suljettu äänestys, jossa valkoiset pallot ovat
kyllä-ääniä, ja mustat pallot ovat ei-ääniä.589
Omaelämäkerrassaan Sjögren toteaa, että Venäjän historian ja muinaisuuksien virka
olisi sekin sopinut hänelle, mutta Sjögren toivoi kaksi vuotta aiemmin esitetyn ehdotuksen
ei-slaavilaisten kansojen kielitieteen akateemikon virasta aktivoitumista. Tällöin Sjögren
pääsisi ylimääräisistä tehtävistä, joita edelliseen virkaan liittyi ja saattaisi keskittyä itseä
kiinnostaviin tieteellisiin kysymyksiin.590
Krugin kuoleman ensimmäinen näkyvä vaikutus oli kuitenkin hänen asuntonsa kohtalosta päättäminen, joka kuului tiedeakatemian varapresidentti Dondukov-Korsakoville.
Asiasta kehittyi kilpailu Sjögrenin ja kahden nuoremman jäsenen välille. Toisen jäsenen
nimeä ei mainita lähteissä, mutta toinen oli nuori sleesialainen nimeltään Ernst Eduard
Kunik (1814-1899), josta myöhemmin tuli Venäjän historian ja muinaisuuksien apulainen.591
Kunik oli käynyt tiedustelemassa asuntoa Krugin hautajaispäivänä. Sjögren kuuli
asiasta ja myös hän meni varapresidentin luo keskustelemaan asiasta. Dondukov-Korsakov
588 Komkov, Levšin & Semenov 1981, 161-163.
589 Kts. Ballotering 2019.
590

Joki (toim.) 1955, 236-237.

591 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.6.1844, Coll. 209.58, KK.
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närkästyi Sjögrenille, koska hän häiritsi asialla niin pian Krugin kuoleman jälkeen, mutta myönsi, että kaksi henkilöä oli käynyt jo samalla asialla. Dondukov-Korsakov ilmoitti,
ettei asiaa voitu ratkaista ennen kuin Krugin seuraaja päätettäisiin, mistä Sjögren kertoo
masentuneensa. Hän koki, ettei ollut selvä, että hän saisi ylennyksen tai uutta virkaa ylipäätään. Sjögren kääntyi asuntoasiassa tiedeakatemian sihteeri Fussin puoleen, joka lupasi toimia asiassa välittäjänä Sjögrenin ja varapresidentin välillä. Lisäksi Fuss lupasi puhua myös
virkanimityksestä varapresidentin kanssa.592
Dondukov-Korsakov ratkaisi asuntoasian syyskuussa Sjögrenin hyväksi. Sihteeri Fuss
oli kirjallisesti suositellut Sjögreniä, kuten myös oli tehnyt Sjögrenin ”kilpailija” Kunik
kuultuaan, ettei voi itse tulla kysymykseen alhaisemman virkaiän vuoksi. Virkanimitys ei
kuitenkaan ollut yhtä selvä asia Sjögrenin kannalta. Tiedeakatemian presidentti Uvarov
oli sanonut sihteeri Fussille, ettei Sjögren ollut sopiva henkilö Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikoksi. Perusteluna Uvarov oli sanonut, että Sjögrenin tutkimukselliset
intressit olivat kääntyneet muihin teemoihin.593
Tiedeakatemian presidentti Uvarov halusi suosikkinsa Ustrjalovin akateemikko
K rugin seuraajaksi, mutta asiaa ei voitu virkanimityksiä koskevien sääntöjen mukaan toteuttaa ilman Sjögreniä koskevia järjestelyjä.
Fuss oli kertomansa mukaan muistuttanut Uvarovia asiasta. Uvarovin täytyi suostua
siihen, että Sjögreniä varten perustettaisiin uusi virka. Itse asiassa kaksi vuotta aiemmin
tehty ehdotus oli nyt ajankohtainen. Varmistaakseen oman nimityksensä Sjögrenin tuli
sihteeri Fussin mukaan ehdottaa Ustrjalovia Krugin seuraajaksi, minkä jälkeen Ustrjalov
ehdottaisi Kunikia apulaisekseen. Sjögren empi aluksi, sillä hän ei kertomansa mukaan ollut perehtynyt Ustrjalovin teoksiin. Sjögren tosin toteaa päiväkirjassaan Ustrjalovin olevan valtionhistorioitsija Nikolai Karamzinin594 mukaisen ”kansallisen tendenssin johdettavissa”. Sjögren kuitenkin taipui Fussin ehdotukseen oman etunsa nimissä.595
Edellä mainittu kertoo siitä, kuinka yhteiskuntaa pyöritettiin korruption ja nepotismin kautta.596 Tiedeakatemian tapauksessa nepotismi voidaan käsittää laajemmaksi kuin
sukulaisuuteen perustuvaksi suosikkijärjestelmäksi. Alkuvaiheessa vaadittiin suosituksia.
Järjestelmää ylläpidettiin palvelusten ja vastapalvelusten kautta.597
Lokakuun täysistunnossa uuden akateemikon viran perustamista koskevassa palloäänestyksessä Sjögren sai kaikki 28 ääntä. Virallisen ehdotuksen olivat tehneet akateemikot
Frähn, Gräfe ja Schmidt. Viran nimitykseksi muotoutui ”suomensukuisten ja kaukasialais592 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.6.-21.6.1844, Coll 209.58, KK.
593 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.6.-18.9.1844, Coll. 209.58, KK.
594 Nikolai Mihalovitš Karamzin (1756-1826) venäläinen historioitsija ja kirjailija, 1803 valtionhistorioitsija. Pääteos 20-osainen Venäjän historia. Huomattava vaikutus venäjän kirjakielen kehitykseen. Historia oli
sarja hyviä ja huonoja hallitsijoita. Keisari oli valtio, joten ei ollut ihme, että Karamzin toimi keisari Aleksanteri I:n neuvonantajanakin. Kuitenkin Karamzinin Venäjän historia oli ensimmäinen lukijoille tarkoitettu
teos, eikä pelkästään kronikka. Kts. Liite 1.
595 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 15.8.-29.8.1844, Coll. 209.58, KK; Joki (toim.) 1955, 240-241.
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ten kansanheimojen kielten ja kansatieteen varsinaisen akateemikon virka”. Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikon virkaa koskevassa äänestyksessä Ustrjalov sai yhden
negatiivisen pallon ja apulaisen virkaa koskevassa äänestyksessä Kunik sai kaksi negatiivista palloa. Presidentti Uvarov oli itse ollut paikalla istunnossa. Sjögren oli poissa istunnosta, mutta hän sai tiedon valinnastaan akatemikko von Baerilta. Onnittelemaan saapuivat
myös akateemikot Brosset, Frähn ja Gräfe.598
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 22 mainintaa. Ensimmäisessä
istunnossa luettiin opetusministerin virallinen vahvistus Castrénin nimeämisestä Länsi-Siperian tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittajaksi.599 Seuraavassa
istunnossa Sjögrenin esitti laskun Castrénille lähetetyistä kirjoista, mikä hyväksyttiin.600
Sjögren sai helmikuussa ilokseen esitellä Castrénin syrjäänin kieliopin käsikirjoituksen,
josta laatimansa lausunnon hän sai valmiiksi syyskuun loppupuolen istuntoon.601 Murheellisena tehtävänä Sjögrenillä oli huhtikuussa välittää tieto Castrénin sairastumisesta.602
Maalis-toukokuussa Sjögren esitti raportit Popovin syrjääninkielisen katekismuksen
käännöksestä ja Ornatovin mordvan kieliopista Sjögren määrättiin tarkastamaan varapresidentin Pyhältä Synodilta saama Pavel Savvaitovin syrjääninkielisen katekismuksen käsikirjoitus. Yhdessä akateemikko Gräfen kanssa Sjögren määrättiin perehtymään Preussin
emerituskonsuli M. Thaddée Wolanskyn kirjeeseen, joka käsitteli venäläisiä rahoja. Sjögren
määrättiin myös huolehtimaan Mšedlovin osseetinkielisten psalmien julkaisemisesta.603
Kesäkuussa Sjögren määrättiin Ustrjalovin ja Kunikin kanssa järjestämään edesmenneen akateemikko Krugin jäämistö. Sjögrenin loma-ajan tehtäväksi tuli myös Kunikin
tutkielman Ueber die Berüfung des Swedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven tarkastaminen, josta hän esitteli raportin elokuussa.604 Marraskuussa Sjögren esitteli Castrénin
puolesta hänen tutkielmansa Vom Einflusse des Accents in der lappländischen Sprache.605
Loppukesän ja syksyn merkittävimmät maininnat koskevat varsinaiseksi akateemikoksi ja etnografisen museon johtajaksi nimittämistä. Samoihin aikoihin hän esitteli osseetin
kielioppinsa venäjänkielisen käännöksen.606 Vuodelta 1844 löytyy Bulletineista Sjögrenistä peräti 15 mainintaa, joista kaikki ovat otteita istuntojen pöytäkirjoista ja vastaavat sisällöllisesti edellä mainittuja alkuperäisiä pöytäkirjoja.607
598 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 17.10.1844, Coll. 209.58, KK.
599 Protocoles § 11, 12.1.1844, 1/ 1a 1844/70, SPb II RAN.
600 Protocoles § 23, 26.1.1844, 1/1a 1844/70, SPb II RAN.
601 Protocoles § 36 ja § 168, 16.2.1844 ja 20.9.1844, 1/ 1a 1844/70, SPb II RAN.
602 Protocoles § 65, 12.4.1844, 1/1a 1844/70, SPb II RAN.
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606 Protocoles § 134, §144, § 212, 16.8.1844-20.11.1844, 1/1a 1844/70, SPb II RAN.
607 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 12 (24.) jan. 1848 - Séance du 20 dec. (1 janv. 1845) 1844.
Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg I: 335383 ja II: 79-286. Et rédigé par son secrétaire perpetual: 1844 ja 1845.

137

8.4 Orientalistien verkostossa
Vuosia 1842-1844 voidaan pitää ratkaisevina Sjögrenin urakehityksessä, joka huipentui
häntä varten perustettuun akateemikon virkaan. Tämän lisäksi Sjögrenin onnistui vakuuttaa muut tiedeakatemian jäsenet Castrénin pätevyydestä Länsi-Siperian tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittajana.
Vuosi 1844 oli Sjögrenin uran huipennus. Tällöin Sjögrenin suojatti Castrén valittiin
virallisesti tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden suorittajaksi ja kaivattu
ei-slaavilaisten kielten ja kansatieteen akateemikon virka perustettiin. Viran nimeksi tuli
suomensukuisten ja kaukasialaisten kansojen kielten ja kansatieteen akateemikon virka. Viran perustamisessa ei kuitenkaan ollut kuin osittain kyse Sjögrenin pätevyydestä. Enemmän painoi se, että Uvarov halusi Venäjän historian ja muinaisuuksien virkaan venäläisen
suosikkinsa Ustrjalovin. Jotta tämä olisi ollut mahdollista, Sjögreniä varten oli luotava uusi
virka, sillä häntä ei voitu virkaikänsä ja ylimääräisen akateemikon virkansa vuoksi ohittaa.
Venäläisen suosikkijärjestelmän vaikutusta näihin ratkaiseviin vuosiin Sjögrenin elämässä on syytä edelleenkin tarkastella tutkimalla sitä verkostoa, jossa Sjögren tiedeakatemiassa vaikutti. Taulukossa 6 tarkastellaan Sjögrenin vierailujen lukumäärää tiedeakate
mian jäsenten luona ja heidän vierailujensa lukumäärää Sjögrenin luona vuosina 1842-1844.
Taulukko 6. Epämuodolliset vierailut tiedekatemian jäsenten kanssa 1842-1844
Sjögren vierailulla
Brosset, M.

58

Vierailulla Sjögrenin luona
27

Yhteensä
85

Baer, K. von

11

8

19

Böthlingk, O. von

18

15

33

Frähn, C.M.

45

9

54

Fuss, P.H.

37

1

38

Gräfe, C.F.

16

14

30

Krug, P.J.

14

0

14

Köppen, P. von

40

3

43

239

77

316

Yhteensä

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1842-1844, Coll. 209.58, KK.

Sjögren näyttää olleen edelleenkin eniten tekemisissä orientalisti Brossetin (kielet), orientalisti Frähnin (rahat) ja kansatieteilijä von Köppenin kanssa, joka oli myös kiinnostunut
itämaisista kansoista. Heidän lisäkseen Sjögren oli ystävystynyt uuden orientalistin von
Böthlingkin (kielet) kanssa, josta oli vaimonsa kanssa tullut myös Sjögrenien lapsen kummit. Analysoitaessa vuorovaikutuksen sisältöä jaettujen ominaisuuksien suhteen, voidaan
havaita itämaisten kielten ja kansatieteen olleen yhä selkeämmin yhteisenä kiinnostuksen
kohteena. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Sjögren oli myös aktiivisesti tekemisissä
kielitieteilijä Gräfen kanssa. Orientalistiikan tieteenalan merkitystä tiedeakatemian venäläisen johdon ja erityisesti Uvarovin suosiossa ei voi liikaa korostaa tämän tutkimuksen
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yhteydessä. On siis selvää, että kyseisen verkoston avulla Sjögrenillä oli mahdollisuus pysyä
Uvarovin suosiossa, vaikka hän aluksi vastustikin uuden akateemikon viran perustamista.
Kontaktit olivat liki poikkeuksetta vastavuoroisia ja kestäviä. Periodi tammikuusta
1842 joulukuuhun 1844 käsittää yhteensä 316 vierailua - 105,3 vierailua vuosittain ja 8,7
vierailua kuukausittain, mikä ei ole kovinkaan suuri määrä ottaen huomioon, että eliitti
harrasti lukuisia päivittäisiä vierailuja toistensa luo.
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9

Akateemikko

9.1

Vaikutusvaltaa ja konservatismia

9.1.1

Närkästys palkkauskysymyksessä ja hyvitys

Jouluna 1844 sihteeri Fuss oli lähettänyt Sjögrenille onnittelukirjeen, jossa hän ilmoitti,
että Sjögrenin virkanimitys oli vahvistettu. Asiaan liittyi Sjögrenin kannalta ikävä uutinen. Hänen vuonna 1839 saamansa palkanlisä oli uuden viran myötä evätty. Perusteluna
oli, että akateemikkojen palkat jouduttiin maksamaan kokonaan tiedeakatemian omasta
budjetista. Itse asiassa Sjögrenin tulotaso pysyi täysin samana kuin ennenkin, sillä menetetty 1000 ruplaa oli sama kuin akateemikon viran myötä tuleva palkankorotus. Tätä Sjögren
ei kuitenkaan hyväksynyt.608
Sjögren lähti akateemikko Frähnin neuvosta kiitoskäynnille presidentti Uvarovin luo.
Sjögren lahjoitti samalla hänelle juuri painosta tulleen venäjänkielisen osseetin kielioppinsa. Sjögren ei kuitenkaan voinut olla valittamatta siitä, ettei hyötynyt ylennyksestä taloudellisesti. Uvarov oli Sjögrenin omaelämäkerran mukaan vastannut Sjögrenille: ”Minun
kauttani teille on joka päivä avoinna ovi Keisarin suosioon, kunhan Te vain osoittaudutte
sen arvoiseksi teoksilla kuin esimerkiksi tämä.” Lisäksi hän ilmoitti asian olevan kiinni
finanssiministeristä.609
Seuraavaksi Sjögren mainitsi asiasta ensimmäisessä vuoden 1845 täysistunnossa, kun
hänen nimitystään koskeva virallinen asiakirja oli luettu. Sihteeri Fussin mukaan Sjögren
oli saanut etujakin, kuten isomman asunnon. Lisäksi hän ehdotti Sjögreniä etnografisen
museon johtajaksi, johon Sjögrenin mukaan keskustelua vaiti seurannut varapresidentti
Dondukov-Korsakov suostui heti. Uusi virka ei tuonut ylimääräistä palkankorotusta, min608 Joki (toim.) 1955, 244-247.
609

Ibid.
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kä Sjögren näki syynä varapresidentin suostumukseen.610 Toisaalta Sjögrenillä oli asiantuntemusta kansatieteelliseen aineistoon, jota hän oli itsekin tutkimusmatkoillaan kerännyt. Lisäksi Sjögrenin uusi virka koski nimenomaan suomensukuisten ja kaukasialaisten
kansojen kieli- ja kansatiedettä. Sjögren sai kuitenkin menetyksestään hyvityksen, kun
presidentti Uvarov esitteli Sjögrenin osseetin kieliopin keisarille, joka myönsi Sjögrenille
500 ruplan kuukausittaisen lisätulon valtion varoista. Kuultuaan asiasta Sjögren kävi seuraavana päivänä kiitoskäynnillä Uvarovin luona. Varsinaisesti nimitys etnografisen museon johtajaksi vahvistettiin oman osaston tammikuun viimeisessä istunnossa edellisessä
istunnossa tehdyn esityksen pohjalta, mikä ei suinkaan ilahduttanut Sjögreniä, vaan hän
koki saaneensa ”uuden vaivan ja vastuun tyhjästä”.611
Sjögren kävi tammikuussa vain muutaman päivän kuluttua vuoden ensimmäisestä
istunnosta vierailulla kreivi Armfeltin luona ja tiedusteli mahdollisia virkoja Suomessa.
Armfeltin mukaan Sjögren voisi saada hyvän pastoraatin ja neuvoi kääntymään piispojen
puoleen asiassa.612 Lähteiden perusteella Sjögren ei kuitenkaan lähtenyt havittelemaan
virkaa Suomesta. Syynä saattoi olla jo aiemminkin mainittu vaatimus pastoraalitutkinnon
suorittamisesta ennen mahdollisuutta saada virkaa Suomesta. Sjögren itse kirjoittaa
Armfeltin kehottaneen häntä puhumaan piispojen kanssa ja hankkimaan heiltä suositus
virkaan. On siis myös mahdollista, ettei Armfelt edellyttänyt enää pastoraalitutkintoa,
vaan vain piispojen voittamista puolelleen.
Maaliskuun neljäntenä päivänä oikeusministeriön kuriiri kävi tuomassa tiedon
Sjögrenin ylenemisestä todelliseksi valtioneuvokseksi akateemikon viran myötä. Tämän
jälkeen Sjögren kävi valittamassa varapresidentti Dondukov-Korsakoville, että komitea ei
ollut huomioinut palkkauksessa hänen virkaikäänsä kuuluvia etuoikeuksia eli ylennystä
rankiluokassa ”todelliseksi valtioneuvokseksi”. Dondukov-Korsakov vastasi päiväkirjan
mukaan, ”ettei ole väliä, mikä luokka lukee hautakivessä.” Asia herätti Sjögrenissä suunnatonta tuohtumusta. Kahden päivän kuluttua kreivi kutsui Sjögrenin luokseen pahoitellakseen, että oli elävälle henkilölle puhunut ”haudasta”. Asia kuitattiin kädenpuristuksella. Samalla kävi ilmi, että Sjögrenin nimi oli noussut esiin erään kuolleen kabardiini
Bak-Mussian jäämistöä selvitettäessä ja kreivi pyysikin Sjögreniä tarkastamaan aineiston ja
antamaan lausunnon siitä.613

9.1.2 Sjögren Castrénin opastajana
Castrén oli syksyn 1844 ajan valmistautunut Siperian tutkimusmatkalleen. Hän oli aikeissa tehdä talvella vielä matkan Tornioon omaisiaan tapaamaan, mutta tuolloin lääkärit es610 Protocoles §1, 11.1.1845, 1/1a 1845/73, SPb II RAN; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 11.1.1845,
Coll. 209.58, KK; Joki (toim.) 1955, 247-249.
611

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 11.1.-12.1.1843, 29.1.1845, Coll. 209.58, KK.

612 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 16.1.1845, Coll. 209.58, KK.
613

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 4.3.1845, 31.3.1845 ja 2.4.1845, Coll. 209.58, KK.
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tivät sen. Hänen olisi tämän matkan vuoksi pitänyt seuraavaksi lykätä tutkimusmatkalle
lähtöä ja käydä kesällä Torniossa, mutta hän kirjoitti Sjögrenille: ”Siperia on kuitenkin sydäntäni lähempänä. --- ja ehtiäkseni talvikelillä aina Siperiaan saakka minun kai täytynee
lähteä täältä helmikuussa.”614
Castrén ryhtyi etsimään itselleen matkatoveria, joksi valikoitui nuori kandidaatti Johan
Reinhold Bergstadi.615 Jäähyväisjuhliin osallistuivat nuoret maisterit Robert Tengström
(1823-1847) ja Herman Kellgren sekä itse Lönnrot, jotka vielä innostuivat saattaamaan
matkaanlähtijöitä Porvooseen asti.616 Tengström ja Kellgren olivat kuunnelleet Castrénin
luentoja Kalevalasta. Eirasen mukaan Kellgrenin ja Tengströmin opiskeluaikainen ystävyys syveni, kun molempien sisarista Josephine Kellgrenistä ja Natalia Tengströmistä tuli
opiskelutovereita von Rosenin Pensioonissa. Tämän jälkeen Kellgrenit viettivät muun
muassa juhlapyhiä ja lomia Tengströmeillä. Castrén puolestaan oli kuulunut Tengströmin
perheen lähipiiriin 1830-luvulta lähtien ja osallistui Lauantaiseuran toimintaan. 617
Castrén saapui maaliskuun 6. päivänä matkakumppaninsa kanssa Pietariin, jossa he
saivat yösijan Pyhän Katariinan seurakunnan kirkkoherran Gustaf Fredrik Zandtin (18011881) luota. Sjögren esitteli nyt Castrénin useille vaikutusvaltaisille henkilöille. Aluksi
he ymmärrettävästi vierailivat tiedeakatemian jäsenten Fussin, Schmidtin, Gräfen, von
Köppenin, von Böthlingkin, Brossetin sekä eläkkeelle siirtyneen Frähnin luona. Seuraavaksi Sjögren esitteli Castrénin tiedeakatemian presidentti Uvaroville ja varapresidentti Dondukov-Korsakoville.618 Estlander on Castrénin elämäkerrassa siteerannut hänen
kirjettään ystävälleen lääkäri Frans Johan Rabbelle, jossa Castrén mainitsee molempien
(Dondukov-Korsakov ja Uvarov) kohdelleen häntä ”mitä erinomaisimmalla humaanisuudella”. Sjögrenistä Castrén puolestaan kirjoittaa: ”Ukko Juhana Antero on koko Pietarissa
oleskeluni aikana ollut loistavalla tuulella.”619
Estlander on Castrénin elämäkerrassa siteerannut erästä Castrénin Pietarista lähettämää kirjettä, joka antaa mielenkiintoisen aiemmin (ennen vuonna 1929) julkaisemattoman kuvan Pietarin ilmapiiristä:
Vapaa puhelu on mahdoton; jokaisessa keskustelussa noudatetaan äärimmäistä varovaisuutta. Kolmatta miestä ei koskaan saa mainita, ei hyvässä eikä pahassa
mielessä. Sillä kun kukin yhdistys on jakaantunut puolueisiin, on tietenkin pakostakin kaikki, mikä on toiselle mieleen, toiselle epämieluista, eikä varomattomasti
lausuttu sana täällä jää rankaisematta. Päiväntapahtumiin nähden tietäköön kukin
614 Ote kirjeestä on julkaistu teoksessa Estlander 1929, 129.
615 Johan Reinhold Bergstadi (1820-1850) tutkimusmatkailija ja Hämäläisen osakunnan kuraattori. 18451847 Castrénin mukana Siperiassa, 1848-1849 Hämäläisen osakunnan kuraattori, 1849 kl. Helsingin teknillisen reaalikoulun saksan kielen opettaja, 1849 sl. Turun lukion vt. venäjän kielen opettaja. Naimaton.
Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Bergstadi 15656.
616

Estlander 1929, 131-132.
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Eiranen 2019, 65-69.
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.3.-30.3.1845, Coll. 209.58, KK.

619 Estlander 1929, 137.
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henkensä vuoksi noudattaa eepillistä tyyneyttä älköönkä koskaan ilmaisko omaa
mielipidettään, millainen se lieneekin. Moitteensanasta joutuu leimatuksi, kiitoksesta epäillyksi. Jos osoittaa pienintäkin mielenkiintoa päivänkysymyksiin, on asia
ehdottomasti kipeä. Sanalla sanoen, on oltava kuin ei ihmisellä olisi mitään harrastusta eikä vakaumusta, jotta saisi vapaasti hengittää Pietarin leutoa ilmaa. Omasta
puolestani olen iloinen, kun vapaaehtoisena saan täältä matkustaa Siperiaan; muutoin joutuisin sinne karkotettuna.620
Edellä mainitun kirjeen olemassaoloa ja sen sisältöä ei ole syytä epäillä, vaan se näyttää vastaavaan hyvin sekä myöhemmässä tutkimuksessa että tämän tutkimuksen myötä esiintulleita seikkoja Nikolai I:n ajan ilmapiiristä. Kirjeen sävy on myös Castrénin kriittiselle luonteelle ominainen, mutta tuskin ylikriittinen. Kirjeen kuvaus antaa myös yhden selityksen
sille, miksi Sjögrenin jäämistöstä ei löydy aiemmin tässä tutkimuksessa useaan otteeseen
todettuja kannanottoja maan yleisestä poliittisesta ilmapiiristä tai esimerkiksi Blomqvistin
usein kritisoimasta fennomaniasta.
Castrénin ja Bergstadin matkustusasiakirjat saapuivat Sjögrenille maaliskuun 22. päivänä ja matkaan toverukset lähtivät kahden päivän kuluttua.621 Matkapäiväkirjassaan
Castrén kuvaa lähtöään Pietarista:
Hoidettuani Pietarissa tärkeimmät asiani läksin maaliskuun 12: ntena (24: ntenä)
jatkamaan Siperian matkaani. Mainittu päivä sattui olemaan venäläisten ns. ”musta
päivä”, dies infaustus, toisin sanoen maanantai, jolloin kukaan oikeauskoinen Venäjän kristitty ei lähde matkalle. Ystäväni keksivät tämän verukkeeksi koettaessaan
saada minut vielä päiväksi jäämään Pietariin, mutta ”virka ennen ystävyyttä”, sanoo
venäläinen sananlasku, ja muutoinkaan en pitänyt vaivannäön arvoisena anastaa
kruunulta 3x365:stä virkapäivästäni ystävyydelle edes yhtä ainoata. Hyvän aamiaisen nautittuani istuuduin siis määräpäivänä sydämellisten ihmisten siunausten saattamana rekeen, johon asettuivat myös matkatoverini kandidaatti J.R. Bergstadi ja
Sitkaan matkustava pastori Plathan.622
Castrénin matka Pietarista jatkui Tverin, Moskovan ja Vladimirin kuvernementtien kautta Kasanin ja Permin kuvernementteihin ja sieltä Tobolskin kautta Samarovaan, Surgutiin
ja vuoden lopulla Narymiin, jonka satama tunnetaan nimellä Kamtšatka.623 Kasanista
Castrén lähetti Sjögrenille tšeremissin kieliopin käsikirjoituksensa.624 Tobolskissa Castrén
myöntää, että tiedeakatemia (Sjögren) on osittain määritellyt hänen matkareittinsä, mutta
hän myös tekee itse analyysiä siitä, mitä alueita pitäisi tutkia:
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Estlander 1929, 137-138.

621 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.3.-24.3.1845, Coll. 209.58, KK.
622 Castrén, M.A., Reseanteckningar. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 5-130.
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Castrén, M.A., Reseanteckningar. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 5-130.
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Castrén Sjögrenille 8.5.1845. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 19.
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Olen jo muutaman päivän istunut Tobolskissa tuumimassa, mihin päin suuntaisin
kulkuni tämän jälkeen. Alkusuunnasta riippuu usein asiain menestys. Matkani ei
kuitenkaan ole näin etukäteen varmasti määrättävissä, koska Siperia on yhä kieli- ja
kansatieteellisessä suhteessa tuskin muuta kuin sumun verhoama valtameri. --- Tiedeakatemia on tosin keventänyt huoliani mainitsemalla kaikki ne satamat, mihin
minun on poikettava. Mutta tarpeellisten merikorttien laatimisen Akatemia on uskonut minun oman harkintani varaan.625
Sjögrenin laatimien yleisten ohjeiden mukaan Julius von Klaprothin teoksessaan Asia
Polyglotta tekemän samojediheimojen jaottelun tarkistaminen ja oikaiseminen oli
Castrénin tutkimusmatkan päätavoite. Matkan pääkohteena oli täten samojedin kansanheimo ja sen asuma-alue Siperiassa Obilta Jeniseille, Jäämeren rannikon tundralle ja Baikaljärvelle saakka. Sjögrenin ohjeiden mukaan Castrénin tuli tutkia, loppuuko samojedien
alue Turuhanskin kaupungin tienoille vai ovatko ostjakkiheimot, joita väitetään asuvan
Obin ja Jenisein välisissä metsissä kenties samojedeja, karagasseja tai sojootteja. Ohjeiden
mukaan Castrénin tuli ottaa myös edellä mainittujen vaeltelevien heimojen kielet työnsä
kohteeksi. Tämän lisäksi ohjeiden mukaan Castrénin tuli laatia Klaprothia yksityiskohtaisempi kansatieteellis-kielitieteellinen heimojen jaottelu ja kerätä heidän laulujaan, sananlaskujaan, paikannimiään, satujaan sekä ottaa selvää muistomerkeistä, raunioista, haudoista ja kerätä ilmastollis-maantieteellis-topografisia tietoja.626
Tobolskissa Castrén päätti laatia myös oman matkasuunnitelmansa ja hän alkoi myös
lähettää matkakertomuksiaan Sjögrenille. Kesän kuluessa Castrén keskittyi ostjakin opintoihinsa ja ostajkin kieliopin laatimiseen. Kirjeessään Surgutista 24. päivänä elokuuta
Castrén käskee Sjögrenin välittää kiitokset akateemikko von Köppenille erinäisistä kirjoista, joita hän oli Castrénille lähettänyt.627
13. päivänä joulukuuta päivätyssä kirjeessään Narymista Castrén osoittaa myös omapäisyyttä ilmoittaessaan perehtyneensä ostjakin kielen murteisiin, joita Sjögren matkaohjeissaan oli pitänyt matkan aikana tehtävien tutkimuksen suhteen sivuseikkana. Castrén
arveli osan samojedeista ostajakkilaistuneen ja tämän selvittämiseksi hänen täytyi myös
osata ostjakkia tai muuten matka jäisi vaillinaiseksi.628
Retkikunnan elämästä Obin ja Irtyšin varrella kerrotaan, että he nousivat kello kuuden
ja seitsemän välillä, jolloin he joivat vettä ja kävelivät virkistyäkseen, töitä tehtiin kello kahteentoista asti, jonka jälkeen seurasi kahden tunnin kävely, päivällinen ja lyhyt lepo. Tämän jälkeen toveruksen työskentelivät äänettömyydessä kello kuuteen asti, jonka jälkeen
taas käveltiin, juotiin teetä ja työskenneltiin kello kymmeneen asti.629
625

Castrén, M.A., Reseanteckningar. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 31-33.

626 Allmän Instrukion för Hr Castrén, författad af Hr Sjögren. Yleiset ohjeet julkaistu teoksessa Schauman
(toim.) 1855, 447-457.
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Edellä mainittuja Castrénin kirjeitä ja matkakertomuksen osia Sjögren sai vastaanottaa
Pietarissa ja esitellä tiedeakatemian istunnoissa. Kertomukset myös painettiin tiedeakatemian julkaisusarjassa. Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä kyseiseltä
vuodelta 21 mainintaa, joista neljää ei ole mainittu lainkaan hakemistossa, vaan ne löytyivät itse pöytäkirjaniteestä. Hakemistossa oli puolestaan ilmoitettu neljä pykälää, jotka
eivät liittyneet millään tavoin Sjögreniin.630
Ensimmäisessä istunnossa Sjögren raportoi Castrénin käsikirjoituksesta, joka käsitteli aksentin vaikutusta lapin kielessä (Om accentes inflytande i lappska språket). Kyseisessä istunnossa Sjögren esitteli sekä Worraudin että l´Argounin Siperian matkan tuloksia.
Sjögren määrättiin samassa istunnossa auttamaan akateemikko von Baeria edesmenneen
akateemikko Krugin kirjaston luetteloinnissa ja tarkastamaan Popovin venäjä-syrjääni sanakirja.631
Helmikuussa Sjögren esitteli Ustrjalovin ja Kunikin kanssa suorittamansa Krugin
jäämistön inventoinnin loppuraportin.632 Helmikuun lopulla Sjögrenillä oli mieluinen
tehtävä kertoa Castrénin lähteneen tutkimusmatkalle kohti Siperiaa matkakumppaninsa Bergstadin kanssa.633 Kesäkuussa ja syyskuussa Sjögren esitteli osaston muille jäsenille
Castrénin matkakirjeitä ja syyskuussa vuorossa oli Castrénin lähettämä matkakertomus
matkan siihenastisista vaiheista.634
Vuoden aikana Sjögren sai tehtäväkseen tarkastaa kolme teosta. Kesäkuussa hänet
määrättiin tarkastamaan käännös Frimanin teoksesta, joka käsitteli konfirmaatiota.635
Syyskuussa oli vuorossa l´Huilierin venäjä-tšerkessi sanakirja ja kielioppi ja marraskuussa
puolestaan Savvaitovin syrjäänin kielioppi.636 Sjögren ilmoitti osastolle Pyhälle Synodille
antamistaan lausunnoista koskien Matteuksen evankeliumin käännöksiä osseetin ja vogulin kielille.637
Elokuussa Sjögren sai kansatieteellistä aineistoa – muun muassa naisten pukuja – tiedeakatemian kansatieteellisen museon kokoelmiin.638 Syyskuussa Sjögren määrättiin tutkimaan Krimiltä peräisin olevia rahoja, joita säilytettiin pöytäkirjojen mukaan ”senaatin
salaisessa arkistossa” (archives secrets du senat).639
630 Protocoles, 1/ 1a 1845/72, SPb II RAN. Istuntojen pöytäkirjojen ja hakemiston välillä on runsaasti eroja. Hakemistossa Sjögreniin viitataan pykälissä, joista itse pöytäkirjoissa ei löydy mitään sisällöllisesti
Sjögreniin viittaavaa. Pöytäkirjoissa on puolestaan pykäliä, joita ei löydy hakemistoista lainkaan.
631

Protocoles § 9, § 10, § 15, § 26, § 28, 17.1.1845, 1/ 1a 1845/72, SPb II RAN.

632 Protocoles § 35, 14.2.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.
633

Protocoles § 46, 28.2.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.

634

Protocoles § 114, § 147ja § 166, 27.6.1845- 3.10.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.

635

Protocoles § 110, 27.6.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.

636

Protocoles § 141 ja § 223, 12.9.1845 ja 19.11.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.

637 Protocoles § 53, 14.3.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.
638 Protocoles § 136, 8.8.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.
639

Protocoles § 139 ja § 163, 12.9.1845 ja 3.10.1845, 1/1a 1845/72, SPb II RAN.

145

Vuodelta 1845 löytyy Bulletineista Sjögrenistä yhdeksäntoista mainintaa, joista neljätoista on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.640 Näiden lisäksi kyseisenä vuonna julkaistiin osastossa tutkielmat (mémoires) Sjögren
raportti Castrénin tutkielmasta Vom Einflusse des Accents in der lappländischen Sprache,
Castrénin matkakertomuksia osastossa ”matkakertomuksia ja –kirjeitä” (voyages), kuten myös otteita Castrénin Sjögrenille osoittamista matkakirjeistä. Poikkeuksellisen
vuoden täydentää osastossa ”julkaisuihin liittyvät tiedotteet” (annonce bibliographique)
ilmoitus Sjögrenin teoksen Ossetische Sprachlehre, nebst kurzem ossetisch-deutschen und
deutsch-ossetischen Wörterbuch ilmestymisestä kolmen hopearuplan kappalehintaan. Tämän lisäksi osastossa ”jäsenistöön liittyvät uutiset” (chronique personnel) ilmoitettiin sekä
Sjögrenin nimityksestä akateemikoksi että hänen nimityksestään valtioneuvokseksi (rang
de conseiller d´état).641

9.1.3 Ruotsinkielisen sivistyksen kannattaja
Vuonna 1845 löytyy Sjögrenin päiväkirjasta hänelle poikkeuksellinen kannanotto ja kuvaus maan poliittisesta ilmapiiristä, josta hän yleisesti tiedeakatemian jäsenenä ollessaan
vaikenee. Sjögren oli ollut vierailulla akateemikko von Köppenin luona ja siellä hän oli
saanut kuulla vahvistuksen sille, että luterilaisen papiston asemaa heikennettäisiin:
Siellä kuulin vahvistettavan sen, mikä jo aiemmin vahvistettiin, että ukaasi on jo
allekirjoitettu, että täällä maaseudulla olevan luterilaisen papiston palkkaa pudotetaan samalle tasolle kuin kreikkalaiskatolisenkin papiston palkka on eli 600 ruplaan, jonka lisäksi heitä kielletään nauttimasta muitakaan etuja; Sellaisen päätöksen
tarkoitus ja seuraukset on helppo nähdä. Epäonniset maanmiehet! Eräs sanoi kuulleensa, että lättiläiset ovat jo joukoittain joutuneet siirtymään oikeauskoiseen kirkkoon. Eräs toinen totesi aivan oikein, että jatkossa sama odottaisi itse Suomeakin.642
On mielenkiintoista havaita, että Sjögren koki asian niin tärkeäksi, että halusi kirjoittaa
siitä, vaikka muista poliittisista kysymyksistä hän vaikenee. Onkin mahdollista, ettei hän
niinkään pelännyt viranomaisia kirjoittaessaan päiväkirjaansa, vaan politiikka ei yksinkertaisesti kiinnostanut häntä. Talousasiat ja erityisesti niihin liittyneet joko oikeat tai odotettavissa olevat edunmenetykset kiinnostivat häntä sitäkin enemmän.
1840-luvun alusta lähtien puolestaan Sjögrenin korviin kantautui muunkinlaisia tietoja tällä kertaa Suomen suuriruhtinaskunnan henkisestä ilmapiiristä. Asialla oli hänen
ystävänsä konservatiivinen oppihistorian professori Blomqvist, jonka kirjeitä leimaa viha640 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 17 (29) jan. 1845 - Séance du 19 (31) dec. 1845. Bulletin de
la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg II: 285-385 ja III:
63-253. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1845 ja 1847.
641 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
II: 285-385 ja III: 63-253. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1845 ja 1847.
642 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 3.5.1845, Coll. 209.58, KK.
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mielisyys fennomaaneja ja J. V. Snellmania kohtaan. Jo edellisen vuoden marraskuussa hän
oli kirjoittanut Sjögrenille fennomaanien tulleen valtaan ja ettei ”tämä merkitsisi vähempää uhkaa ruotsin kielelle ja ruotsalaiselle (ruotsinkieliselle) sivistykselle, koska kaikesta
tulisi suomalaista (suomenkielistä)”.643 Kesäkuussa 1845 Blomqvist vastustaa Snellmanin
ajatusta kaunokirjallisuuden suomentamisesta.644 Blomqvistin kommentteihin Sjögren ei
säilyneissä kirjeissä ota lainkaan kantaa, vaan hän liki poikkeuksetta pitäytyy oman terveydentilansa ja kirjahankintojensa listaamisessa.645 On toki mahdollista, että arkaluontoista
kirjeenvaihtoa on myös käyty.
Myös seuraavana vuonna Blomqvist jatkaa fennomaaneista kirjoittamista ystävälleen:
Täällä mellastetaan yhä suomalaisesta kansallisuudesta [Finska nationaliteten] ja
haluttaisiin mieluusti työntää pois kaikki ruotsalainen. --- Samalla sulkeutuisimme
pois kaikesta kommunikaatiosta sivistyneen maailman kanssa, sillä silloin meillä
olisi vain yksi suunta, jonka puoleen voisimme kääntyä. Naurettavinta kaikessa on,
että suurin osa fennomaaneistamme tuntee itse suomen kielen melko huonosti, ja
yksi heistä ei lainkaan, koska hän on syntyperältään ruotsinkielinen.646
Blomqvistin mielipiteet kuvastavat henkilökohtaisten syiden lisäksi yliopiston yleistä virallista ilmapiiriä. Vuonna 1844 yliopiston rehtori oli kieltänyt osakuntien yleisen kevätjuhlan vieton vetoamalla mahdollisiin vaikeuksiin Pietarin kanssa, mikä Klingen mukaan
johti ”fennomaniaan” – siis poliittiseen radikalismiin tai vasemmistolaisuuteen. Samaan
aikaan ns. ”suomalaiseen leijonamieleen” eli lähinnä pansuomalaisuuteen johdatti tutkimusmatkailijoiden, Lönnrotin ja Castrénin, paluu Helsinkiin. Tohtori Rabbe kestitsi
matkailijoita, ja tilaisuudesta esittää Topelius havaintonaan: ” --- sangen hauskaa. Castrén
julistaa suomalaiset aasialaisiksi. Lönnrot nousee pylvään päähän ja laulaa runoja, kasvoilla
maailman kuivanlystikkäin ilme.”647
Edes vuonna 1845 kielletty kevätjuhlan vietto (kevätjuhlia oli kielletty myös pitkin
1830-lukua) ei himmentänyt suomen kielen harrastusta, joka korostui erityisesti savo-karjalaisessa osakunnassa, jonka jäsenet aloittivat kyseisenä vuonna sarjansa ”Lukemisia Suomen kansan hyödyksi, Sawo-Karjalaisten Oppiwaisten toimittamia,” joka todisti yliopistomaailman kääntyneen nyt kansan puoleen sen omilla kielillä ruotsiksi ja suomeksi, eikä
latinaksi. Klinge näkee tässä myös kansalaisyhteiskunta-ajattelun siemeniä aiemman alamaisyhteiskunta-ajattelun sijaan. Juuri Snellman ajoi tällaista ajattelua.648
Pyrkimykset suomen kielen edistämiseksi olivat tässä vaiheessa joko sivistyksellisiä
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran piirissä) tai hallinnollis-käytännöllisiä. Poliittisen
näkökulman asia sai, kun alettiin muovata yleistä mielipidettä. Ylioppilasmaailmassa
643 Blomqvist Sjögrenille 3.11.1844, Coll. 209.5, KK.
644

Blomqvist Sjögrenille 7.6.1845, Coll. 209.5, KK.

645 Sjögren Blomqvistille 1840-1848, Coll. 24.5, KK.
646

Blomqvist Sjögrenille 28.9.1845, Coll. 209.5, KK. Tässä Blomqvist tarkoittanee Snellmania.

647 Klinge 1989c, 158-179.
648 Ibid.
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Snellman jäi radikaaleine näkemyksineen vielä tässä vaiheessa vähemmistöön. Slavofiilisuus ja suomalaisuusharrastus kietoutuivat toisiinsa Lönnrotin, Castrénin, Grotin,
Runebergin ja monen muun kautta.649
Vain parin vuoden kuluttua ilmoitti Herman Kellgren olevansa kyllästynyt intomieliseen suomalaisuutta harrastavaan isänmaallisuuteen. Kansallisuustaistelu oli asetettava
eurooppalaisiin yhteyksiinsä – poliittiselle tasolle. Myös fennomania radikalisoitui, ja
Snellman tuomitsi juhlat ja albumit kepeydestään. Huhtikuussa 1847 nousi puolestaan
nuori August Engelbrekt Ahlqvist (1826-1889) savokarjalaisten osakuntakokouksessa seisomaan ja ilmoitti kolmen osakunnan jäsenen hakeutuneen Venäjälle oppiakseen venäjää,
minkä vuoksi Ahlqvist toivotti heille kaikkea onnettomuutta äidinkielensä ja isänmaansa
unohtamisen vuoksi. Lisäksi ”nämä isänmaan petturit saivat painua kadotuksen syvimpään kuiluun”. Tunteenpurkauksen jälkeen kaikki vannoivat, ettei kukaan lähtisi Venäjälle opiskelemaan venäjää.650
Castrénista oli tullut vuosien kuluessa Venäjän-vastaisuuden johtava vaikuttaja, kuten
Klinge häntä kutsuu.651 Castrén näki päämääränään Suomen poliittisen vapauden. Hän
oli myös erityisen innostunut Alexander von Humboldtin näkemyksistä kielen ja kansallisuuden suhteesta ja siteerasi von Humboldtia jo vuonna 1841 Kalevalan ruotsinnoksen
esipuheessaan. von Humboldtin mukaan kielet ovat historiallisesti kehittyneet toisista kielistä ja toimivat ikään kuin suuressa organismissa vaikuttaen toisiinsa.652 von Humboldt ei
hyväksynyt myöskään ajatusta rotujen eriarvoisuudesta. Myös Sjögrenin voidaan olettaa
tunteneen von Humboldtinsa, jonka ajattelusta voidaan löytää viitteitä siitä, että Sjögren
opasti Castrénia tämän matkoilla ja loi perustan myös Castrénin ajattelulle suomalais-ugrilaisten kansojen aasialaisesta alkuperästä. Sjögren ei voinut virkansa vuoksi olla Venäjän-vastainen ja toisaalta hän kuului siihen seurapiiriin, joka pikemminkin kumarsi keisariin päin. Häneltä on myös turha etsiä ajatuksia Suomen poliittisesta vapaudesta.
Sjögrenin ajattelumaailmasta voidaan saada viitteitä tutkimalla niitä henkilöitä, joiden
ystävä hän oli. Siis sananlaskulla sanottuna: ”Sano minulle kenen kanssa seurustelet, niin
minä sanon sinulle, millainen sinä olet.” Blomqvistin näkemyksillä suomen ja ruotsin kielten asemasta sekä sivistyksestä voidaan olettaa olleen vastakaikua myös Sjögrenin suunnasta. Tämä ei sinällään ole poikkeuksellista huomioiden heidän ikänsä, opiskeluvuosiensa
ajoittumisen, toveripiirinsä ja sen henkisen ilmapiirin ja kontekstin, jossa he nuoruutensa
ja aikuisuutensa elivät. Sjögrenin toisen läheisen ystävän hovioikeudenneuvos Mannerheimin käsityksiä muun muassa suomen kielestä ja fennomaniasta käsitellään vuoden 1849
yliopiston uudistuskomitean yhteydessä. Todettakoon kuitenkin, etteivät ne juurikaan
poikenneet Blomqvistin näkemyksistä. Kolmas henkilö, jonka kanssa Sjögren oli tekemi649 Klinge 1978, 1-107.
650 Klinge 1978, 142-144; Eiranen 2019, 164-167.
651

Klinge 1978, 142-144.

652 Castrén 1945, 170-171; Alexander von Humboldt (1769-1859) oli luonnontieteilijä ja tutkimusmatkailija. Hän teki tutkimusmatkoja Latinalaiseen ja Etelä-Amerikkaan sekä Baltiaan ja Venäjälle. Kts. Kellner
2007.
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sissä ja jonka näkemyksiä voidaan liittää Sjögreniinkin, oli hänen ja Mannerheimin yhteiseen ystäväpiiriin kuulunut Viipurin läänin kuvernööri Casimir von Kothen.
Juuri von Kothen otti voimakkasti kantaa erään venäläisen ylioppilaan Voronovin tapaukseen, joka herätti hämmennystä Aleksanterin yliopistossa vuonna 1844. Voronov oli
Pietarin yliopiston jäsen ja kreivi Puškinin lasten kotiopettaja. Hän pyrki Aleksanterin
yliopistoon, mutta viipurilainen osakunta kieltäytyi ottamasta häntä jäsenekseen. Syynä
ilmoitettiin olevan Voronovin arveluttava elämä – hän vietti iltaansa majataloissa ja oli
myös petkuttanut erästä sukulaistaan. Voronov oli ensimmäinen venäläinen ylioppilas,
joka pyrki yliopistoon Suomessa, joten asia sai ikävän käänteen. Voronov itse syytti osakunnan päätöksestä kansalaisuuttaan. Vaikka petkutus pystyttiin todistamaan ja rehtori
vakuutti, ettei kyse ollut kansalaisuudesta, Voronov perusteli väitteensä von Kothenin mielipiteellä asiasta. Klinge on esittänyt, että von Kothen koetti ehkä saada asian kautta enemmän vaikutusvaltaa yliopistoon tai että hän pyrki osoittamaan Suomen seurapiireille, ettei
uppiniskaisuutta suvaittu. Voronov olisi pohdinnan jälkeen hyväksytty yliopistoon ilman
osakuntaan kuulumista, mutta hän ennätti anoa pääsyä takaisin Pietarin yliopistoon.653
Miksi Sjögren taustastaan huolimatta hyväksyttiin Blomqvistin ja Mannerheimin ystäväpiiriin? Sjögren ystävystyi Blomqvistin kanssa jo Porvoon kymnaasissa. Turun Akatemian aikana Blomqvist toimi Mannerheimin pikkuveljen August Erikin kotiopettajana.
Poikien isä oli senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, Turun läänin maaherra, kreivi
Carl Erik Mannerheim. 654
Entä kuinka Sjögren pystyi myös niin totaalisesti ”unohtamaan” taustansa ja sukujuurensa, ettei hän enää vanhempiensa kuoleman jälkeen käynyt lainkaan kotiseudullaan, eikä
myöskään käyttänyt edes harrastusmielessä suomen kieltä esimerkiksi kirjeissään? Oliko
yhtenä syynä häpeän tunteen lisäksi hänen puolisonsa suvun vaikutus? Näihin kysymyksiin ei ole mahdollista löytää yksiselitteisiä vastauksia, vaan todennäköisiä arvailuja, sillä
aikuisiässä Sjögren ei enää ruodi päiväkirjassaan syvällisemmin suhdettaan perheeseensä,
sukuunsa tai synnyinseutuunsa. Yksi selitys löytynee Sjögrenin taustasta: suomenkielinen
kansa ei ollut fennomaanista. Sjögren oli myös mitä ilmeisimmin tyypillinen keisarin alamainen. Tämän lisäksi hän oli taitava taktikko. Joku voisi ilkeästikin sanoa häntä opportunistiksi, jota kuvastaa hänen sopeutumisensa venäläisen tiedeyhteisöön ja siellä karriäärin
luominen sekä tiukasti omien (taloudellisten) etujen valvominen.
Eiranen (2019) käsittelee väitöstutkimuksessaan professori J. J. Tengströmin perhepiiriä
sekä sitä, miten lähipiiri muokkasi aatteellista sitoutumista ja päinvastoin. Hän on todennut Tengströmin tyttärillä ja heidän puolisoillaan Castrénilla, Kellgrenillä ja Tikkasella
olleen tärkeän aseman suomalaiskansallisen liikkeen kehityksessä. Samanmieliset kulkivat
yhdessä, eikä naisten merkitystä voi vähätellä. Tengström itse oli kuulunut Turun romantiikan keskeisiin henkilöihin. Eirasen mukaan Tengströmiä on pidetty Venäjälle lojaalina
suomalaisuusliikkeen ”hegeliläisenä mentorina”. Tengströmit osallistuivat niin Lauantai653

Klinge 1978, 82-84; Voronovista ei löydy tarkempia henkilötietoja.

654 Klinge 1978, 45; Anttila 1995, 46-47.
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seuran kuin Suomalaisen Kirjallisuuden Seurankin toimintaan.655 Sophie Sjögrenin veljet
Axel Adolf, Gustaf ja Alexander Laurell kuuluivat Lauantaiseuran aktiiveihin sekä olivat
perustamassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa. Gustaf Laurell oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rahastonhoitaja. Iällisesti he olivat nuorempaa sukupolvea kuin Sjögren,
mutta taas vanhempaa sukupolvea kuin esimerkiksi Kellgren ja Tikkanen. Havun mukaan
vanhin veljeksistä Axel oli Gabriel Reinin promootiotovereita, lahjakas filosofi ja pedagogi. Vuoritutkinnon suorittanut Gustaf Laurell oli puolestaan ”lukijatyyppi” – bibliofiili,
joka mieluummin viihtyi yliopiston kirjaston lukusalissa kuin seuroissa.656 Sjögrenillä oli
eritysen läheiset välit juuri Gustaf Laurelliin. Heitä näyttää yhdistäneen kiinnostus kirjallisuuteen. Laurellin perhepiirin voidaan olettaa suomalaiskansallisten harrastusten puitteissa omaksuneen herderiläis-porthanilaisen kansallisuuskäsityksen, mikä yhdisti heitä
Sjögrenin aatemaailmaan.
Edellä mainitun ystäväpiirin lisäksi Sjögrenin läheisiin tuttaviin kuului opiskelutoveri
Turun Akatemian vuosilta Adolf Ivar Arwidsson, joka oli kansallismielisine näkemyksineen erotettu Turun Akatemiasta ja vuonna 1823 muuttanut Ruotsiin. Arwidsson oli
luonut uran Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa. Hän oli Sjögrenin kanssa kirjeenvaihdossa. 1840-luvun alussa Sjögrenin tutkimukset houkuttelivat Arwidssonia tutkimaan Venäjän arkistojen Suomea koskevaa materiaalia, ja Arwidsson jopa yritti saada sekä
apurahaa että passia Venäjälle. Suunnitelma kuitenkin kariutui. Arwidsson oli Venäjän lähetystön ”mustalla listalla”, eikä hän saanut passia Venäjälle. Vaikka hän pääsi myöhemmin
pois mustalta listalta, ei hän enää taloudellisten tai muiden syiden vuoksi halunnut lähteä
matkaan. Junnilan mukaan Arwidsson ja Sjögren suunnittelivat tämän jälkeen jonkun
venäläisen palkkaamista tutkimaan Venäjän arkistojen Suomea ja Ruotsia koskevaa aineistoa, mutta tämäkin suunnitelma jäi vain aikomukseksi.657
Arwidsson, jota tuttavat kutsuivat haaveilijapommiksi (fantastengranat) ja joka pyrki
herättämään kiinnostusta suomalaisuuteen ja erityisesti kansanrunouteen, oli toisaalta
tyypillinen varhaisen kielellisen nationalismin edustaja. Tämän lisäksi hän, kuten Blomqvistkin, tuomitsi Snellmanin Saiman ja sen kirjoitukset. Arwidsson pyrki kirjoituksissaan vahvistamaan suomalaisten siteitä Ruotsiin, vaikka hän vuonna 1841 oli kirjeessään
Ilmonille puoltanut Snellmanin ottamista Helsingin yliopiston palvelukseen.658 Wassholm
(2008) näkee väitöstutkimuksessaan symboliikkaa siinä, kuinka ikätoverit Arwidsson,
Sjögren ja Ehrström suhtautuivat venäläisiin Suomen sodan aikana Porvoossa. Ehrström ja
Sjögren suhtautuivat myönteisesti venäläisiin sotilaisiin, kun taas Arwidssonin kerrotaan
koonneen joukon nuoria irrottamaan Venäjän kaksipäisen kotkan kunniaportista, joka

655 Eiranen 2019, 50-55, 359-369.
656 Havu 1945, 28-76.
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Junnila 1972, 229-232; Rommi 1992, 9-24; Tarkiainen 1997.
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oli pystytetty kaupungin ulkopuolelle. Ehrströmin ja Sjögrenin tie vei Pietariin, kun taas
Arwidssonin tie vei länteen Tukholmaan. 659
Vaikka Sjögren piti tiukasti kiinni omista eduistaan, saattoi hän auttaa pienemmissä
yksityiselämän asioissa vanhoja ystäviään ja heidän perheitään. Mielenkiintoisena anekdoottina todettakoon, että Sjögren lähetti huhtikuussa 1845 silmälasit opiskelutoverinsa
kirkkoherra Johan Hirnin pojalle Rautalammille.660

9.2 Tutkimusmatkailua ja tieteellisiä meriittejä
9.2.1

Matkavalmisteluja

Vuonna 1846 Sjögren sai tilaisuuden lähteä jälleen tutkimusmatkalle. Tällä kertaa matkakohteeksi tulivat Viro ja Liivinmaa vastaperustetun Venäjän Maantieteellisen Seuran
ehdotuksesta ja sen rahoittamana. Tutkimusmatkan lisäksi vuosi oli tärkeä Sjögrenin tieteellisen meritoitumisen kannalta.
Pietarin tieteellinen ja byrokraattinen eliitti kokoontui lokakuussa 1845 tiedeakatemiaan todistamaan Venäjän Maantieteellisen Seuran perustamista. Ajatus seuran perustamisesta syntyi kolmen ystävyksen keskustelujen pohjalta: amiraali F. P. Lütken, tutkimusmatkailija Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangelin ja akateemikko Karl Ernst
von Baerin.661 Seuran varapresidentti, amiraali Lütke asetti seuran tavoitteeksi maantieteen
tutkimuksen laajemmassa merkityksessä kuin esimerkiksi Englannissa, Ranskassa ja Preussissa, joissa toimivat vastaavat seurat Lütken mukaan keskittyivät lähinnä yleiseen maantieteen tutkimukseen ja niille kotimaan maantiede oli toisarvoista.662 Tämän perusteella
Venäjän Maantieteellinen Seura asetti tavoitteekseen juuri Venäjän maantieteen tutkimisen. Akateemikko von Baerin mukaan seuran päämääränä oli vähemmistökansallisuuksien tutkiminen, koska niistä puuttui arkistotietoja.663
Huomattavaa on, että saksalaissyntyiset (sekä baltiansaksalaiset) tiedemiehet, jotka olivat tärkeässä asemassa Venäjän tieteen kehittämisessä, olivat kantava voima myös tässä järjestössä (K. E. von Baer, Peter von Köppen, Gregor von Helmersen, Friedrich von Struve,
Ferdinand von Wrangel). Bassin on kuvannut Maantieteellisen Seuran nopeaa jakautumista kahteen leiriin: saksalaisyntyisiin tiedemiehiin ja nuoriin venäläisiin nationalisteihin
(maantieteilijä P.P. Semjonov, orientalisti V.V. Grigoriev, kreivi Mihail Muravjov, meri659

Wassholm 2008, 81.

660 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 2.4.1845, Coll. 209, KK.
661 Knight 2009, 117-121; Flink 2000, 85; Flinkin mukaan seuran perustajajäseniin kuuluivat K.I.
A rsenjev, F.P. von Wrangel, G.P. von Helmersen, V.I. Dal, P.I.von Köppen, M.N. Muravjev, P.N. Rikord,
F.G.W. von Struve. Edellä mainittuun listaan kuuluu lisätä myös akateemikko K.E. von Baer ja amiraali F.P.
Lütke (varapresidentti).
662 Bassin 1983, 240-256.
663 Lehtinen 1993, 78-95.
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kapteeni G.I. Nevelskoi). Nuorten nationalistien mukaan seura menettäisi ei-venäläisten
johdossa alkuperäisen tavoitteensa: Venäjän tutkimisen. 1850-luvulle tultaessa tämä ”isänmaallisuus” vain voimistui ja jatkui vuosisadan lopulle asti. Nationalistinen aatemaailma
liittyi myös näkemyksiin Venäjän suhteesta ”itään”, Aasiaan, jonka tutkimus nähtiin parhaana tapana vähentää lännen vaikutusta Venäjään.664 Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tullut esille, Venäjän suhde Aasiaan ja itämaisten kansojen tutkimus olivat tieteessä
keskeisessä asemassa erityisesti opetusministeri Uvarovin kaudella ja siitä eteenpäin.
Seuran alkuvaiheessa saksalaissuuntaus kuitenkin oli vielä vallitseva. Tällöin myös suomalaissyntyinen ja saksalaisten tiedeakatemian akateemikkojen kollega Sjögren valittiin
seuran kirjeenvaihtajajäseneksi.665 Tammikuun 1846 lopussa Sjögren sai mieluisan ehdotuksen akateemikko von Baerilta eräässä akateemikko von Köppenin iltasosieteetissa. Hän
ehdotti, että Sjögren tekisi seuraavana kesänä maantieteellisen seuran laskuun tutkimusmatkan Runoon ja liiviläisten pariin. Maantieteellisen seuran etnografisessa istunnossa
Sjögrenille luvattiin 2500 ruplan stipendi matkaa varten ja piirtäjälle 1000 ruplan stipendi.
Piirtäjäksi Sjögrenille suositeltiin kuvataiteilija Carl Georg August Pezoldia666, jonka myös
Sjögren hyväksyi matkakumppanikseen.667
Matkan tarkoituksena oli tutkia liiviläisiä, liivin kieltä sekä kreviinejä (1400-luvulla
Kuurinmaalle siirrettyjä vatjalaisia) ja näiden kieltä.668 von Köppenin ehdotus Venäjän Euroopan puoleisten osien kansatieteellisen kartan laatimisesta hyväksyttiin juuri keväällä
1846,669 joten on täysin mahdollista, että Sjögrenin keräämää kansatieteellistä aineistoa
tarvittiin myös tätä karttaa varten.
Venäjän vallan alle Liivinmaa joutui suuren Pohjan sodan jälkeen. Liivinmaata ja Kuurinmaata, jotka sijaitsivat nykyisen Latvian ja Etelä-Viron alueella, sekä Viroa kutsuttiin
Venäjän vallan alla Itämeren provinsseiksi. Aiemmin aluetta olivat hallinneet muun muassa Ruotsi ja Puola-Liettua. Saksalainen kulttuuri puolestaan vallitsi Baltiassa 1860-luvulle
asti. Esimerkiksi lätin ja viron kielten tutkimus oli saksalaisten käsissä 1840-luvulle asti.
Romantiikan hengessä perustettiin 1800-luvun alusta lähtien useita tieteellisiä seuroja.
Kuurinmaalle perustettiin jo vuonna 1815 ”Kuurinmaan kirjallisuuden ja taiteen seura”
(Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst) ja vuonna 1824 perustettiin ”Lättiläisen kirjallisuuden seura” (Lettisch-Literärische Gesellschaft). Riikaan perustettiin
”Historian ja muinaistiedon seura” (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
Ostseeprovinzen) vuonna 1834. Viron alueelle Tarttoon perustettiin ”Virolainen oppi664 Bassin 1983, 240-256; Kalleinen 2019, 127. Kalleisen mukaan kiista saksalaisen ja venäläisen ryhmittymän välillä koski seuraan tehtävää, tutkimuskohteita (mitä tutkitaan ja miksi) sekä millä kielellä tutkimustulokset julkaistaisiin.
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neiden seura” (Gelehrte Estnische Gesellschaft) vuonna 1838 ja samana vuonna vielä Tallinnaan ”Virolaisen kirjallisuuden seura.” Virolaisen oppineiden seuran esimies oli vuosia
Tarton yliopiston viron kielen lehtori, lääkäri Friedrich Robert Fählmann (1798-1850),
jonka työtä jatkoi Viron kansalliseepoksen Kalevipoegin luoja, lääkäri Friedrich Reinhold
Kreutzwald (1803-1882). Varsinkin virolaisilla seuroilla oli läheiset suhteet Suomeen - erityisesti Turun ja Helsingin romantiikan edustajiin.670
Fählmannista tuli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjeenvaihtajajäsen vuonna
1845 yhtä aikaa seitsemän muun virolaisen kanssa. Muut kirjeenvaihtajajäsenet olivat
pastori Eduard Ahrens (1803-1863), rovasti Johann Friedrich Heller (1786-1849), pastori
Friedrich Ferdinand Meyer (1799-1871), lääninprokuraattori Carl Julius Albert Paucker
(1798-1856), pastori Johann Heinrich Rosenplänter (1782-1846) ja lääkäri Christian Emil
Sachsendahl (1814-1856). Sjögren tutustui pääosaan edellä mainituista henkilöistä kahdella tutkimusmatkallaan. Todellisen ”virolaisten kirjeenvaihtajajäsenten vuoden” jälkeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjeenvaihtajajäseniksi kutsuttiin vuonna 1854
Kreutzwald ja koulunkaitsija Alexander Heinrich Neus (1795-1876). Sulkusen mukaan
kirjeenvaihtajajäsenistö ei suoraan kerro seuran suhteista kansainvälisiin tiedeyhteisöihin,
vaikkakin 1840-luvulla tieteellinen katse kääntyi selkeästi itäisiin sukukansoihin, mikä
jatkui 1850-luvulle asti. Sulkusen mukaan Elias Lönnrotin vuonna 1844 tekemällä Viron
matkalla ja myöhemmin August Ahlqvistin aktiivisella toiminnalla Viron kirjallisuuden
tunnetuksi tekemiseksi oli tärkeä merkitys henkilökohtaisten vuorovaikutussuhteiden
luomisessa suomalaisten ja virolaisten välille.671
Suomalaisten ohella myös Pietarin baltiansaksalaisissa tieteellisissä piireissä tunnettiin
mielenkiintoa Itämeren provinsseja kohtaan. Tutkimusmatka sopi samalla Venäjän Maantieteellisen Seuran yleiseen tavoitteseen tutkia Venäjää.
On tärkeää havaita, että erityisesti von Baer halusi Sjögrenin lähtevän tälle matkalle.
Voidaan päätellä, ettei kiista Siperian tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellisen osuuden
suorittajasta ollut kuitenkaan vaikuttanut kielteisesti asianosaisten suhteisiin. On myönnettävä, että Sjögrenin asema suomalais-ugrilaisten kansojen tutkimuksen asiantuntijana
oli tuolloin vailla kilpailijaa, joten häntä voidaan pitää myös ”itseoikeutettuna” valintana
tutkimusmatkan suorittajaksi kyseiselle alueelle. Sjögrenin asemaa tutkimusmatkan suorittajana ei myöskään heikentänyt se, että hän otti huhtikuussa yhteen von Köppenin kanssa Demidovin palkintojen jaosta. von Köppen oli närkästynyt siitä, että Sjögrenin ehdotus
puolikkaasta palkinnosta virolaiselle kielitieteilijälle Ferdinand Johan von Wiedemannille
(1805-1887) hyväksyttiin erään venäläisen tutkimuksen ohella ja ettei hänen ”klienttinsä”
saanut mitään palkintoa. von Köppen vieraili Sjögrenillä ja uhkasi protestoida palloäänestyksen tuloksesta.672 Ilmeisesti näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä noin viikon kuluttua
riidasta von Köppen vieraili Sjögrenillä Kunikin kanssa, ja Sjögrenin mukaan hän ”halusi
670 Niitemaa & Hovi 1991, 305-306; Rantatupa 1989, 54-59; Palmer 2005, 142-197.
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hyvitellä kiivauttaan.” Hyvittelyn osoituksena von Köppen neuvoi Sjögreniä lainaamaan
Fussilta Rückert´n Atlas över Lifland ja 6:nnen osan Schubertin Specialkarta över västra
Ryssland.673
Ennen matkaansa Sjögren sai nauttia toisen matkustavaisen maanmiehensä vierailusta – Herman Kellgren pistäytyi tapaamassa Sjögreniä matkallaan Leipzigiin. Pian tämän
jälkeen Sjögrenin luona vieraili myös Sjögrenin opiskelutoveri Porvoon kymnaasin vuosilta yli-intendentti ja ”Suomen mineralogian isäksikin” kutsuttu Nils Gustaf Nordenskiöld,
jonka pojasta Adolf Erikistä (oikelta nimeltään Nils Adolf Erik) tuli kuuluisa tutkimusmatkailija, joka purjehti ensimmäisenä koillisväylän Vega-laivallaan. Lähteistä ei ole löydettävissä tietoa siitä, mistä edellä mainittujen henkilöiden kanssa puhuttiin. Nordenskiöld oli
vuoden 1846 alkupuolelta lähtien ollut virkavapaalla, jota hän oli anonut Pietarissa oleskelua varten. Kalleisen mukaan yksi syy oli, että hän halusi paeta taloudellisia vaikeuksiaan.
Pietarissa hän saattoi loppuun teoksensa Mineralogia saksankielisen käännöksen, jonka
painatuskustannukset maksoi tiedeakatemia.674 Nils Gustaf oli naimissa Sofia Margaretha
von Haartmanin kanssa, joka oli Lars Gabriel von Haartmanin sisarpuoli. Adolf Erik puolestaan avioitui aiemmin mainitun Viipurin hovioikeuden presidentin Carl Gustaf Mannerheimin tyttären Anna Marian kanssa (Liite 1).

9.2.2 Viron ja Liivinmaan tutkimusmatka
Matkaan Sjögren lähti toukokuun 30. päivänä, jolloin hän matkusti aluksi perheineen
Helsinkiin, jossa hän yöpyi lankonsa Axel Laurellin luona. Sjögren jatkoi seuraavana päivänä yksin matkaansa laivalla Tallinnaan, jonne myös kuvataiteilija Pezold saapui viikon
odottelun jälkeen. Viikon aikana Sjögren ehti tehdä lukuisia vierailuja. Hän tapasi muun
muassa kielitieteilijä Ferdinand Johan von Wiedemannin, tohtori Reinin, konsuli Gustav
Fredrik Böningin, valtioneuvos Bungen ja pastori Nils Aejmelaeuksen. Pääsääntöisesti
edellä mainittujen herrojen seurassa Sjögren nautti monta kertaa kondiittori Meyerillä
leivonnaisia ja ruokaa. Lisäksi Sjögren osallistui von Wiedemannin kanssa Virolaisen kirjallisuuden seuran kokoukseen, jonka jälkeen seuran varapresidentti Carl Julius Paucker
esitteli S jögrenille seuran raha- ja antikviteettikokoelmaa.675
Edellä mainituista henkilöistä Sjögrenin tieteellisen uran kannalta tärkein tuttavuus
oli ehdottomasti Ferdinand Johann von Wiedemann. Sjögrenin kuoleman jälkeen von
Wiedemannista tuli tiedeakatemian varsinainen jäsen. von Wiedemann jatkoi Sjögrenin
tieteellistä työtä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalla. Sjögrenin jättämän henkisen perinnön kannalta merkittävää oli, että hän kävi läpi Sjögrenin Viron ja Liivinmaan
673 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 7.5.1846, Coll. 209.58, KK.
674 Sjögren, A.J. Allmänna Ephemerider 1.5.-29.5.1846, Coll. 209.58, KK; Tiitta 2009, 57-59; Kalleinen
2019, 128-131.
675 Sjögren, A.J. Allmänna Ephemerider 1.6.-9.6.1846, Coll. 209.58, KK; Virolaisesta kirjallisuuden seurasta kts. Snellman 1848.
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tutkimusmatkoiltaan keräämät aineistot. von Wiedemann toimitti tästä materiaalista liivin kieliopin (Livische Grammatik nebst Sprachprobe) ja sanakirjan (Livisch-deutsches und
deutsches-livisch Wörterbuch), jotka ilmestyivät vuonna 1861. Teokset olivat ensimmäiset
täydelliset kuvaukset liivin kielestä. Sjögrenin tutkimusten ansiosta tiedot vuonna 1868
sukupuuttoon kuolleesta Saliksen murteesta on saatu säilymään jälkipolville.676
Tallinnassa Sjögren tutustui paikallisen sivistyneistön lisäksi kirkkorakennuksiin, joista tuomiokirkko teki häneen suuren vaikutuksen.677 Pezoldin saavuttua matkaa jatkettiin
Tallinnasta vanhaa rannikon postitietä pitkin Pärnun ja Saliksen kautta Riikaan (Liite 5).
Matkan aikana Sjögren teki muistiinpanoja erityisesti näkemistään pinnanmuodoista ja
kasvillisuudesta. Mitä ilmeisimmin tämä johtui matkan rahoittajasta tai ainakin Sjögrenin
ajatuksesta siitä, mitä Maantieteellinen Seura haluaisi hänen havainnoivan. Toki päiväkirjasta löytyy myös kuvauksia kylistä, taloista ja niiden sistuksesta, paikallisesta väestöstä
ja sen tavoista. Matkan tällä osuudella järjestyi Pezoldille oiva tilaisuus maalata virolaisia
naisia lapsineen perinteisissä asuissaan. Eräs paikallinen pappi oli samalla seurakuntansa
lääkäri ja hän oli kutsunut paikallisia lapsia joukkorokotukseen. Saliksen jälkeen Sjögren
paneutui liivin kielen opintoihinsa.678
Riikassa Sjögren vieraili rehtori Karl Eduard von Napierskyn (1793-1864) luona, joka
esitteli hänelle Riikan oppineiden seuran raha- ja antikviteettikokoelmaa, jonka Sjögren
arvioi seuran lyhyeen ikään nähden tyydyttäväksi. Sjögren kävi tapaamassa Riikassa myös
lainopin professori Anders Erik Afzeliusta (1779-1850), jonka hän oli kuullut asuvan siellä.679 Sjögren tunsi Afzeliuksen yliopistovuosiltaan Turusta, jolloin tämä oli ollut aluksi
lainopin apulaisena ja myöhemmin kyseisen tieteenalan professorina. Afzelius oli otettu vuonna 1821 mukaan Turun Akatemian statuuttikomiteaan, ja siellä hän oli Klingen
mukaan kuvannut kollegoitaan murhaavin sanankääntein sekä aikonut päästä komitean
kautta eteenpäin yliopistourallaan. Samoihin aikoihin lääketieteen professori Israel Hwasseria vastaan kohdistui murhayritys, jonka oikeudenkäynnin aikana tuli ilmeisesti esiin
jotain poliittisesti raskauttavaa, jonka myötä sekä Afzelius että Arwidsson erotettiin yliopistosta. He eivät kuitenkaan liittyneet itse murhayritykseen, jonka tekijä kemian professori Gadolinin poika suljettiin mielisairaalaan. Myöhemmin Afzelius joutui kenraalikuvernöörin epäsuosioon ja joutui karkotetuksi Liivinmaalle.680 Sjögrenin tutkimusmatkan
aikaan hän oli 66-vuotias ja Sjögrenin kuvauksen perusteella kihdin invalidisoima.681
Kalleisen mukaan Afzelius oli ollut alun perin Rehbinderin suosiossa, sillä oli Rehbinderin
mielestä hyvin kyvykäs. Hän oli sittemmin osoittautunut niin epäluotettavaksi lietsomalla
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ylioppilaissa demokraattisia aatteita, että Rehbinder oli vannonut, ”ettei enää koskaan tulisi suosittelemaan ketään lahden toiselta puolelta kotoisin olevaa.”682
Riikasta Sjögren matkusti Mitauhun, jonka kirjallisuuden ja taiteiden seuran presidenttiin 80-vuotiaaseen paroni Johann Friedrich von Reckeen (1764-1846) Sjögren vuorostaan tutustui. von Recke esitteli Sjögrenille Kuurinmaan museota, jonka hoitaja hän oli.
Mitaussa Sjögren vieraili paikallisen sivistyneistön, kuten matemaatikko Magnus Georg
von Pauckerin (1787-1855) ja tohtori Ernst Eduard Ferdinand von Reinfeldtin (1796-1863)
luona. Riikan eteläpuolelta matka jatkui luoteeseen kohti Mazirbea, josta Sjögren vuokrasi mökin. Mazirbea kutsutaan saksaksi nimellä Klein-Irben. Myös Sjögren käyttää päiväkirjassaan tätä nimeä tai pelkästään nimeä Irbe. Täällä Sjögren keskittyi erityisesti liivin
kieleen ja uimiseen. Pezold oli paikalla noin viikon ajan, jonka jälkeen hän lähti yksin paluumatkalle kohti Pietaria.683
Merkittävä henkilö Sjögrenin liivin kielen opinnoille oli varmasti tohtori Georg
Heinrich Baar (Juris Bārs) Dundagasta, johon Sjögren tutustui Mazirben pappilassa ja jota
hän kuvaa: ”Nuori mies, jolla on hyvä pää ja joka puuhailee liivin kielen parissa tarkoituksenaan kirjoittaa uusi kielioppi ja sanakirja.” Baarin kanssa Sjögren saattoi keskustella
tieteellisesti yhteisestä kiinnostuksen kohteesta, ja he tapasivatkin useita kertoja.684 Aktiviteetti erilaisten sanakirjojen ja kielioppien laatimisessa oli koko 1800-luvun alkupuoliskolla valtava. Kuten Sjögrenin tieteellisen työskentelyn yhteydessä voidaan havaita, sai hän
joskus jopa useita tietyn kielen kielioppeja yhtä aikaa luettavakseen.
Elokuun puolivälissä Sjögren matkusti yhä lännemmäs aina rannikolla sijaitsevaan
Ventspilsin (saksaksi Windau) kaupunkiin asti, jossa Sjögren vieraili jumalanpalveluksessa
ja tapasi muun muassa pastori Ernst August von Raisonin (1807-1882). Merkittävää oli,
että siellä Johan Printz (”genialisk Liive”, kuten Sjögren häntä kutsuu) käänsi Sjögrenille liivinkielisiä tekstejä, kuten osia tällä kielellä kirjoitetusta Raamatusta. Paluumatkalle
kohti Riikaa Sjögren lähti syyskuun alkupäivinä.685 Sjögren raportoi löytäneensä 22 syntyperäistä liivin kieltä puhuvaa henkilöä matkansa aikana.686
Sjögrenin päiväkirjalle epätyypillinen merkintä löytyy juuri Ventspilsin rannikkokaupungista. Eräs venäläinen virkamies suositteli Sjögrenille Riikassa olevaa bordellia, joka
virkamiehen mukaan oli ”non plus ultra lajissaan ja missään ei ole samanlaista”.687 Palatessaan Riikaan syyskuun alussa Sjögren majoittui Lontoo-nimiseen majataloon.
Palattuaan Riikaan Sjögren vieraili jälleen jo matkansa alkuvaiheessa tutuksi tulleiden
henkilöiden, kuten konsuli Wilhelm von Sengbuschin (1802-1880), professori Afzeliuksen ja rehtori von Napierskyn, luona. Professori Afzelius neuvoi Sjögreniä hänen liiviläisiä
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koskevissa tutkimuksissaan ja Sjögren kertoi hänestä tulleen hänen ”ciceronsa” eli oppaansa.688 Riikasta matka jatkui aluksi kohti Cēsistä (saksaksi Wenden), koska: ”Professori
A fzeliuksen kehotuksesta päätin valita tien kohti Wendeniä nähdäkseni niin sanotun
”Liivinmaan Sveitsin” raunioineen ---”689 Afzelius ja Sjögren olivat matkan jälkeen kirjeenvaihdossa hänen kuolemaansa vuonna 1850 asti, jonka jälkeen Sjögren jatkoi kirjoittelua Afzaliuksen tyttären Mathildan kanssa. Tytär muutti vuonna 1853 Tukholmaan, josta
seuraavana vuonna lähettämässään kirjeessä hän kutsui Sjögrenin vierailulle Ruotsiin.690
Paluumatka kohti Pietaria jatkui Valmieran (saksaksi Wolmar) kautta Tarttoon. Matkalla Sjögren luettelee päiväkirjassaan kylien nimiä ja kuvailee näkemäänsä. Tartossa
Sjögren viipyi kaksi päivää ja tapasi professori Friedrich Karl Herman Krusen (1790-1866),
tohtori Helmin, opettaja Mohrin ja hänen appensa, tohtori Fählmannin. Pietariin matka
jatkui Narvan kautta, josta Sjögren saapui aluksi Strelnaan ja oli yötä ystävänsä pastori
Finnérin luona. Sjögren saapui Strelnasta seuraavana päivänä 28. syyskuuta kello 12 päivällä onnellisesti kotiinsa Pietariin.691
Sjögrenin päiväkirjan muistiinpanot ovat edellisiä tutkimusmatkoja suppeammat. Syynä lienee ollut Sjögrenin sairaalloisuus, jonka myötä hän ei enää jaksanut olla tieteellisesti
niin perinpohjainen ja kiinnostunut kaikesta kuin nuorempana. Matkan aikana koetut
elämykset muodostuivatkin nyt lähinnä ruoan ja juoman nauttimisesta, joita Sjögren kuvaa laajasti suhteessa muuhun kokemaansa.
Ruokailu koostuikin pääasiassa muiden tarjoamista aterioista. Esimerkiksi saavuttuaan
Tallinnaan Sjögrenin yhden päivän ruokailut konsuli Böningin kustannuksella muodostuivat seuraaviksi: aamiaiseksi 1 keitto, 6 lasia viiniä (joista 3 samppanjaa) ja 1 kuppi kahvia, iltapalaksi pihvi, keitto ja 2 lasia olutta. Päivällä Sjögren oli käynyt Böningin kanssa
teellä tuntemattomaksi jäävän mekaanikko Söderströmin luona.692 Maksaessaan itse ruokansa Sjögren tyytyi usein pelkkään munaan (äggula) ja paloviinaan (brännvin), jota hän
nautti ilmeisesti parantaakseen yskäänsä.
Matkan ajalta ei ole tiedekatemian istuntojen pöytäkirjoissa Sjögrenistä yhtään mainintaa. Asiaan vaikutti mahdollisesti se, ettei matka ollut tiedeakatemian rahoittama, vaan
Venäjän Maantieteellisen Seuran.
Päiväkirjan perusteella Sjögren ei pitänyt tutkimusmatkansa aikana lainkaan yhteyttä
tiedeakatemian muihin jäseniin Fussia ja Kunikia lukuun ottamatta. Fussille Sjögren raportoi matkasta ja hoiti käytännön asioita. Kunikille Sjögren kertoo kirjoittaneensa ja kysyneensä syytä matkakirjastonsa viipymiseen. Kokonaisuudessa Sjögren lähetti päiväkirjan
mukaan ainoastaan yhdeksän kirjettä, joista kolme hän lähetti vaimolleen ja kaksi tiedea688 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 12.9.-18.9.1846, Coll. 209.58, KK.
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katemian sihteeri Fussille. Loput yksittäiset kirjeet olivat osoitetut Blomqvistille Helsinkiin, Kunikille Pietariin, Vossille Leipzigiin ja lähteiden perusteella tuntemattomaksi jäävälle Kraftmanille tuntemattomaan määräpäähän.693 Edellä mainituista henkilöistä vain
Blomqvistin saamat kirjeet on mahdollista tarkistaa arkistosta. Blomqvistin kirjekokoelmasta löytyy päiväkirjasta poiketen tutkimusmatkan ajalta kaksi kirjettä.694
Kirjeessään Mazirbestä 18. päivänä heinäkuuta Sjögren kertoo asuvansa liiviläisessä
maalaiskylässä ja lähtevänsä kahdeksi viikoksi liiviläisen koulumestarin luokse ja sieltä
jatkavansa Ventspilsin kaupunkiin, jossa tapaisi liiviläisiä runoja kirjoittavan lukkarin.695
Kyseessä olivat siis päiväkirjassakin mainitut Baar ja Printz. Kirjeessään Ventspilsistä 9.
päivänä elokuuta hän kehuu työskentelyään Printzin kanssa.696
On erittäin mielenkiintoista, että lähteiden perusteella Sjögren ei kirjoittanut yhtään
kirjettä Venäjän Maantieteelliselle Seuralle tai erikseen sen jäsenille. Olisi voinut olettaa,
että hän olisi raportoinut matkansa etenemisestä ainakin von Baerille ja von Köppenille.
Toisaalta kyseessä oli aiempiin tutkimusmatkoihin verrattuna erittäin lyhytkestoinen matka, joka kesti vain kolmisen kuukautta. Tästä perspektiivistä katsottuna Sjögren mahdollisesti ajatteli sen riittävän, että hän pikimmiten Pietariin palattuaan kertoo päätulokset
matkaltaan. Virallisen raportin hän tiesi joutuvansa esittämään seuran kokouksessa syksyn
kuluessa.
Sjögren esittelikin matkansa tuloksia Venäjän Maantieteellisen Seuran kokouksessa
joulukuussa. Esitystään varten Sjögren haki Pezoldilta hänen maalaamansa kuvat. Sjögren
luki matkaselostuksen saksaksi. Päiväkirjan mukaan tämä oli virhe, sillä kuuntelijat eivät
ymmärtäneet tekstiä, jolloin he joko poistuivat paikalta tai alkoivat jutella keskenään. Seuran varapresidentti Lütke pyysi Sjögreniä lopettamaan esityksen.697

9.2.3 Jäsenyyksiä tiedeseuroissa ja kunnianosoituksia
Tutkimusmatkan lisäksi vuosi 1846 oli Sjögrenille tieteellisesti merkittävä, sillä hänet
kutsuttiin useiden tieteellisten seurojen jäseneksi ja hän sai erilaisia kunnianosoituksia.
Toukokuussa Sjögren sai tietää, että Institut de France oli myöntänyt hänelle Volneyn palkinnon (Prix Volney). Institut de France koostui viidestä akatemiasta, joita olivat: L'Académie française (ranskalainen akatemia, joka vaalii erityisesti ranskan kieltä), Académie
des beaux-arts (taiteiden akatemia), Académie des sciences (tiedeakatemia), Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres (humanististen tieteiden akatemia) ja Académie des s ciences
morales et politiques (poliittisten ja moraalisten tieteiden akatemia). Volneyn palkinto
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.6.-28.9.1846, Coll. 209.58, KK.
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Sjögren Blomqvistille 18.7. ja 9.8.1846, Coll. 24.5, KK.

695 Sjögren Blomqvistille 18.7.1846, Coll. 24.5, KK.
696 Sjögren Blomqvistille 9.8.1846, Coll. 24.5, KK.
697 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 30.12.1846, Coll. 209.58, KK.
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myönnettiin humanististen tieteiden akatemian esityksestä vertailevan kielitieteen tutkimukselle.698
Tiedeakatemian sihteeri Fuss onnitteli pikimmiten Sjögreniä palkinnosta, josta hän
oli lukenut venäläisestä lehdestä. Fussin mukaan kunnianosoitus oli huomattava asia, sillä
hänen mukaansa Ranskassa harvoin huomioidaan ulkomaalaisten ansioita. Sjögrenin poikettua seuraavan kerran Fussin luona oli kunniamerkki ehtinyt jo Uvaroville asti. F
 ussin
kerrottua Uvarovin tyytyväisyydestä vastasi Sjögren hänelle sarkastisesti: ”Voin täten
todistaa, ettei kukaan ole profeetta omassa isänmaassaan.” Tähän kuului Fussin vastaus:
”Mutta akatemiahan on tunnustanut ansionne.”699
Keväällä Sjögrenille myönnettiin tanskalainen kunniamerkki, Dannebrogordenen.
Sjögren sai kunniamerkin Uvarovin ja Fussin kautta toukokuun 20. päivän istunnossa,
jossa hän esitteli myös lausuntonsa sekä Pavel Savvaitovin ja Andrei Popovin osseetin kieliopeista. Sjögren kutsuttiin myös Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseneksi,
josta hän päiväkirjan perusteella lähetti maksuna 3 hopearuplaa Ingnatiukselle.700 Tästä
lehtori Karl Henrik Jakob Ignatius (1809-1856) kiittää Sjögreniä kirjeessään:
Kirjoituksestanne ja siihen sisäänsuljetuista 3sta hopia-ruplasta, jolla äsken muistitte Suomalaista Kirjallisuuden Seuraa Wiipurissa, sanon minä nyt Teille, Seuran
puolesta, nöyrimmät kiitokset. Teidän vertaisten miesten suosio ja apu on aina oleva
Seuralle suurimpana ilona ja kehoituksena. Sillä vaikka rahat kyllä ovat mieleiset,
jos jotakin pitänee varteen saatettaman, niin on kunnioitettujen ja kunnian ansaitsevien maamiesten suosio ja turva sitäkin mieleisempi, miehuuttavampi, menestyttävämpi.701
Edellä mainittujen kunnianosoitusten lisäksi Sjögren valittiin myös Leipzigin orientaalisen seuran kirjeenvaihtajajäseneksi, josta hän lähetti joulukuussa kiitoskirjeen seuralle.702
Sjögren valittiin myös Kuurinmaan kirjallisuus- ja taideseuran jäseneksi (Kurländska sällskapet för literatur och konst). Tämän oppineen seuran aktiivijäsenet olivat Paucker Jelgavasta ja Biese Riikasta, joihin Sjögren oli tutustunut matkallaan.703 Sjögren oli myös kutsuttu jäseneksi Ruotsalaisten muinaisten kirjoitusten seuraan (Svenska Fornskrift-Sällskapet).
Matkan jälkeen Sjögren pääsi ensimmäistä kertaa uudessa etnografisen museon johtajan ominaisuudessaan tekemään henkilöstöpoliittisia päätöksiä. Hänen piti valita etnografiseen museoon konservaattori. Akateemikko Gräfe ja hänen veljensä lääkäri Gräfe sekä
akateemikko von Böthlingk suosittelivat tehtävään kymnaasin opettajaa Leopold Radloffia (1818-1865). Radloff oli päiväkirjan perusteella Gräfen veljesten serkku. Tiedeakatemian
698 Ranskan tiedeakatemian rakenteesta ja historiasta sekä sen myöntämistä palkinnoista kts. [http://
www.institut-de-france.fr]
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.3.1846, Coll. 209.58, KK.
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 10.12.1846, Coll. 209.58, KK.

703 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 15.1.-24.3.1847, Coll. 209.58, KK.
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sihteeri Fuss, apulainen Middendorff ja akateemikko Brosset suosittelivat puolestaan eläintieteilijä Edouard Ménétriès´ta (1802-1861), joka oli vuonna 1829 osallistunut tiedeakatemian rahoittamalle fysikaalis-maantieteelliselle tutkimusmatkalle Kaukasiaan. Fuss antoi
Sjögrenille kuitenkin vapaat kädet asian suhteen. Sjögren valitsi Leopold R
 adloffin.704
Tästä voidaan havaita, että henkilökohtaisilla suhteilla oli jälleen merkitystä. Sjögren oli
hyvä ystävä Gräfen veljesten kanssa, joten heidän serkkunsa oli luonteva valinta virkaan.
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on kyseisenä vuonna Sjögrenistä 16 mainintaa, joista kuutta ei löydy lainkaan hakemistosta ja puolestaan kaksi muuta löytyvät vain
hakemistosta, eikä lainkaan pöytäkirjoista.
Ensimmäisessä istunnossa Sjögren esitteli raportin L´Huilierin venäjä-tšerkessi sanakirjasta. Samassa istunnossa Sjögren sai tehtäväkseen tarkastaa sekä Šedlovin tekemän
osseetinkielisen psalttarien käännöksen että Jevgeni Felitsynin tekemän vogulinkielisen
evankeliumien käännöksen. Sjögrenin tehtäväksi tuli myös tarkastaa Popovin kirjoittaman syrjäänin kieliopin kolmas ja neljäs osa.705 Sjögren raportoi Šedlovin ja Popovin teoksista huhti- ja toukokuussa ennen lähtöään tutkimusmatkalle.706 Joulukuussa Sjögrenin
tehtäväksi tuli tarkastaa Ksenofontovin teos Tiflisistä.707
Tiedeakatemian julkaisusarjan mukaan Sjögren esitteli lokakuussa arkkimandriitta
Wenjaminin aleutin kieliopin ja sai samassa istunnossa tehtäväkseen tarkastaa A
 lexander
Waldin teoksen Der Mordwinenstamm Ersa. Enthaltend die grammaticalische und
lexicographische Bearbeitung des Ersa-Dialekts, wie eine ethnographische Schilderung dieses
Morwinenstammes. Seuraavassa istunnossa Sjögren sai julkaisusarjan mukaan tehtäväkseen tarkastaa Andrei Popovin venäjä-syrjääni-venäjä sanakirjan näytenumeron ja lähettää
huomautukset tekijälle hänen pyynnöstään.708
Castrénin matkan edistymisestä Sjögren informoi osastoa vuoden aikana kaksi kertaa. Hän esitteli tammikuussa Castrénin lähettämän matkakertomuksen käännöksen ja
lokakuussa otteita Castrénin lähettämistä kirjeistä.709 Vuoden aikana Castrénin matka
oli jatkunut Narymista Tomskin ja Jenisein kautta Turukhanskiin sekä Tolstoi-Nosin
kalastusasemalle. Matkallaan Narymista Tomskiin Castrén oli löytänyt paikallisen samojedikielen, selkupin tai toisin sanoen ostjakki-samojedin, jolla ei tosin ole mitään yhteistä obinugrilaisen ostjakin (nykyisin hanti) kanssa. Saapuessaan kesällä Turukhanskiin
Castrén saattoi haastatella samojedeja. Tässä vaiheessa matkaa Castrén siirtyi tutkimaan
704 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 18.-23.10.1846, Coll. 209.58, KK; Komkov, Levšin & Semenov
1981, 202.
705 Protocoles § 2, § 5, § 9, § 19, 16.1.1846, 1/1a 1846/74, SPb II RAN.
706

Protocoles § 86 ja § 103, 24.4.1846 ja 8.5.1846, 1/1a 1846/74, SPb II RAN.

707 Protocoles § 231, 4.12.1846, 1/ 1a 1846/74, SPb II RAN.
708 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 30 (11 novembre) octobre 1846 ja séance du 13 (25)
novembre1846. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-
Pétersbourg IV: 349-352.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1848.
709 Protocoles § 25 ja § 187, 30.1.1846 ja 2.10.1846, 1/1a 1846/74, SPb II RAN.
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samojedin kieltä. Syksyn aikana Castrén perehtyi jurakki-samojediin (nykyisin nenetsi) ja
pohjoisimpaan samojedikieleen, tavgiin (nykyisin nganasani).710
Maaliskuussa 1846 Castrén kirjoitti Snellmanille tulevaisuudensuunnitelmistaan
3-vuotisen matka-apurahan jälkeen ja jo olemassa olevista tuloksistaan seuraavasti:
Jos Suomesta en voi saada leipäpalaa, kuten luultavaa on, minusta ei olisi vastenmielistä palata vielä kerran Siperiaan. Ottaisin tutkiakseni tunguusilaisen kieliryhmän,
mihin tarkoitukseen Tiedeakatemia ei evänne tukeaan. Sillä koska nykyinen matkani tulee riittävästi todistamaan, että Suomen heimo on sukua samojedilaiselle,
ja koska suomalaiset lisäksi ilmeisesti ovat sukua turkkilaisille ja tataareille, niin
kielentutkimuksen lähin tehtävä on tietysti yrittää samojedin avulla välittää yhteys suomalaisista tunguuseihin. Tunguuseista taas on tie avoinna mantshuihin, ja
mongoleihin johtavat kaikki tiet. Meidän täytyy vähitellen totuttautua ajatukseen,
että olemme noiden halveksittujen mongoleiden sikiöitä, mutta me voimme joka tapauksessa esittää tulevaisuudelle kysymyksen: onko tosiaan olemassa selvä ero kaukasialaisen (indo-eurooppalaisen) ja mongolilaisen rodun välillä? Minun mielestäni
ei ole. --- Varhemmin oli tarkoitukseni ryhtyä tutkimaan yksinomaan mongolin
kieltä toivoen täten saavani selville suomalaisten alkuperän ja sukulaisuussuhteet
sekä voidakseni mahdollisesti kumota Blumenbachin rotuteorian. Mutta tarkemmin asiaa harkittuani olen havainnut tämän aiheen sellaiseksi, että se kielentutkimuksen nykyvaiheessa ei johtaisi muuhun kuin rudbeckilaisuuteen. Tutkimusta ei
voi ulottaa niin laajalle, ennen kuin välillä olevien kielten rakenne ja sanavarasto on
tarkoin selvitetty.711
Castrén oli siis perehtynyt varhaisiin rotuteorioihin, joiden edustajiin Johann Friedrich
 ativa
Blumenbach kuului. Blumenbach jakoi väitöskirjansa De generis humani variatate n
(Ihmissuvun luonnollisesta eriytymisestä) kolmannessa painoksessa vuonna 1795 ihmiskunnan viiteen rotuun ja antoi niille nimet: kaukasialainen, mongolinen, neekerirotu,
amerikkalainen ja malaijilainen. Kaukasialainen tarkoitti eurooppalaisia ja etiopialainen
afrikkalaisia. Eurooppalainen (kaukasialainen) rotu oli kaunein ja täydellisin. Blumenbach
laski suomalaiset ja saamelaiset kuuluviksi mongoliseen rotuun, joka hänestä oli degeneroitunut, rappeunut rotu. Juuri Blumenbachin käsityksillä suomalaisten rotuasemasta oli
suuri vaikutus siihen, että syntyi sitkeä käsitys suomalaisten mongolisuudesta.712 Kuten
luvussa 7.3.1. on esitetty, Castrén tuki omista toiveistaan huolimatta tutkimustuloksillaan
Blumenbachin ja muiden varhaisten rotuteoreetikoiden käsityksiä suomalaisen rodun
mongolilaisesta alkuperästä ja sijoitti suomalaisten alkukodin Altaille. Kemiläisen mukaan Castrén näytti ajatelleen, että suomalaisten ei kannattanut ylenkatsoa kieliä, joita
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Korhonen 1986, 57-58.

711 Castrén Snellmanille 17.3.1846. Teoksessa Joki (toim.) 1967, 271-273.
712 Kemiläinen 1993, 56-63.
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koko maailmassa tutkittiin. Esimerkiksi Saksassa tutkittiin tuolloin suomensukuisia kieliä
ja mongolikieliä.713
Castrénin matkakertomuksesta käy ilmi hänen kriittinen suhtautumisensa paitsi venäläisiin ja myös tapaamiinsa kansoihin – ostajakkisamojedit ovat epäsiistejä, laiskoja ja
veteliä. Pohjoiset samojedit puolestaan elävät syvimmän raakuuden ja tietämättömyyden
tilassa. Matkan edetessä sen vaivalloisten osuuksien lisäksi myös pahoinvointi ja pistokset
(eli toisin sanottuna keuhkotauti) alkoivat jälleen vaivata matkamiestä.714 Tämä ei ollut
mikään ihme, sillä olosuhteet matkan aikana olivat surkeat. Castrénin kuvauksen mukaan
Turukhansk oli neljän asunnoksi kelpaavan rakennuksen kylä, jossa oli viisi porvaria ja
joitakin kasakoita, ja jonka torilla porot söivät heinää. Turukhanskista matka oli jatkunut
Tolstoi-Nosiin, joka oli jälleen neljän tuvan muodostama kylä. Castrén on kuvannut
oloja asunnoissa niin kurjiksi, että välillä siellä vesi valui seiniä pitkin muuttuen pian taas
härmäksi.715
Oman Liivinmaata koskevan matkasuunnitelmansa Sjögren esitteli helmikuussa osastolleen.716 Marraskuussa löytyy pöytäkirjoista harvinainen merkintä toisen tiedeakatemian jäsenen tekemästä arviosta Sjögrenin tutkimuksista. Tuolloin akateemikko von Köppen
kehui Sjögrenin tutkimusta Inkerinmaan väestöstä.717
Sjögrenin ehdotus Radloffin valitsemiseksi etnografisen museon konservaattoriksi
Schaderin jälkeen hyväksyttiin istunnossa lokakuussa, jolloin se myös kirjattiin pöytäkirjaan, ja päätös lähetettiin varapresidentin vahvistettavaksi.718 Vuoden aikana Sjögren sai
myös takaisin tiedeakatemialle hankkimiensa teosten kustannuksia tai vastaavasti sai hyväksynnän maksusta henkilöille, jotka olivat välittäneet teokset hänelle.719
Vuodelta 1846 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 32 mainintaa, joista 20 on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisten pöytäkirjojen kuuttatoista Sjögreniä koskevaa pykälää.720 Neljä alkuperäisistä puuttuvaa merkintää koskevat
Sjögrenin lukemia raportteja Popovin syrjäänin kieliopista ja Savvaitovin syrjääninkielisen katekismuksen käännöksestä. Näiden lisäksi julkaistiin osastossa (rapports) Sjögrenin
raportti L´Huilierin venäjä-tšerkessi –sanakirjasta, Castrénin Sjögrenille lähettämiä mat-

713 Ibid.
714 Castrén, M.A., Reseanteckningar. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 228-235; Castrén Sjögrenille
6.3.1847 ja Castrén Rabbelle 6.3.1847. Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 283-287.
715 Tallgren 1913, 96-100.
716 Protocoles § 51, 27.2.1846, 1/1a 1846/74, SPb II RAN.
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720 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 16 (28) jan. 1846 - séance du 18 (30) dec. 1846. Bulletin de
la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg III: 253-382 ja IV:
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kakertomuksia osastossa ”matkakertomuksia ja –kirjeitä” (voyages), kuten myös otteita
Castrénin Sjögrenille osoittamista matkakirjeistä.721

9.3 Kameleontti
9.3.1

Vanhan Suomen suomalaisuusliikkeen piiri

Sjögren alkoi maaliskuussa 1847 suunnitella tekevänsä kesällä pienemmän tutkimusmatkan Inkerinmaan pappiloihin Venäjän Maantieteellisen Seuran rahoituksella. Hän laati
matkasta muistion ja vei sen akateemikko von Baerille.722 Seuran rahanpuutteen vuoksi
matkasuunnitelmasta jouduttiin luopumaan. Tämä ei kuitenkaan harmittanut Sjögreniä,
joka koki olevansa erilaisten lausuntojen vuoksi erittäin työllistetty myös kesälomallaan.723
Kuten tavallista perhe vietti kesän Toksovassa, josta Sjögren teki heinäkuussa matkan
höyrylaiva Unionilla Viipuriin. Viipurissa hän tapasi entisiä opiskelutovereitaan ja ystäviään. Sjögren vietti aikaa pääosin ystävänsä, tukkukauppias Thomas Zagelin luona, mutta
kävi myös tapaamassa Jakob Judénia, oikeusraatimies Axel Fredrik Antellia (1797-1858) ja
hovioikeuden asessori Johan Erik Bergbomia (1796-1869).724 Edellä mainituista henkilöistä Judén, Bergbom ja Zagel kuuluivat Vanhan Suomen suomalaisuusliikkeen edustajiin ja
toimivat aktiivisesti vasta perustetussa Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.725
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin 7.9.1845 ja sen perustamiskirjaan kirjoittivat nimensä tohtori Jac. Judén, Andreas Keldan, Abraham Keldan, A. Wilke,
Adam Paunonen, rovasti M. E. Alopaeus, lehtori C. W. Ahrenberg, Ab. Häggberg, lehtori
C. H. Ståhlberg, lehtori A. E. Berner, Lehtori H. Const. Corander, lehtori K. H. J. Ignatius, varakirkkoherra B. S. Hougberg ja lehtori Adolf Relander. Judénin jälkeen nimensä
kirjoittaneet neljä seuraava miestä kuuluivat Teperin nimittämään ”puukhollariryhmään”,
toisin sanoen joukkoon kaupungin suomalaissyntyisiä pikkuliikemiehiä ja virkamiehiä,
jotka harrastivat suomen kieltä. Seuran tarkoitus oli määritelty yhtäläiseksi helsinkiläisen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa, mutta kyse ei kuitenkaan ollut mistään emä721 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
III: 253-382 ja IV: 1-353.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1848.
722 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 5.3. ja 12.3.1847, Coll. 209.58, KK.
723 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 26.5.1847, Coll. 209.58, KK.
724
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seuran ”lapsesta”, vaan pikemminkin ”veljestä”. Teperin mukaan seura kuului ”itäiseen
fennomaniaan”. Sen perustajajäsenistä kuusi oli kuulunut aikoinaan viipurilaiseen osakuntaan (Alopaeus, Berner, Corander, Hougberg, Ignatius, Relander), ja Teperi katsoo näiden
jäsenten vaalineen Arwidssonin henkistä perintöä.726
Vuoden 1846 ensimmäisessä pöytäkirjassa mainitaan monen muun henkilön ohella seuran toiminnalle tärkeäksi henkilöksi myös Sjögrenin ystävä hovioikeuden asessori
Bergbom. Kaiken kaikkiaan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäseniä
voidaan katsoa olleen yhteensä 27. Teperi on tutkinut myös niitä jäseniä, jotka tavallaan
muodostivat ydinjoukon ulkopiirin. Näihin henkilöihin kuului vanhojen kauppiassukujen edustajia, kuten kolme Hackmania ja mielenkiintoista kyllä, Sjögrenin ystävä, tukkukauppias Thomas Zagel. Pian jäseneksi kutsuttiin myös Mannerheim ja muita hovioikeuden virkamiehiä. Kuvernööri Kothenin vaimo oli seuran jäsen (hänen miehensä ei ollut).
Koskivirran (2014) mukaan Viipurin virkamieseliitti piti tärkeänä suomen kielen aseman
parantamista ja sitä kautta yhteiskunnallisten kumousaatteiden ehkäisemistä. Käytännössä seuraa johtivat papit ja opettajat. Teperistä poiketen Koskivirran mukaan seuraa johti
lehtori C. H. Ståhlberg aina vuoteen 1857 ast.727
Teperin mukaan Viipurissa toimittiin hyvin erilaiselta pohjalta kuin Helsingissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura muistutti hänen mukaansa tieteellistä seuraa, jonka päähuomio oli kansallisten tieteiden edistämisessä, kun taas Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seurassa keskityttiin kansanvalistukseen. Viimeksi mainitun seuran jäsenkunnassa oli paljon talonpoikia ja myös naisia, mikä oli myös poikkeuksellista.728
Bergbom muutti pois Viipurista ja hänen jälkeensä seuran esimieheksi valittiin 7.9.1847
yksimielisesti hovioikeuden presidentti Mannerheim. Teperin mukaan seura halusi itselleen suojelijan ja tukijan. Teperi näkee taustalla olleen myös Mannerheimin halun auttaa ja ymmärtää Karjalan kansaa ja hänen myötämielisyytensä suomen kieltä kohtaan.729
Tässä tulkinnassa Teperi on väärässä. Mannerheim piti yliopiston rappiona talonpoikia ja
suomikiihkoa eli fennomaniaa. Hän myös hyökkäsi usein fennomaaniylioppilaita vastaan,
kuten Teperi tutkimuksessaan myös kuvaa. Mannerheimia ei voi parhaalla tahdollakaan
kuvata suomalaisen sivistyksen kannattajaksi. Siinä Teperi on kuitenkin oikeassa, että
seuran tavoitteet olivat kansanvalistuksessa ja tällöin Mannerheimilla ei ollut pelkoa, että
seuran kautta rahvaalle avautuisivat tiet virkamiesuralle. Mannerheim näet vastusti myös
säätykiertoa.
Vaikka Mannerheim vastusti muun muassa suomenkielistä tieteellistä julkaisutoimintaa, oli hän kuitenkin suomen kielen tieteellisen tutkimuksen kannalla ja oli esittämässä
suomen kielen professuurin perustamista Aleksanterin yliopistoon. Suomen kielen aseman
prantaminen osoitti lojaalisuutta Venäjää kohtaan.730
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Mannerheim oli nimenomaan asemansa ja suhteidensa kautta tärkeä tuki seuralle.
Mannerheim, joka oli korkea-arvoisempi virkamies kuin kuvernööri Kothen, sai muun
muassa estettyä mahdolliset sääntömuutokset lähettämällä seuran säännöt vahvistettavaksi suoraan senaattiin, eikä kuvernöörille.731
Sjögren siis seurusteli Vanhan Suomen suomalaisuusliikkeen edustajien kanssa. He
olivat pääosin Sjögrenin opiskelutovereita Turun Akatemian vuosilta ja olleet samassa
viipurilaisessa osakunnassa. Mikäli tämä todistaa Sjögrenin omanneen itäisen fennomanian aatemaailman, ei asiasta ole olemassa todisteita kirjeenvaihdossa edellä mainittujen
henkilöiden kanssa. Voidaan kuitenkin kysyä, miksei Sjögren kansan parista lähteneenä
olisi tukenut kansanvalistustyötä. Kuten Mannerheimin kohdalla on mainittu, viipurilaisen seuran tavoitteet sopivat paremmin Sjögrenin ystäväpiirin aatemaailmaan kuin helsinkiläisen seuran ohjelma. Sitäkään vaihtoehtoa ei voi poissulkea, että Sjögren olisi aatemaailmaltaan ollut todellisuudessa lähempänä näitä viipurilaisia lukion opettajia kuin
hovioikeuden seurapiiriä. Mitä enemmän Sjögrenin ystävä- ja tuttavapiiriä tarkastelee, sitä
vakuuttuneemmaksi tulee, että hän oli jollei ”peluri” niin ainakin mitä ilmeisimmin jonkinlainen kameleontti.

9.3.2

David Emanuel Daniel Europaeus

Kesä 1847 Toksovassa muodostui sikäli poikkeukselliseksi, että tuolloin Sjögren tapasi
ensimmäistä kertaa opiskelija David Emanuel Daniel Europaeuksen, joka yöpyi maisteri
Henrik August Reinholmin (1819-1883) kanssa Toksovan pappilassa Carl Sirénin luona.
Toksovassa oleskelunsa aikana nuorukaiset vierailivat myös useaan otteeseen Sjögreneillä.
Toksovasta Europaeuksen ja Reinholmin matka jatkui Pietariin. Päiväkirjassaan S jögren
mainitsee antaneensa molemmille suosituskirjeet Frähniä ja von Köppeniä varten.
Europaeus ja Reinholm vierailivat vielä myöhemminkin Sjögreneillä (tällöin tosin Pietarissa) ennen kotimatkaansa kohti Helsinkiä.732
Europaeuksen ja Reinholmin tulosta Pietariin oli Sjögrenille jo etukäteen kesäkuussa
päivätyssä kirjeessään ilmoittanut Gabriel Rein, joka suosittelee molempia Sjögrenille seuraavasti:
Näinä päivinä matkustaa täältä kaksi nuorta miestä, opiskelija Reinholm ja maisteri
Europaeus, tarkoituksenaan Pietarista käsin tutkia suomalaisia kansoja Pohjois-Venäjällä ja nyt pyydänkin saada suositella matkustavaisia veljelliseen suosioosi ---733
Europaeuksen ja Reinholmin vaellukset Keski-Inkerissä (Toksova, Lempaala) tuottivat tuloksena Europaeuksen runoelman Pieni Runon-Seppä, jolla hän todisti Inkerinmaan olevan unohdettu runoaitta. Seuraavana vuonna Europaeus matkaili jälleen Inkerinmaalla
731 Teperi 1965, 13-161.
732 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 6.8.-30.9.1847, Coll. 209.58, KK.
733 Rein Sjögrenille 12.6.1847, Coll. 209.14, KK.
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keräämässä runoja muistiin – tällä kertaa Venjoella, Tuutarissa ja Liissilässä. Europaeus jatkoi myöhemminkin väsymättä Inkerinmaan runouden keräämistä ja sen merkityksen painottamista suomalaiselle sivistyneistölle. Haltsosen mukaan tärkeimmän matkan alueelle
hän teki vuonna 1853 Länsi-Inkeriin, jossa hän löysi miltei tuntemattoman inkeroisten
asuinalueen ja totesi sen rikkauden.734
Kuten aiemmin todettiin, olisi Sjögren halunnut itse lähteä kiertelemään Inkerinmaalle juuri kyseisenä vuonna. Lähteistä ei kuitenkaan käy ilmi, olisiko hän kerännyt kansatieteellis-kielitieteellisen aineiston lisäksi myös alueen runoutta. On itse asiassa melkoinen
sattuma, että juuri samaisena vuonna saapuivat Europaeus ja Reinholm keruumatkalle
Inkerinmaalle. Sjögrenin uudelleen virinnyt kiinnostus alueeseen loppui lyhyeen, sillä hän
ei enää seuraavina vuosina havitellut rahoitusta matkalle savakoiden ja äyrämöisten pariin.
Alkuun myönteisessä hengessä virinnyt tuttavuus nuoreen suomalaissyntyiseen runonkerääjään päättyi Europaeuksen kannalta onnettomasti, sillä Sjögren kieltäytyi vuoden
1848 jälkeen tukemasta häntä. Syitä voi vain arvailla. Ratkaisevaa ei liene ollut Europaeuksen joutuminen yleiseen epäsuosioon, vaan Sjögrenin kokema uhka, joka syntyi Europaeuksen Pienen Runon-Sepän lähettämisen (1848) ja Pietari-myönteisyyden myötä. Sjögren
saattoi pelätä mahdollista kilpailijaa. Toisaalta Europaeus oli rohkea kannanotoissaan,
mikä ei vättämättä sopinut venäläiseen kulttuuriin ja olisi vaarantanut myös Sjögrenin
aseman Europaeuksen maamiehenä.

9.3.3

Uvarovin lakeija

Europaeus ei suinkaan ollut ainoa henkilö, jota Sjögren kohteli kaltoin. Seuraavaksi vuorossa oli Brosset. Sjögren nimittäin kieltäytyi kolmantena varsinaisena akateemikkona allekirjoittamasta esitystä Brossetin nimittämiseksi akateemikoksi. Esityksen olivat allekirjoittaneet akateemikot Frähn ja von Gräfe. Syynä oli, että virka kuului vuosien perusteella
Brossetille, mutta tiedeakatemian presidentti halusi virkaan oman suojattinsa Kasanista
(päiväkirjan mukaan erään K.:n). Sjögren ei uskaltanut asettua presidenttiä vastaan.735
Joulukuussa Sjögrenille myönnettiin korkeampiarvoinen kaulaan kiinnitettävä Pyhän
Annan ritarimerkki. Sjögren itse suhtautui tähän huomionosoitukseen tapansa mukaan
penseästi ja suorastaan epäluuloisesti. Hänestä arvomerkin tarkoituksena oli rauhoittaa
hänet uskomaan, ettei hän menetä eläkettään, kuten aiemmin oli käynyt määrävuosikorotuksen suhteen.736
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 21 mainintaa, joista yhtätoista
ei ole lainkaan hakemistossa. Vastaavasti hakemistosta ei tältä vuodelta löydy merkintöjä,
joita ei olisi myös pöytäkirjassa. Sjögren oli kutsuttu sekä Riikan historiallisen seuran että
734

Haltsonen 1965, 100-102.

735 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.10.1847, Coll. 209.58, KK.
736 Sjögren, A.J. Allmänna Ephemerider 16.-17.1.1848, Coll. 209.58, KK.
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Kuurinmaan kirjallisuus- ja taideseuran jäseneksi, mistä hän informoi muita osastonsa jäseniä tammi- ja helmikuun istunnoissa.737
Ensimmäisessä istunnossa kerrottiin Sjögrenin L´Huilierin teosta koskevan raportin
julkaisemisesta tiedeakatemian julkaisusarjassa.738 Myöhemmin keväällä Sjögren ehdotti,
että tiedeakatemia julkaisi julkaisusarjassaan tutkimuksia otsikon Archiv für die Geschichte
Est-Liv- und Courland, Lapponie alla.739
Sjögren kertoi istunnossa, että Castrénin matkakirjeet on lähetetty A. Löfströmille
muokattavaksi julkaisukuntoon. Maaliskuussa tehtiin päätös Castrénin kirjeiden julkaisemisesta tiedeakatemian julkaisusarjassa (bulletin) ja jossakin lehdessä (gazette). Huhtikuussa Sjögren esitteli jälleen uuden Castrénin lähettämän kertomuksen matkansa viimevaiheista.740 Lisäksi Sjögren luki Castrénin matkakirjeitä neljässä istunnossa vuoden
aikana.741
Vuoden 1847 aikana Castrénin tutkimusmatka edistyi Turukhanskista Jeniseille, sieltä
Minusinskin kautta Kiinan rajalle ja aina Nishneudinskiin. Bergstadi oli loppuvuodesta
1846 sairastunut ja toverusten taival erkani tammikuussa, jolloin Bergstadi lähti matkalle
kohti Suomea. Kuten reitistä voidaan havaita, vuonna 1847 Castrénin matkassa alkoi kokonaan uusi vaihe. Hän suuntasi kohti Mongolian ja Kiinan rajaa, mistä hän toivoi löytävänsä vastuksen suomalaisten alkuperälle. Tällä osuudella tekemillään havainnoilla Castrén
pystyi Korhosen mukaan osoittamaan erään samojediheimon (sojootit) tataaristuneen
kokonaan ja hän tutki myös turkin murteita. Syyskuussa 1847 Castrén löysi nykyisin sukupuuttoon kuolleiden kamassisamojedien ainoan tuolloin olemassaolevan yhdyskunnan
Krasnojarskista itään.742
Castrén löysi oleskellessaan Minusinskissa ja retkeillessään sieltä ympäröiville seuduille
myös joukon erikoisia hautamuodostelmia. Haudoista Castrén löysi luurankoja, astioita ja
pieniä esineitä, joita hän lähetti tiedeakatemialle. Samoilta seuduilta löytyi myös kalliokuvia ja -kirjoituksia, joita Castrén jäljensi ja lähetti tiedeakatemialle.743
Sjögren esitteli ensimmäisessä istunnossa myös Ksenofontovin kirjettä koskevan raporttinsa.744 Tämän lisäksi hän esitteli raportin Waldin mordvan kieltä käsittelevästä
teoksesta ja Popovin venäjä-syrjääni-venäjä sanakirjasta. Raportit määrättiin julkaistaviksi,
ja Popovin laatima sanakirja tuli ehdolle Demidovin palkinnonsaajaksi.745 Ennen loppuraporttia Popovin sanakirjasta Sjögren oli esittänyt siihen korjauksia ja tarkastanut ne sekä
737
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738 Protocoles § 8, 15.1.1847, 1/1a 1847/76, SPb II RAN.
739 Protocoles § 63, 23.4.1847, 1/ 1a 1847/76, SPb II RAN.
740 Protocoles §3, § 41 ja § 54, 15.1.1847-9.4.1847, 1/1a 1847/76, SPb II RAN.
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742 Korhonen 1986, 56-66.
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aakkosten oikeinkirjoituksen.746 Sjögren määrättiin vuoden aikana myös tarkastamaan
Popovin laatima syrjäänin kielioppi Pyhän Synodin ja Opetusministerin historiallis-kielitieteelliselle osastolle antaman tehtävän johdosta.747
Vuodelta 1847 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 20 mainintaa, jotka 19 on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.748 Näiden lisäksi
kyseisenä vuonna julkaistiin osastossa ”jäsenistöön liittyvät uutiset” (chronique personnel)
Sjögrenin saama Pyhän Annan 2. luokan kunniamerkki.749

9.4 Ristipaineiden alaisena
9.4.1

Kahakka Talvipalatsissa

Vuotta 1848 voi hyvällä syyllä pitää sekä Sjögrenin tieteellisen uran että yksityiselämän
näkökulmasta tarkasteltuna yhtenä erikoisemmista vuosista hänen elämässään. Vuoden aikana Sjögren valittiin tiedeakatemian hallinnolliseen komiteaan ja hän antoi lausuntoja eri
kielten opetuksesta eri oppilaitoksissa, mikä kuvastaa hänen saavuttamaansa luottamusta
tiedeakatemian venäläisessä johdossa. Sitä, että myös Sjögren tunsi asemansa vakiintuneeksi, kuvastaa myöntyminen Pyhän Katarinan seurakunnan kirkkoneuvoston jäseneksi – luottamustehtävään, josta hän aiemmin oli kieltäytynyt. Kaikki kuitenkin vaarantui
Sjögrenin tyttären ansiosta.
Tammikuun 25. päivänä Sjögrenin tyttären Bertan piti olla piirustuskoulussa, jonne hän ei saapunutkaan. Kertomatta kenellekään aikeistaan etukäteen Berta Sjögren oli
päättänyt mennä Talvipalatsiin ja yrittää päästä keisarin puheille. Asiana hänellä olisi ollut liiviläisten epäoikeudenmukainen kohtelu - käännyttäminen ortodoksisuuteen. Keisarin puheille Berta Sjögren ei päässyt, vaan vartioupseeri pidätti hänet kaartinkaivolla
(gardesbrunnen).750
Päiväkirjassaan Sjögren kertoo, että hänet haettiin Talvipalatsin komentajan kenraalikomendantti Saltzan puheille sillä tekosyyllä, että komendatin luona oli rouvashenkilö, joka valitti hänestä. Perillä totuus paljastui – kyse olikin hänen tyttärestään, eikä
Sjögrenistä itsestään kuin isän roolissa. Kenraalikomendantti Saltza otti Sjögrenin vastaan
ja puhutteli sekä häntä että tytärtä, joka oli tuotu samaan tilaan. Raportista Sjögren sai
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lukea tyttärensä olevan ”mieleltään häiriintynyt”. Luonnehdinta vaihdettiin Sjögrenin vaatimuksesta sanaksi ”melankolinen”. 751
Seuraavaksi Sjögren tyttärineen vietiin palatsiadjutantin kanssa ylipoliisimestarin luokse, joka Sjögrenin mukaan kohteli heitä raa´asti ja uhkasi karkottaa heidät, vaikka Sjögren
kertomansa mukaan kehotti tytärtään ruotsiksi kertomaan kaikki avoimesti. B
 erta kertoi lukeneensa liiviläisten asiasta saksankielisestä lehdestä nimeltään Das Ausland ja ettei
isänsä ollut tiennyt hänen lukeneen kiellettyä lehteä. Seuraavaksi heitä kuulustelivat kansliapäällikkö ja lääkäri poliisin läsnä ollessa. Berta paljasti kuulleensa liiviläisten asemasta
myös Toksovan kappalaiselta Johan Ahlströmiltä752 sekä henkilöiltä, joiden nimiä hän ei
muista. Sjögren yritti kertomansa mukaan laimentaa tyttärensä puheita. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaikki Bertan ajatukset olivat peräisin Ahlströmeiltä. Sjögren joutui samalla
lupaamaan, että hän huolehtisi, ettei Berta enää koskaan häiritsisi ketään keisarillisen perheen jäsenistä.753
Kotiinpaluun jälkeen Sjögren oli kovasti huolissaan tapauksen vaikutuksesta sekä
omaan uraansa että Ahlströmin perheen elämään. Sjögren jopa matkusti muutaman päivän kuluttua Toksovaan tapaamaan kappalaista ja hänen perhettään. Sjögren ei kuitenkaan saanut tilaisuutta keskustella asiasta Ahlströmin kanssa. Huhu tapahtuneesta levisi
nopeasti Pietarin sivistyneistön keskuudessa. Esimerkiksi tiedeakatemian jäsen Hamel
ilmoitti kuulleensa tapauksesta ja kyseli sen todenperäisyyttä. Kuitenkaan esimerkiksi tiedeakatemian sihteeri Fuss tai johto ei kysellyt Sjögreniltä välikohtauksesta.754
Sjögrenin käyttäytymisen tekee erikoiseksi, että hän itse päivittelee huhtikuussa 1845
päiväkirjassaan luterilaisen maalaispapiston palkanalennusta ja kutsuu heitä ”Olyckliga
landsmän!” Lisäksi Sjögren kirjoittaa kuulleensa lättiläisten joukoittain kääntyvän ”oikeauskoisuuteen” eli luterilaisista ortodokseiksi.755 Rivien välistä on mahdollista tulkita
Sjögrenin paheksuvan viranomaisten käännytystyötä ja luterilaisen uskon edustajien ”sortoa” Venäjällä. Asiasta oli todennäköisesti keskusteltu myös perhepiirissä. Sjögren ei halunnut menettää virkaansa tiedeakatemiassa myöntämällä julkisesti olevansa tyttärensä
kanssa samaa mieltä, vaan ryhtyi syyttämään Ahlströmeitä.
Selkkauksella ei kuitenkaan ollut vaikutusta Sjögrenin asemaan tiedeyhteisössä tai sen
lähellä oleviin piireihin. Helmikuun puolivälissä Sjögrenin vieraillessa Pyhän Katarinan
ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherran Zandtin luona, pari tuttua pappia vei hänet sivummalle ja kysyi tapahtuneesta.756 Tästä huolimatta Sjögren valittiin saman kuukauden
751 Ibid.
752 Johan Erik Ahlström (1811-1894) pappi. 1839 vihitty papiksi Turun hiippakunnassa, 1846 Toksovan
kirkkoherran apulainen, 1855 vt. Toksovan kirkkoherra, 1857 vakinainen Toksovan kirkkoherra. Puolisot:
Charlotta Margareta Matilda Rennerfelt, edellisen sisar Ida Augusta Vilhelmina Rennerfelt, Helena Lovisa
Haake. Kts. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Ahlström 15161.
753 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.1.-15.2.1848, Coll. 209.58, KK.
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lopulla Pietarin Pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoneuvostoon, ja hän
suostui ottamaan luottamustehtävän vastaan. Aiemmin hän oli kieltäytynyt kunniasta.757
Pyhän Katarinan seurakunnan kirkkoherra oli vuodesta 1835 lähtien ollut Sjögrenin
opiskelutoveri Turun Akatemiasta Custaf Zandt, jota Sjögren kutsuu nimellä Carl. Pyhän
Katarinan seurakunta samoin kuin suomenkielinen Pyhän Marian seurakunta olivat muodostettu vuonna 1745. Pyhän Marian seurakunnan jäsenet tulivat pääasiassa Inkerinmaalta ja Viipurin läänistä, mutta myös muualta Suomesta. Pyhän Katarinan seurakunta oli
yhteispohjoismainen, mutta sen jäsenistön enemmistö oli Suomesta ja pääosin ns. ”Uuden
Suomen” alueelta. Ruotsinkielisessä seurakunnassa oli hyvin vahva saksankielinen vaikutus.758
Seurakuntien hallintoa johti edellä mainittu kirkkoneuvosto. Kirkkoherralla oli keskeinen asema toiminnassa, mutta ulospäin seurakuntaa edusti kunniapatronus. Tähän toimeen kuuluivat sekä valta että vastuu seurakunnasta ja toimiminen puhemiehenä suhteessa viranomaisiin ja hallitsijaan. Ministerivaltiosihteeri Armfelt toimi 1840-1850 –luvuilla
sekä Pyhän Marian että Pyhän Katarinan seurakuntien kunniapatronuksena. Seurakuntien tärkein toimiala uskonnon lisäksi oli koulutus, ja molemmilla seurakunnilla oli omat
kirkkokoulunsa.759
Vuoden 1832 Venäjän luterilaisille kirkoille annetun kirkkolain mukaan seurakuntiin
ei ollut pakko liittyä kuten paikallisseurakuntiin Suomessa. Jäsenet olivatkin pääosin maahanmuuttajia. Pietarissa seurakunnan saattoi valita vapaasti ja sen vaihtaminen oli tavallista.760
Sjögrenin päiväkirjoista käy ilmi, että Zandt kastoi Sjögrenien lapset. Mielenkiintoista
on, että Sjögren valitsi äidinkielestään ja ystävyyssuhteestaan Pyhän Marian suomenkielisen seurakunnan kirkkoherra Siréniin huolimatta seurakunnakseen ruotsinkielisen seurakunnan. Syynä saattoi olla Sjögrenin vastenmielisyys omaa taustaansa kohtaan, mutta
myös hänen vaimonsa taustalla saattoi olla merkitystä. Toisaalta yhteiskunnallisella asemalla saattoi olla enemmän merkitystä kuin kielellä. Sjögren seurusteli asuessaan Pietarissa laajemminkin synnyinmaastaan lähtöisin olleen papiston kanssa seurakunnasta riippumatta. Sirénin ja Zandtin lisäksi Sjögren perheineen oli aktiivisesti kanssakäymisissä
Toksovan eläkkeellä olleen kirkkoherra Skotten kanssa.
Näin oli myös laita kyseisenä kesänä, jonka Sjögren perheineen vietti jälleen kerran
Toksovassa. Sjögren matkusti tapansa mukaan lomansa aluksi Viipuriin tapaamaan tuttaviaan ja erityisesti jälleen tukkukauppias Zagelia. Viipurissa Sjögren ehti piipahtaa myös
Mannerheimin, Judénin, Kothenin ja pastori Relanderin luona.761
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9.4.2

Suhde Europaeukseen ja Lönnrotiin

Palattuaan Pietariin Sjögren matkusti Toksovaan. Matkalla hän otti kyytiinsä sateessa
kastuneen Europaeuksen, joka pääsi myös saunaan lämmittelemään. Europaeus oli matkalla pastori Sirénille. Europaeus vieraili seuraavien päivien aikana myös useaan otteeseen
Sjögreneillä.762 Europaeus oli saanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta 100 hopearuplaa runokeruuseen Tverin Karjalasta ja Inkerinmaalta. Europaeus haaveili myös jatkavansa
matkaa Castrénin luo Siperiaan, johon kyseinen stipendi ei kylläkään riittänyt.763
Samoihin aikoihin alkoi Europaeuksen konflikti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kanssa. Mitä suuremmaksi Europaeuksen into runonkeruuseen kasvoi, sitä enemmän se
hänen tukijallaan Lönnrotilla laimeni. Sulkusen mukaan Lönnrotin työskentely Uuden
Kalevalan kanssa ja sen kokoamiseen liittyvät erimielisyydet Europaeuksen kanssa johtivat
jälkimmäisen kannalta kohtalokkaaseen välirikkoon, joka ajan myötä laajeni ei vain fennomaanien sisäpiiriin, vaan myös vanhoihin opiskelutovereihin. Kuten Sulkunen on kuvannut, kuoli hyljeksitty, taloudellisessa ja henkisessä ahdingossa ollut tieteelle kuitenkin
intohimoisesti omaistautunut Europaeus Pietarissa köyhäinsairaalassa vuonna 1884.764
Europaeus kirjoitti muistiin viidellä runonkeruumatkallaan vuosina 1845-1848 enemmän säkeitä kuin Lönnrot oli tehnyt kaikilla matkoillaan. Hän toi Kalevalaa varten
Lönnrotille ennen tuntemattomia runolisiä Inkeristä ja myös Suomen-Karjalasta sekä Aunuksesta. Hän myös tunsi aineistonsa erittäin hyvin. Sulkusen mukaan Europaeus lapsekkaan innostuneesti ja luottavaisen epäkunnioittavasti esitteli ideoitaan ja neuvoi Lönnrotia
Uuden Kalevalan kokoonpanossa. Tämän lisäksi hän astui Lönnrotin varpaille kirjoittamalla inkeriläisrunojen kokoelman ja runousopin nimeltään Pieni Runon-Seppä eli Kokous paraimmista Inkerinmaan puolelta kerätyistä runo-lauluista ynnä johdatuksia runontekoon, millä hän onnistui ilmeisesti suututtamaan Lönnrotin. Tämän jälkeen Lönnrot
systemaattisesti leimasi Europaeuksen runonkeruut Inkerissä ja ylipäätään koko Inkerin
kansanrunouden merkityksen.765
Lönnrotin mielialan voi aistia jo hänen kyseisen vuoden maaliskuussa lähettämästä kirjeestään Sjögrenille. Lönnrot kirjoittaa:
Ylioppilas Europaeus, jolta olen saanut suurimmat kokoelmat, mietiskelee keinoa
päästä ensi kesänä Tverin kuvernementissä asuvien karjalaisten luo, ja toivoo jopa
sieltäkin löytävänsä Kalevalan runoja, minkä tähden hän kehottaa minua lykkäämään Kalevalan toimitusta, kunnes hän on palannut. Minun ajatukseni on kumminkin, että jos hän saisikin jonkun senlaatuisen runonpätkäsen sieltä, niin eivät ne
entisiin vaikuta ja siksi lienee parasta, etten niiden tähden pitkitä työtäni.766
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käänsi tässä vaiheessa Europaeukselle selkänsä kieltäytymällä teoksen myynnistä, vaikka myönsikin aiemmin mainitun apurahan kesän 1848
matkalle. Sulkunen on osuvasti todennut kyseessä olleen eräänlaisen pisteen laittamisen
Kalevalan kokoonpanolle sekä Lönnrotin ja Kalevalan ympärille syntyneen kultin varjelemisen. Lönnrot oli myös saanut arvovaltaa.767
Europaeuksen matkan aikoihin kesällä akateemikko von Köppen oli laatinut artikkelin ”matkustavaisista suomalaisista”, jossa hän oli erityisesti maininnut Sjögrenin, Lönnrotin, Castrénin ja pappi Antero Wareliuksen (1821-1904) lisäksi Europaeuksen ja hänen
runonkeruumatkansa. Europaeus kirjoittaa asiasta innostuneena Lönnrotille:
Sjögrenin kautta sain Akademialta puolustuskirjoituksen. Valtaneuvos Köppen
toimitti täkäläisiin saksan ja venäläisiin sanomiin kertomuksen matkustavaisista
Suomalaisista, jossa puhuu hyviä sanoja puolestani ja antoi eriskin painaa joukon ja
jo lähetti edeltäpäin Uuteen Linnaan, johon toivoi jo ensi yrityksellä pääseväni.768
Seuraavassa kirjeessään ”Uudesta Linnasta” Europaeus puolestaan kirjoittaa von K
 öppenin
haluavan, että hän lähtisi tutkimusmatkalle:
Akademikus Köppen on tahtonut, että Maatietouden Seura Pietarissa päättäisi
matkaa tehtäväksi Vötäkiläisien luokse, ja että se matka annettaisiin minun tehtäväkseni. Akademikus Bär, Seuran päämies sanoi minulle tänä vuonna rahaa ei
olevan, mutta kukaties se tulevana vuonna voipi tapahtua.769
Kyseinen matka ei koskaan toteutunut, mutta sekä tämä aie että von Köppenin artikkeli
osoittavat, että erityisesti von Köppen tuki Europaeusta. Europaeus vieraili vielä kyseisen
vuoden marraskuun ensimmäisenä päivänä myös Sjögreneillä, ja Sjögren antoi hänen mukaansa Bulletiinien viimeisimmät numerot ja Castrénin viimeisimmän matkakertomuksen vietäväksi Helsinkiin.770 Ainakin tässä vaiheessa Sjögrenin ja Europaeuksen välit olivat
vielä kunnossa.
Myös Sjögrenin suhde Lönnrotiin oli vuosien hiljaiselon jälkeen aktivoitunut. Lönnrot
oli saanut Helsingissä kuulla, että Sjögren oli tutkimusmatkoillaan kerännyt kansanrunoja, joita ei kannattaisi ohittaa Uuden Kalevalan valmistelussa. Lönnrot lähestyi tämän johdosta marraskuussa 1847 Sjögreniä kirjeellä ja tiedusteli, miten voisi saada aineiston käytettäväkseen.771 Sjögren vastasi Lönnrotille tammikuussa 1848 ja kertoo kirjeessään, että hän
oli lähettänyt runokeräyksensä ja niihin liittyvät muistiinpanonsa maisteri Reinholmin
mukana Lönnrotille.772 Kiitoskirjeessään Lönnrot kertoo, että hän tulee tekemään muutoksia Kalevalan runojen järjestykseen - esimerkiksi laittamaan Joukahaisen kohtaamisen
767 Sulkunen 2004, 107-115.
768 Europaeus Lönnrotille 10.7.1848. Julkaistu teoksessa Niemi 1903, 108.
769 Europaeus Lönnrotille 17.7.1848. Julkaistu teoksessa Niemi 1903, 110.
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Väinämöisen kanssa teoksen alkuun.773 Tämä osoittaa, että Kalevala oli myös Lönnrotin
omissa ajatuksissa hänen tietoisesti kokoamansa teos.
Noin kolmen kuukauden hiljaisuuden jälkeen Sjögren lähestyi Lönnrotia tiedustellakseen muutamien suomenkielisten loitsurunoissa esiintyvien sanojen merkitystä, joita hän
oli yrittänyt ratkaista tuloksetta sekä Renvallin sanakirjan että Juteinin ja Europaeuksen
kanssa.774 Sjögren suunnitteli tuolloin suomalaisten loitsurunojen ja niiden saksannosten julkaisemista tiedeakatemian kustannuksella.775 Lönnrot lähetti Sjögrenille oman
loitsurunokokoelmansa ja puhtaaksikirjoitetun käsikirjoituksen nimeltä Loihtoja, joista Sjögren kiittää häntä lämpimästi.776 Joulukuussa Sjögren kertoo paneutuvansa ennen
loitsurunoja Liivinmaan tutkimusmatkallaan keräämänsä kielitieteellisen aineiston järjestämiseen. Mielenkiintoista kirjeessä on, että Sjögren kertoo saaneensa tarkastettavaksi
von Wiedemannin kirjoittamana votjakin kieliopin, joka Sjögrenin mukaan pohjautuu
huonoihin perustietoihin ja ei ole palkinnon arvoinen.777 Sjögren lähetti von Wiedemannille korjausesityksiä, ja kyseinen teos ilmestyi vasta vuonna 1851 nimellä Grammatik der
wotjakischen Sprache nebst einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen
Wörterbuche. Edellisenä vuonna se oli saanut Sjögrenin esityksestä puolikkaan Demidovin
palkinnon.778
Sjögrenin viimeisten elinvuosien suhde Lönnrotiin on jäänyt pimentoon, sillä kirjeenvaihtoa ei ole olemassa kuin yksi Sjögrenin kirje779 Lönnrotille Kuurinmaalta elokuussa
1852. On mahdollista, että kirjeitä on ollut enemmän, mutta ne ovat aikojen saatossa
hävinneet tai hävitetty. Vuoden 1848 kirjeissä on havaittavissa enemmän kahden tutkijan
dialogia kuin aiemmissa kirjeissä. Kirjeeet ovat kuitenkin hyvin muodollisia, vaikka niihin
on tullut syvyyttä. Lönnrot on Sjögrenille edelleen ”Bäste Herr Doktor” ja Sjögren puolestaan on Lönnrotille ”Högädle och Widberömde Herr Statsråd.” Olennainen muutos suhteessa kuitenkin on, että nyt myös Sjögren kysyy Lönnrotilta neuvoja. Sukupolvien välinen
kuilu on hieman madaltunut.
Anttila on kritisoinut Lönnrotin ja Sjögrenin suhdetta siitä, että Lönnrot yksipuolisesti
ja pyytettömästi lainasi materiaalia Sjögrenin käyttöön.780 On totta, että Lönnrot lähetti loitsurunokokoelmansa ja käsikirjoituksensa Sjögrenille, mutta tulee huomioida, että
myös Sjögren lähetti Lönnrotille keräämänsä runot Uutta Kalevalaa varten. Tämän lisäksi
Sjögren lähetti vuosina 1841-1842 Lönnrotille sanakirjoja ja muuta kirjallisuutta aina, kun
hän niitä kirjeissään pyysi.
773 Lönnrot Sjögrenille 12.3.1848. Coll. 209.11, KK.
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Branch on puolestaan korostanut Sjögrenin roolia Lönnrotin historiakuvan muovaajana. Branchin mukaan Sjögrenin tutkimuksissa781 välittämä kuva bjarmeista sekä
hämäläisten ja karjalaisten vaelluksista vaikuttivat Lönnrotin näkemykseen Pohjolan
historiasta, mikä puolestaan näkyy vuosien 1835 ja 1849 Kalevalojen esipuheissa.782
Sjögrenin tutkimusote ja -aiheet olivat hyvin tyypillisiä aikakaudelleen. Sjögrenin tieteellinen tuotanto ei sinällään ole ensimmäinen tai ainoa lajissaan, vaan aihepiireiltään se heijasteli laajempaa tutkimusperinnettä.
Pohjolan historiasta vallalla ollut käsitys lähti liikkeelle tarunhohtoisen Bjarmian olemassaolosta ja tätä aikakautta seuranneesta Ruotsin ja Venäjän vallan ajasta. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tuotu esiin, otaksui Sjögren vanhojen venäläisten tarinoiden
ja skandinaavisten saagojen perusteella Viena-joen suussa olleen kauppapaikan (Holmogory), jonne Bjarmian kävijät saapuivat. Ajatus muinaisesta kauppapaikasta eli sitkeästi, ja
sitä mukailivat monet tutkijat, kuten juuri Lönnrot. Martti Haavio on viitannut Uuden
Kalevalan esipuheeseen, jossa Lönnrot kirjoittaa runojen alkuperäisestä synnyinsijasta:
”Asianmukaisemmalle näyttää se, joka pitää niitä Permian vallan aikana syntyneinä Vienan (eli Valkean) meren kaakkoisrannalla.”783 Haavion mukaan norjalaiset, ruotsalaiset
ja venäläiset tutkijat uskoivat pitkälle 1900-luvulle Holmogoryn olleen bjarmien markkinapaikka.784 Mikäli Branch tarkoittaa Sjögrenin tutkimusten vaikuttaneen Lönnrotiin
juuri tämän käsityksen kautta, voidaan todeta, ettei Sjögren ollut pioneeri Bjarmia-tutkimuksillaan ja näkemyksillään muinaisesta kauppapaikasta.
Ensimmäiset viittaukset Bjarmiaan löytyvät norjalais-islantilaisesta saagakirjallisuudesta – erityisesti Ottarin matkakertomuksesta 870-luvulta, jonka Porthan julkaisi Ruotsin Vitterhets Akademin Handlingarissa vuonna 1790, ja Olavi Pyhän saagasta.
1700-luvulla Bjarmian merkitystä pohti Porthanin ohella muun muassa ruotsalainen Sven
Lagerbring.785
Historiakuvan kannalta mielenkiintoisempi ajatus on Sjögrenin tulkinta bjarmien,
karjalaisten ja tšuudien yhteyksistä. Sjögren nimittäin päätteli bjarmien olleen karjalaisia ja samalla kronikoissa esiintyviä taipaleentakaisia tšuudeja.786 Tätä käsitystä jatkoivat
Haavion mukaan hänen jälkeensä M. A. Castrén, August Ahlqvist, D. E. D. Europaeus,
781 Vuosien 1824-1829 tutkimusmatkan perusteella syntyneillä tutkimuksilla Branch tarkoittanee seuraavia tutkimuksia: Anteckningar on Församlingarne i Kemi-Lappmark (1828), Ueber die älteren Wohnsitze
der Jemen. Ein Beitrag zur Geschichte der Tschudischen Völker in Russland (1832), Wann und wie wurden
Sawolotschje und die Sawolokschen Tschuden Russisch? Ein kritischer Versuch zur Aufklärung der Geschichte des
Russischen Nordens (1832) Ueber die Finnischen Bevölkerung des St. Peterburgischen Gouvernements und über
den Ursprung des Namens Ingermannland (1833), Was bedeutet das in den Russischen Chroniken unter dem
Jahr 1024 vorkommende Wort Luda? (1834).
782 Branch 1994a, 1-9.
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Julius Krohn, Yrjö Wichmann ja Väinö Voionmaa.787 Vaikka tulkinta on myöhemmin
asetettu kyseenalaiseksi, on se ollut vaikuttavampaa ”historiakuvan ”luomista kuin käsitys
eräästä bjarmialaisesta kauppapaikasta. Käsitystä bjarmien, karjalaisten ja tšuudien yhtäläisyydestä ei kuitenkaan löydy Lönnrotin Kalevalojen esipuheista. Sitä vastoin Lönnrotin
professorinväitös vuodelta 1853 Om det Nord-Tschudiska språket käsitteli vepsän kieltä.788
Hänelle tšuudit olivat siis vepsäläisiä.
Vuonna 1835 ilmestyneen teoksen Kalewala taikka Wanhoja Runoja Suomen kansan
muinoisista ajoista esipuheessa Lönnrot ei sitä paitsi ota kantaa runojen syntysijaan tai aikaan, vaan viittaa runoja esiintyneen jo Christfied Gananderin, H. G. Porthanin ja Zachris
Topeliuksen kirjoituksissa.789 Lönnrotilla oli edellä mainitut kolme esikuvaa. Hän oli
tutustunut Turun Akatemian vuosinaan Porthanin tuotantoon samoin kuin Porthanin
aikalaisen Christfried Ganaderin Mythologica Fennicaan. Zachris Topelius vanhempi
puolestaan julkaisi kansanrunojen kokoelmansa ensimmäisen niteen (Suomen Kansan
Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisimpiä Lauluja) samana vuonna 1822, kun Lönnrot kirjoittautui Turun Akatemiaan. Näiden esikuvien lisäksi neljäntenä henkilönä Lönnrotin
käsityksiin kansanrunoudesta ja sen merkityksestä vaikutti Turun Akatemian apulainen
Reinhold von Becker, joka antoi Lönnrotille väitöskirjan aiheeksi Väinämöisen. Reinhold
von Becker, kuten moni muukin hänen aikalaisensa, uskoi kansanrunouden heijastelevan
todellisia historian tapahtumia.790 Myös Hyvönen (2001) on kiteyttänyt Lönnrotin kansanrunouden julkaisutyön perustaksi juuri porthanilaisen tutkimusperinnön, Christfried
Ganaderin ja Erik Lencqvistin mytologiset tutkimukset, Reinhold von Beckerin historialliset tulkintamallit ja Topelius vanhemman työn kansanrunouden yhdistelyssä ja järjestelyssä.791 Koska Sjögren ei koskaan julkaissut keräämiään kansanrunoja tai varsinaisissa
tutkimuksissaan pohtinut kansanrunouden olevan todisteita kansakunnan historiasta, ei
voida myöskään päätellä, että Lönnrot olisi juuri Sjögrenin tutkimuksien kautta päätynyt
ajattelemaan samoin kuin von Becker.
Branch on jatkanut Sjögrenin Lönnrotille antaman historiakäsityksen pohdiskelua myös artikkelissaan The Invention of a National Epic (1994), jossa hän korostaa, ettei
Lönnrot vuoden 1835 Kalevalan esipuheessa mainitse suomalaisten myyttisen historian
(kansanrunouden) alkuperää tai paikkaa, mutta että hänen ajatuksensa heijastelivat
Sjögrenin vuosien 1824-1829 tutkimusmatkan tuloksena syntyiden julkaisujen sisältöä. Samassa artikkelissa Branch tulkitsee Lönnrotin siirtyneen vuoden 1849 Kalevalassa kohti
hegeliläistä (poliittisen nationalismin) uushumanistista poliittista tietoisuutta. Kysymys
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suomen ja ruotsin kielen asemasta sekä Venäjän uhka näkyvät Branchin mukaan Kalevalan
dramaattisissa uusissa jaksoissa – erityisesti Kullervon tarinassa.792

9.4.3

”Ingen jabroder”

Vuoden 1848 merkittävimpiä ja samalla eriskummallisimpia tieteellisiä tapahtumia
Sjögren uran näkökulmasta oli, että häntä oli esitetty elokuussa tiedeakatemian hallinnollisen komitean jäseneksi ja myös valittu yksimielisesti tehtävään. Sjögren itse oli ollut
poissa istunnosta. Saatuaan seuraavassa istunnossa kuulla tulleensa valituksi Sjögren yritti terveyteensä vedoten kieltäytyä kunniasta. Päiväkirjassaan hän kirjoittaa: ”Jos en halua
tulla passiiviseksi myötäilijäksi (jabroder), tulen sidotuksi Pietariin niin, etten voi lähteä
matkoille ja en voi edes asua kesäisin kovin kaukana Pietarista.” Samalla Sjögren valittaa
myös tehtävän palkkauksesta. Sjögrenin mukaan vuosittainen 800 ruplaa riittää juuri ja
juuri matkoihin kesällä maalta kaupunkiin ja takaisin.793
Sjögren oli kuitenkin valittu komiteaan äänin 8–1. Toinen ehdokas oli ollut akateemikko von Köppen. Sjögren oli aiemmin maaliskuussa valittu myös Demidovin palkintokomiteaan von Böthlingkin ja Dornin kanssa. Tällöin hän sai 7 ääntä, von Böthlingk sai 6 ja
Dorn sai 5 ääntä. Ustrjalov sai 4 ääntä, Kunik 3 ääntä ja sekä von Köppen että Gräfe molemmat yhden äänen.794 Lokakuussa Sjögren puolestaan valittiin väliaikaiseen komiteaan
pohtimaan uutta kirjeenvaihtajajäsentä edesmenneen Finn Magnusenin tilalle. Komitean
muiksi jäseniksi valittiin Ustrjalov, Kunik ja von Köppen.795
Syitä muihin komiteajäsenyyksiin kuin hallinnollisen komitean jäsenyyteen voi helposti päätellä. Sjögren oli jo vuosien ajan ollut liki ”vakituinen” jäsen Demidovin palkintokomiteassa, joten valinnassa ei sinällään ollut mitään uutta. Sjögren oli myös luonteva
valinta pohtimaan uutta kirjeenvaihtajajäsentä, mikäli Magnusenin seuraajaksi ajateltiin
henkilöä, joka omissa tutkimuksissaan olisi edesmenneen tanskalaisen jalanjäljillä – toisin sanoen kielitieteilijä. Sjögren myös tunsi parhaiten Magnusenin elämäntyön. Sjögrenin
valinta hallinnolliseen komiteaan sitä vastoin ansaitsee syvällisempää tarkastelua, joskin
täytyy todeta, että asiassa voi esittää vain otaksumia.
Vuosi 1848 oli Euroopassa vallankumousten vuosi, ns. ”hullu vuosi”, jonka seurauksena
helmikuussa alkanut vallankumousaalto levisi Ranskasta muihin maihin. Euroopan tasavaltalaiset ja väkivaltaiset kumoukset eivät kuitenkaan ulottuneet Suomen suuriruhtinaskuntaan tai muualle Venäjän keisarikunnan alueelle. Kuten muissakin valtioissa, vuoden
tapahtumat saivat kuitenkin valtiojohdon varpailleen. Venäjä toimi kuitenkin ”Euroopan
santarmina” ja auttoi kukistamaan niin Turkin, Romanian kuin seuraavana vuonna Itävallan (Unkarin alueen) kapinat.
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Vuosi 1848 merkitsi myös Venäjän sisäpolitiikassa muutosta. Nikolai pyrki aluksi parantamaan suhteitaan maataomistavaan aatelistoon ja saamaan heistä ”poliisinsa” maaseudulle. Oppilaitosten kontrollia tiukennettiin vastoin Uvarovin mielipidettä, joka lausuessaan ”verta halutaan vuodattaa ja minun ajatellaan seisovan kaiken tukena” menetti
samalla ilmeisesti keisarin luottamuksen. Seuraavaksi sensuuria tiukennettiin. Varsinaisen
virallisen sensuurihallinnon oheen keisari perusti oman ”Buturlinin komiteansa” raportoimaan kaikesta suoraan hänelle itselleen. Whittaker on kuvannut vuoden 1848 loppua
”terrorin” ajaksi, joka ulottui kaikkiin opetettaviin henkilöihin.796
Vaikka vuoden 1848 mainingit iskivät koulujärjestelmään vasta seuraavana vuonna, on
syytä olettaa, että kiristynyt ilmapiiri vaikutti heti myös tiedeakatemiaan. Onkin mahdollista, että komiteajäsenyyden myötä ”ei-venäläinen” Sjögren haluttiin sitoa yhä tiukemmin
tiedeakatemiaan – toisin sanoen rajoittaa hän matkojaan ja elinpiiriään sekä tarkkailla hänen puheitaan. Toisaalta on myös mahdollista, että Sjögren oli tuohon mennessä todettu
niin ”vaarattomaksi” ja ”venäläismyönteiseksi” henkilöksi, ettei hän ollut missään ”tarkkailussa” vaan todellisessa asemassa komitean jäsenenä. Jälkimmäistä olettamaa tukee se, että
Sjögren antoi päiväkirjamerkintöjen perusteella lausuntoja myös eri kielten opetuksesta
Venäjän keisarikunnan alueella. Syyskuun 16. päivänä 1848 hän kirjoittaa päiväkirjassaan
vieneensä sihteeri Fussille lausunnon tšerkessin kielen opetuksesta kahdessa eri kymnaasissa Pohjois-Kaukasian (Ciskaukasian) alueella.797
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 26 mainintaa, joista yhtä ei
hakemistossa. Itse pöytäkirjoista ei puolestaan löydy lainkaan yhtä hakemistossa olevaa
mainintaa. Ensimmäinen merkintä pöytäkirjoissa kertoo Sjögrenille myönnetystä Pyhän
Annan toisen luokan kunniamerkistä.798
Vuoden aikana Sjögren jatkoi raportointia Castrénin matkan edistymisestä sekä lukemalla Castrénin lähettämiä kirjeitä että matkakertomuksia.799 Vuonna 1848 Castrén
jatkoi matkaansa Nertšinskista Irkutskin kautta Krasnojarskiin. Krasnojarskista hän lähti
paluumatkalle kohti Pietaria kyseisen vuoden heinäkuussa keuhkotuberkuloosin runtelemana.800 Tällä osuudella matkaansa Castrén oli tehnyt havaintoja ja kieliopin luonnoksia
kargassista ja burjatista. Castrén teki myös Baikal-järven alueella kansatieteellisiä
havaintoja tunguusien ja burjattien parissa.801
Tallgrenin mukaan Castrén oli sairastunut Nertšinskissä myös punatautiin ja alkavaan keripukkiin.802 Matkallaan Irkutskista Krasnojarskiin Castrén sai paikallisessa Balain kylässä yskänkohtauksen ja ”hirmuisen verensyöksyn”, josta hän kertoo kirjeessään
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S jögrenille. Kylän vanhin oli kohtauksen myötä lähettänyt sanan Krasnojarskiin ja pyytänyt pikaista lääkärinapua. Tällä välin kohtaukset toistuivat, ja Castrén pyysi jo kuolemansa varalta paikallisia oikeudenpalvelijoita luetteloimaan omaisuutensa. Myös pappi
saapui paikalle ja pian kuvernöörin lähettäminä lääkäri, haavuri ja kruununvouti. Castrén
kuljetettiin pikimmiten Krasnojarskiin, jossa tuberkuloosin pahin vaihe meni tällä kertaa
ohi, ja Castrén lähti kiiruhtamaan takaisin kohti Pietaria ja Helsinkiä.803 Pietariin Castrén
saapui tammikuun 25. päivänä seuraavana vuonna.804
Vaikka viimeisten vuosien aikana Sjögrenin hellittämättömän mielenkiinnon kohteena olivat olleet Castrénin lähettämät kirjeet, matkakertomukset ja aineistot, täytyi hänen
hoitaa myös muut virkavelvollisuuksiin liittyvät työnsä. Tammikuun ensimmäisessä istunnossa Sjögren määrättiin tarkastamaan Savvaitovin syrjäänin kielioppi.805 Helmikuussa
Sjögren puolestaan esitteli raportin etnografisen museon kokoelmien tilasta siellä tehdyn
tarkastuksen pohjalta, jonka oli suorittanut konservaattori Radloff.806
Helmikuussa Sjögren, von Böthlingk ja Dorn ehdottivat egyptiläisen museon palvelukseen Kasanin yliopistosta Dordji Banzarovia (1822-1855), joka tuli valituksi, vaikka tästä ei olekaan mainintaa pöytäkirjoissa. Toukokuussa Sjögren esitti Banzarovin laatiman
luettelon museon esineistöstä, jotka liittyvät buddhalaiseen kulttiin. Samassa istunnossa
Sjögren esitti myös Radloffin laatiman luettelon puolestaan etnografisen museon esineistöstä.807 Sjögren esitti lokakuun istunnossa hienon kokoelman hankkimista etnografiseen
museoon Tanskan kuninkaallisesta museosta.808
Vuoden aikana Sjögren esitteli raportin myös tarkastamastaan islannin kieliopista,
jonka oli laatinut Sax Weimarin suurherttuattaren (madame de la Grande-Duchesse de
Saxe-Weimar) hovipappi Etienne Sabinine.809 Sjögren esitteli istunnossa toukokuussa
Alexander Waldin kirjeen koskien laatimaansa mordvan kielioppia, jota hän on kirjoittanut Sjögrenin ohjeiden tuella. Teos oli mitä ilmeisemmin valmistumassa, koska Sjögren
määrättiin elokuussa tarkastamaan se.810 Raportin Waldin teoksesta Sjögren esitteli tiedeakatemian julkaisusarjan mukaan elokuussa.811
Sjögren luki toukokuussa tutkielmansa otsikolla Finnische Zauberrunen, übersetzt
und mit Anmerkungen begleitet. Samassa istunnossa Sjögren esitteli kielitieteilijä Franz
Anton von Schiefnerin (1817-1879) tutkielman otsikolla Ueber das Thier Tarvas in fin803

Castrén Sjögrenille 15.11.1848. Teoksessa Teoksessa Schauman (toim.) 1855, 427-430.

804 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.1.1849, Coll. 209.59, KK.
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Protocoles § 3, 7.1.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.

806 Protocoles § 35, 4.2.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
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Protocoles § 42, § 101, § 107, 4.2.1848 ja 5.5.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.

808 Protocoles § 191, 27.10.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
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Protocoles § 52, 3.3.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
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Protocoles § 103 ja § 141, 5.5.1848 ja 11.8.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.

811 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 11 (23) août 1848. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg V: 253-254.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1850.
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nischen Epos. Lisäksi Sjögren esitteli akateemikko von Köppenin kanssa professori Reinin
raportin Antero Wareliuksen teoksesta Suomen tutkimusmatkastaan vuonna 1847, koska
Warelius oli matkustanut tiedeakatemian kustannuksella.812 Sjögren ja von Köppen halusivat Wareliuksen matkakertomuksen julkaistavan tiedeakatemian julkaisusarjassa ja näin
myös kävi.813
Taustalla Wareliuksen tutkimusmatkalle oli von Köppenin pyyntö saada Suomen suuriruhtinaskunnan yleiskartta heimojen asuinrajoilla merkittynä. von Köppen itse valmisteli Euroopan puoleisen Venäjän etnografista karttaa, kuten aiemmin Sjögrenin Liivinmaan
tutkimusmatkan yhteydessä on todettu. von Köppen oli esittänyt pyyntönsä Aleksanterin
yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden ylimääräiselle professorille Stepan B
 aranovskille.
Pyynnön vuoksi Baranovski ja historian professori Rein päätyivät esittämään, että tiedeakatemia myöntäisi matkastipendin Antero Wareliukselle, jotta hän voisi tehdä tutkimusmatkan Suomessa ja määritellä kieli- ja kansallisuusrajat. Warelius sai marraskuussa 1846
tiedeakatemialta 100 hopearuplan apurahan. Kyseiselle matkalle hän lähti seuraavan vuoden kesäkuussa. Matkareitti kulki Porvoon, Haminan, Luumäen, Mäntyharjun, Hartolan, Keuruun, Jyväskylän, Lestijärven, Sievin, Kalajoen ja Oulun kautta Pohjois-Suomeen,
josta Warelius palasi Vaasan, Kankaanpään ja Hämeenlinnan kautta Helsinkiin. Warelius
muokkasi matkansa tuloksista alun perin ruotsinkielisen teoksen, joka saksaksi käännettynä ilmestyi nimellä Beiträge zur Kenntniss Finnlands in ethnographischer Beziehung. von
Köppenin toivomuksesta teokseen liitettiin tiivistelmä tuloksista, kahdeksan murretaulukkoa ja pieni murresanasto.814 Kuten myöhemmin tässä tutkimuksessa tullaan osoittamaan, tiedeakatemian tuki Suomen suuriruhtinaskunnan aluetta koskevaan tutkimukseen ja tutkijoille Castrénia lukuun ottamatta kanavoitui lähinnä muiden akateemikkojen
(von Köppen, myöhemmin akatemian viran saanut von Schiefner) kuin Sjögrenin kautta.
Sjögrenin intressit olivat tyystin muissa kielissä kuin esimerkiksi puhtaasti suomen
kielessä. Tästä osoituksena on myös, että kyseisenä vuonna hän sai tehtäväkseen tarkastaa
tšerkessinkielisiä rukouksia, joita luettiin kahdessa lukiossa Stavropolissa ja jotka Synodin
ja opetusministerin mukaisesti edistivät tšerkessin kielen leviämistä alueella. Lisäksi hän
tarkasti myös muita tapoja, joita kouluissa oli käytössä.815
Tiedeakatemian julkaisusarjan perusteella Europaeus lähetti toukokuussa tiedeakatemialle teoksensa Pieni Runon-Seppä ja ”näytenumeron” lehdestä Suometar, jonka ensimmäinen päätoimittaja oli edellä mainittu Warelius. Sjögreniä tai muitakaan tiedeakatemian
jäseniä ei tässä kohdassa mainita ja teokset ilmoitetaan kiitoksin päätyvän tiedeakatemian
kirjaston kokoelmiin.816
812 Protocoles § 84, § 87, § 92, 5.5.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
813 Protocoles § 182, 13.10.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
814

Varelius 1985, 7-11.

815 Protocoles § 161 ja § 167, 25.8.1848 ja 15.9.1848, 1/1a 1848/78, SPb II RAN.
816 Séance du 19 (31) mai 1848. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des
Sciences de St.-Pétersbourg V: 144-145. Et rédigé par son secrétaire perpetual: 1848.
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Vuodelta 1848 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 28 mainintaa, joista 20 on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.817 Näiden lisäksi
kyseisenä vuonna julkaistiin Castrénin Sjögrenille lähettämiä matkakertomuksia osastossa
”matkakertomuksia ja -kirjeitä” (voyages), kuten myös otteita Castrénin Sjögrenille osoittamista matkakirjeistä.818
Yksityiselämässä varmastikin yksi Sjögrenin elämän suurimpia murheita oli hänen
läheisimmän ystävänsä Alexander Blomqvistin kuolema kyseisen vuoden joulukuun 18.
päivänä. Sjögren oli lähettänyt Blomqvistille paketin 26.12.1848, joka sisälsi kirjeen ja bulletiineja. Sjögren sai samana iltana tiedon, että ystävä oli kuollut. Sjögren kirjoittaa murheellisena päiväkirjassaan:
Olen nyt suhteessa Suomeen jotakuinkin aivan yksin maailmassa sen lisäksi, että
olen yleisesti ottaen menettänyt mitä erinomaisimman neuvonantajan ja rehellisimmän osallistujan elämäni kohtaloihin.819
On selvää, että Sjögren tunsi Blomqvistin kuoltua menettäneensä ystävän lisäksi myös arvokkaan ”ikkunan” kotimaan tieteelliseen elämään, jota hän oli saanut seurata Blomqvistin
kirjeiden välityksellä liki kolmekymmentä vuotta. Ei myöskään pidä vähätellä sitä, että erityisesti vuoden 1848 aikana kiristynyt poliittinen ilmapiiri vaikutti myös Sjögreniin mentaalisesti ja että hän tunsi olevansa Pietarissa eristäytyneempänä ja kenties yksinäisempänä
kuin aiemmin.
Tähän liittyen voidaan todeta, että 1850-lukua lähestyttäessä venäjän kieli alkoi Venäjällä saada virallisempaa asemaa myös tieteen kielenä. Tällöin tieteellisistä lehdistä ryhdyttiin tekemään myös venäjänkielisiä painoksia (esimerkiksi Sankt-Petersburger Nachrichten
–lehdestä). Euroopan ”hullun vuoden 1848” jälkeen tiedemiesten ulkomaanmatkat kiellettiin ja ulkomaalaisia tiedemiehiä ei saanut enää värvätä venäläisiin yliopistoihin.820
Kuitenkin Venäjän 1830-1840 –luvuille oli tyypillistä monipuolinen kulttuurinen aktiivisuus, jolloin salongeissa ja seuroissa keskusteltiin pääosin ranskaksi viimeisimmistä
eurooppalaisista kulttuurivirtauksista, Puškin julkaisi Vaskiratsastaja-runonsa ja Gogolin
Kuolleissa Sieluissa irvailtiin byrokraateille. Keisari Nikolai I:n ajasta on puhuttu valtioyönä tai taantumuksena, mikä ei siis pidä paikkaansa. Kaikki kuitenkin palveli viime kädessä
valtiota ja keisaria.821

817 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 7 (19) janv. 1848 – 22 dec. (3 janv.) 1848. Bulletin de la
Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg IV: 383 ja V:1-384 ja
VI: 1-127.Et rédigé par son secrétaire perpetual: 1848-1850.
818 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
V: 8-384 ja VI: 1-127. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1848-1850.
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 26.12.1848, Coll. 209.58, KK.

820 Mathes 1977, 37.
821 Jussila 2002, 224-235; Lincoln 1980, 235-263; Volokov 2011, 160-163-

180

9.5 ”Mannerheimin liigan” jäsen
9.5.1

Castrénin paluu ja tiedeakatemian ylimääräisen apulaisen virka

Castrén palasi tutkimusmatkaltaan tammikuun 25. päivänä Pietariin, jossa hän vietti seuraavat viikot pastori Sirénin luona ja lähti kotimatkalle helmikuun 22. päivänä. Castrén
kävi lähes päivittäin tapaamassa Sjögreniä, ja he tekivät myös yhdessä vierailuja esimerkiksi
akateemikko Brossetin ja Frähnin luokse.822
Sjögren järjesti myös Castrénin lähtiäisillalliset, jonne hän oli kutsunut pastori Sirénin,
pastori Zandtin, yliluutnantti Tigerstedtin, kasvi- ja eläintieteen professori Alexander Nordmannin (1803-1866) sekä tiedeakatemian jäsenistä von Middendorffin, von
Böthlingkin ja Kunikin.823 Suomalaissyntyiset Sirén ja Zandt olivat tekemisissä suomalaisen sivistyneistön kanssa, Tigerstedt oli puolestaan Sophie Sjögrenin sukulainen. Suomalaissyntyinen joskin Odessassa tähän mennessä uransa luonut eläintieteilijä Nordmann
kuului mukaan Mannerheimin ystäväpiiriin.824 von Middendorff oli puolestaan suorittanut tiedeakatemian Länsi-Siperian tutkimusmatkan luonnontieteellisen osuuden, kun
taas Castrén sen kieli- ja kansatieteellisen osuuden. Otto von Böthlingk oli orientalisti
ja Eduard Kunik oli historioitsija. He kaikki olivat von Middendorffia lukuun ottamatta Sjögrenin ystäviä. Seurueen tiedemiehiä yhdisti kiinnostus alueeseen, jolla Castrén oli
matkustanut. Tavoitteena oli selvästikin saada solmittua suhteita, joista olisi Castrénille
hyötyä.
Sjögren oli myös huolissaan Castrénin tulevaisuudesta ja hän pyysi helmikuun alussa osastoa harkitsemaan Castrénin nimittämistä apulaisekseen. Lisäksi Sjögren pyysi
Castrénin keräämän aineiston hyväksymistä tiedeakatemian kokoelmiin. Samalla hän esitteli Castrénin keräämää kansatieteellistä aineistoa.825 Koska Castrén ei halunnut muuttaa
pysyvästi Pietariin, Sjögren teki seuraavaksi ehdotuksen, että Castrénille myönnettäisin
kolmeksi vuodeksi 700 ruplan palkka, jonka avulla hän voisi järjestellä tutkimusmatkalla keräämänsä aineistoa. Asia jäi opetusministerin harkittavaksi.826 Toukokuun lopulla
Sjögren kirjoittaa Castrénille asiasta:
Kaikki riippuu ministeristä. --- Kuitenkin voin lisätä, että ministerin kansliasta
oli vähän aikaa sitten tullut kirje tiedeakatemian sihteeri Fussille, jossa pyydetään
seikkaperäisempiä tietoja Herra Tohtorin persoonasta ja tämänhetkisestä asemasta
suhteessa tiedeakatemiaan.827
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Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 25.1.-22.2.1849, Coll. 209.59, KK.

823

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 21.2.1849, Coll. 209.59, KK.

824 Leikola 1998.
825 Protocoles § 11 ja § 17, 9.2.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
826 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 21.2.1849, Coll. 209.58, KK.
827 Sjögren Castrénille 25.5./6.6.1849, Div. br., KK.
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Kesä oli tavanomaista hiljaiseloa virka-asioissa. Sjögren oli kuitenkin koko ajan jatkanut
Castrénin tuoman aineiston ja tutkimussuunnitelmien esittelemistä sekä kuulumisten kertomista.828 Kesäkuussa Sjögrenillä oli ollut myös ilo esitellä juuri saapunut Castrénin laatima ostjakin kielioppi.829 Syyskuun lopulla Sjögren saattoikin antaa Castrénille joitakin
toivonmurusia:
En ole kirjoittanut pitkään aikaan, sillä olen odottanut, että minulla olisi ilmoittaa
jokin päätös koskien Herra Tohtorin ottamista palvelukseemme. Valitettavasti mitään tulosta ei ole vieläkään tullut akatemialle; toki voin nyt ilmoittaa, että viimeinkin asia täytyy olla vireillä, sillä kun Fuss tämän kuukauden alussa --- kävi asiasta
keskustelua Uwarovin kanssa, oli ministeri aluksi ollut vastaan tuen myöntämistä ylimääräisen apulaisen palkkana, kuten tiedeakatemia oli esittänyt. Hän vetosi
siihen, että kreivi oli ajatuksissaan torjunut palkan lahjoittamisen aikana, jolloin
akatemian talous on näin tiukka ja oli jopa lausunut väitteitä esitystä vastaan, jonka
mukaan ensimmäisen vuoden palkka maksettaisiin vauraampien museoiden varoista, mutta lopulta, kun Fuss sai hänet huomaamaan oudon kuvan, joka syntyisi sekä
hänestä itsestään että akatemiasta siinä tapauksessa, että Herra Tohtori jätettäisiin
jatkossa vaille tukea. --- toiselta taholta olen kuullut, että hän kääntyisi valtiosihteeristön puoleen muistioineen, jossa hän Herra Tohtoria varten sunnitellun toimen
johdosta pyytäisi varaamaan itselleen Herra Tohtorin ansioluettelon tähänastisesta
palveluksesta Aleksanterin yliopistossa. Näyttäisi siis siltä, että hän nyt uudestaan
vakavammin harkitsisi tekevänsä onnellisen lopun asialle.830
Castrén matkusti seuraavan vuoden helmikuussa Pietariin,831 jossa hän tällä kertaa asui
kielitieteilijä Anton von Schiefnerin luona. Hän oli myös aktiivisesti tekemisissä toisen
kieliteiteilijän Otto von Böthlingkin kanssa. Matkan jälkeen Castrén on kehunut von
Böthlingkiä Pietarin ystävällisimmäksi ihmiseksi ja parhaimmaksi ystäväkseen siellä.832
Sekä von Schiefner että von Böthlingk olivat kuuluisia orientaalisten [tässä tapauksessa
tiibetin, mongolian ja sanskritin] kielten ja kansojen tutkijoita, joten suhde heihin tuntuu
erittäin luonnolliselta.
Juuri von Böthlingkin ja Sjögrenin esityksestä helmikuussa 1850 Castrénille myönnettiin kolmeksi vuodeksi 700 ruplaa egyptiläisen museon varoista tutkimusmatkan aikana
keräämästään aineistosta muokattavan teoksen kirjoittamiseen.833 Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa päivämääräksi on merkitty 22.2., on kuitenkin todennäköisempää,
että asiassa on huolimattomuusvirhe. Todennäköisempi päivämäärä on 22.3. Tämän voi
päätellä pykälien juoksevasta numeroinnista, istuntojen ajankohdista sekä Castrénin vie828

Protocoles § 44, 9.3.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
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Protocoles § 97, 15.6.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.

830 Sjögren Castrénille 19.9./1.10.1849, Div. br., HYK.
831 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 21.2.-13.3.1850, Coll. 209.59, KK.
832 Estlander 1929, 210-211.
833 Protocoles § 42, 22.2.1850, 1/1a 1850/82, SPb II RAN.
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railun ajankohdasta. On luultavaa, että Castrénin vierailu joudutti asiaa. On kuitenkin
erittäin erikoista, ettei Sjögrenin päiväkirjassa ole mitään mainintaa tapahtumista tai keskusteluista asiaan liittyen – ei edes nimityksen virallisesta vahvistuksesta, jonka saatuaan
Sjögren uskalsi kirjoittaa ilouutisen Castrénille Helsinkiin:
Herra Tohtorin pitkään ratkaisematon tavoite on lopultakin saatu ratkaistua ja
Herra Tohtorille myönnetty 700 ruplan tai apulaisen palkan suuruinen tuki on
vahvistettu kolmeksi vuodeksi. Se tullaan laskemaan alkaneeksi kolmannestatoista
päivästä tammikuuta 1849 ja päättymään samana päivänä vuonna 1852 ja samalla
vahvistetaan Herra Tohtorille kaikki apulaisen viran myötä tulevat oikeudet ja edut
koko ajalle, jonka Herra Tohtori on selvittänyt olleensa akatemian palveluksessa alkaen yhdennestätoista päivästä maaliskuuta 1845.834
Castrénin elämäkerran kirjoittaja Estlander korostaa von Böthlingkin ja von Schiefnerin
merkitystä asian onnistumisessa, mikä saattaa hyvin pitää paikkansa. Tämä puoltaa esityksen hyväksymistä vasta maaliskuussa Castrénin lähdettyä jo kotimatkalle. Mikäli päätös olisi tehty helmikuussa, olisi Castrén ehtinyt olla vain päivän Pietarissa ”järjestämässä
asioitaan,” eikä hän olisi ehtinyt viettää aikaansa edellä mainittujen herrojen kanssa. Toisaalta voidaan ajatella, että Estlander on väärässä ja että esitys hyväksyttiin juuri Castrénin
saapumisen aikaan. Tätä vastaan suurin todiste on kuitenkin Sjögrenin kirjeen sisältö huhtikuulta.
Estlanderin mukaan syynä siihen, miksi Castrén alusta lähtien kieltäytyi vakinaisen
apulaisen paikasta tiedekatemiassa, oli, että siitä olisi seurannut pakko asua Pietarissa.835
Estlanderin mukaan jääminen Pietariin olisi ollut ”itsensä myymistä muukalaisten palvelukseen.” Castrén halusi pysyä ”uskollisena tieteelle ja isänmaalle.”836 Eiranen on samoilla
linjoilla, mutta hän on todennut paljon ratkaisevampana syynä olleen Natalia T
 engströmin
mielipiteen sekä ylipäätään Tengströmin sukupiirin ja ylioppilaiden käsityksen siitä, ettei
Suomen asian edistäjät asetu isänmaan ulkopuolelle. Castrén kihlautui Natalian kanssa
vuonna 1850.837
Tiedeakatemian ylimääräisenä apulaisena Castrén aloitti suuren urakan tutkimusmatkan aikana kerätyn aineiston järjestämisessä ja muokkaamisessa. Hän oli myös tavallaan
”muukalaisten palveluksessa”, sillä tiedeakatemia edellytti raportointia työn edistymisestä
ja tutkielmia julkaistavaksi. Castrén suunnitteli laajaa julkaisusarjaa, joka sisältäisi sekä
matkakertomuksia että tuloksia. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi virkaan nähden hieman
etuajassa jo vuonna 1849 lähetetyn ostjakin kieliopin myötä nimellä Nordische Reisen und
Forschungen.

834 Sjögren Castrénille 15.4./27.4.1850, Div. br., KK.
835 Snellman, J.V., M.A. Castréns lefnadsteckning. Teoksessa Borg (toim.) 1870, LIII.
836 Estlander 1929, 210-211.
837

Eiranen 2019, 327-331.
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9.5.2

Suhde uudistus- ja sensuurikomiteaan

Kevään 1848 jälkeen helsinkiläinen ylioppilaselämä muuttui radikaalimpaan suuntaan.
Maaliskuussa 1849 vietettiin suurta juhlaa Suomeen palanneen Castrénin kunniaksi, joka
ei todellakaan tuonut kiitosta osallistujilleen. Klinge viittaa pohjalaisen osakunnan pöytäkirjaan juhlien jatkosta: ”Muuten täytyy totuudelle kunniaksi, mutta ylioppilaskunnalle
häpeäksi sanoa, että ylioppilaat tässä juhlassa osoittivat vähemmän säädyllisyyttä ja humaniteettia sekä sopimattomuutta ja brutaliteettia, kuin mitä ehkä runsaan vuosikymmenen
kuluessa on saatu nähdä missään julkisissa kekkereissä.” Keisarin rintakuvalle oli heitetty
punssia, noettu viikset ja juotu veljenmaljat sen kanssa. Tämän jälkeen ylioppilaat olivat
järjestäneet ”kissannaukujaistyylisen” mielenosoituksen Snellmanin puolesta, koska häntä
ei oltu valittu filosofian professoriksi.838
Anarkismilla ja kapakkaelämällä värittynyt ylioppilaselämä sai arvioijansa, kun Aleksanterin yliopistoon perustettiin statuuttikomitea pohtimaan yliopiston järjestysmuodon
uudistamista. Yleiseurooppalaisen vallankumousperiodin keskellä yliopistojen asema oli
vaakalaudalla koko Venäjän keisarikunnassa. Komitean johtoon valittiin keisari Nikolai
I:n ja kenraalikuvernööri Menšikovin luottomies Viipurin hovioikeuden presidentti Carl
Gustaf Mannerheim.839
Klingen mukaan Mannerheimissa yhdistyivät kolme tärkeää ansiota, jotka vaikuttivat valintaan. Ensinnäkin hän oli senaatin varapuheenjohtajan von Haartmanin lanko
ja hänellä oli vaikutusvaltaisten piirien tuki. Toiseksi hän oli itsekin kuuluisa tiedemies
ja hänellä oli suhteita professoreihin. Kolmanneksi Mannerheim oli toiminut menestyksekkäästi poliittisesti arkaluontoisessa asemassaan Viipurin hovioikeudessa, jossa hän oli
sovitellut venäläisten ja suomalaisten intressejä. Hän sai myös itse ehdottaa komitean muut
jäsenet.840
Mannerheim halusi komiteaan Viipurin hovioikeuden asessori J. E. Bergbomin, professori Axel Adolf Laurellin, lehtori Edvard Bergenheimin ja sijaiskansleri J. M. Nordenstamin. Yliopiston kansleri Armfelt halusi mukaan myös professori Gabriel Reinin, jota
Mannerheim vastusti, koska hän pelkäsi Reinin haittaavan työskentelyä ”fennomaanisilla”
ehdotuksilla. Klingen mukaan Mannerheim tarkoitti ”fennomanialla” itse asiassa ”kommunismia”, jonka hän puolestaan määritteli pyrkimykseksi ”eri kansanluokkien väliseen
veljeyteen ja tasa-arvoisuuteen”. Fennomaanit edustivat Mannerheimille demokraattis-kommunistista yhteiskuntaa, jonka vastakohtana hän näki valistuneen virkakunnan
luoman hyvin järjestetyn valtion jakamassa kansalle oikeutta ja sivistystä. Statuuttien
valmistelu tuli kestämään vuoteen 1852 ja samalla tiukennettiin kuria yliopistossa, jossa
juopottelu ja tuhlaaminen olivat komitean mielestä huolestuttavasti lisääntyneet. Näky-

838 Klinge 1989c, 194-215.
839 Ibid.
840 Ibid.
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vimpiä uudistuksia olivat uniformupakon säätäminen, ylioppilasvalvojan asettaminen ja
ylioppilaspoliisin perustaminen.841
Merkillepantavaa on, että komitean jäsenet Bergenheimia ja Reiniä lukuun ottamatta
kuuluivat Sjögrenin ystäväpiiriin. Tämä antaa viitteitä myös Sjögrenin opiskeluvuosinaan
mahdollisesti omaksumasta aatemaailmasta. Sjögren oli, kuten aiemmin mainittua, suhtautunut epäilevästi suomen kielen saattamiseen sivistyskieleksi.
Voi vain arvailla, vaikuttiko Sjögrenin kuuluminen ”Mannerheimin liigan” lähipiiriin
siihen, että tiedeakatemialta lausuntoja pyytävän Pyhän Synodin lisäksi myös Pietarin sensuurikomitea alkoi pyytää juuri Sjögreniltä lausuntoja eri teoksista. Ilmeisimmin hän oli
luottamuksen arvoinen.
Joulukuussa 1849 Sjögren sai näet virallisen kirjeen Pietarin sensuurikomitean presidentti Mihail Musin-Puškinilta. Kirjeessään hän kysyi Sjögrenin mielipidettä Kantelettaren tekstin sopivuudesta painettavaksi. Sjögrenin mukaan syy lähestyä häntä johtui siitä,
ettei kukaan komiteassa osannut suomen kieltä. Lisäksi Sjögren koki kirjeen olleen vihje
pyrkiä komitean pysyväksi jäseneksi suomen ja ruotsin kielen suhteen. Sjögren tiedustelikin asiaa viedessään Kanteletarta koskevan lausuntonsa Musin-Puškinille. Sjögren ilmoitti
tehtävän kiinnostavan häntä lisäansioiden vuoksi. Musin-Puškin tyrmäsi ehdotuksen ilmoittaen, ettei komiteassa ollut mitään virkaa tarjolla. Lisäksi hänen mukaansa kyseisten
kielten parissa oli niin harvoin ja vähän työtä, ettei omaa sensoria tarvittu.842 Toukokuussa
1850 Sjögren sai ylisensuurikomitealta muistion sensuroida Suomesta lähetetyn venäjänkielisen ABC-kirjan ruotsalaisten käyttöön.843
Tiedeakatemian istuntojen vuoden 1849 pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 16 mainintaa,
joista kolmea ei ole hakemistossa. Samoin varsinaisen pöytäkirjan ja hakemiston välillä
löytyy eroja pykälien numeroinnin suhteen. Hakemistossa ilmoitetut § 17 ja § 114 ovat
pöytäkirjassa § 18 ja § 115. Tällaisissa tilanteissa on käytetty hakemiston numerointia. Ensimmäisessä istunnossa Sjögren pyysi osastolta rahaa tiedeakatemialle hankkimistaan kirjoista, kuten myös vuoden lopulla lokakuussa.844
Helmikuussa Sjögren määrättiin tarkistamaan Popovin tutkimukset, joista hän raportoikin maaliskuussa. Pöytäkirjoissa ei ole mainintaa millaisista tai ”kenen” Popovin
laatimista teoksista oli kyse.845 Maaliskuussa Sjögren puolestaan määrättiin Ustrjalovin
ja Gräfen kanssa tarkistamaan vanhan Pietari Suuren kabinetin esineistö, joka oli pöytäkirjan mukaan ”hajaannuksessa” (diaspora).846 Seuraavassa kokouksessa Sjögren valittiin
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Ibid.

842 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.-28.12.1849, Coll. 209.58, KK.
843 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 30.5.1850, Coll. 209.59, KK.
844 Protocoles § 5 ja § 160, 19.1.1849 ja 19.10.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
845 Protocoles § 28 ja § 49, 9.2.1849 ja 23.3.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
846 Protocoles § 34, 9.3.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
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Ustrjalovin ja Kunikin kanssa jälleen komiteaan päättämään vuotuisesta Demidovin palkinnoista.847
Sjögrenin matkakertomus Liivin- ja Kuurinmaan tutkimusmatkasta tuli painosta Saksasta talvella 1849. Sjögren sai tiedon asiasta sekä yhden kappaleen itselleen Venäjän maantieteellisen seuran kokouksessa.848 Teoksen nimeksi tuli Zur Ethnographie Livlands, ja
Sjögren esitteli sen muille tiedeakatemian jäsenille huhtikuussa.849 Vaikka teoksen nimen
perusteella voisi olettaa sen sisältävän kansatieteellisiä havaintoja, perustuu se liki kokonaan kielitieteelliseen vertailevaan analyysiin.
Muiden tutkijoiden töistä Sjögren esitteli von Schiefnerin tutkielman otsikolla Noch
eine Wort über der Tarwas.850 Toukokuussa Sjögren ilmoitti saaneensa Arwidssonin kaksi-osaisen teoksen Handlingar till upplysning af Finlands häfder kirjaston kokoelmiin.851
Marraskuussa Sjögren ehdotti Kunikin kanssa osastolle, että Kööpenhaminassa julkaistava lehti Des Antiquites tilattaisiin myös Tiedeakatemian kokoelmiin. Osasto päätti suositella lehden tilaamista.852
Vuodelta 1849 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 16 mainintaa, joista 12 on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.853 Tämän
lisäksi julkaistiin osastossa ”muistiinpanot” (notes) Sjögrenin tutkielma Zur Ethnographie
Livlands (ilmestyi kolmessa osassa). Castrénin matkaraportti otsikolla An die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften julkaistiin osastossa ”matkakertomuksia ja -kirjeitä”
(voyages).854

9.5.3

Perhe-elämää

Vuonna 1849 Sjögren täytti 55 vuotta, mikä tuon ajan mittapuun mukaan alkoi olla melko
korkea ikä. Monenlaiset sairaudet lisäsivät raihnaisuutta, mikä alkoi näkyä tieteellisen aktiivisuuden vähenemisenä ja elämänpiirin kaventumisena henkilökohtaisen hyvinvoinnin
ympärille. Entisestään heikentynyt näkökyky, pistokset rinnassa, oksentelu ja yskänpuuskat saivat lievennyksensä lakritsista, salmiakkimikstuurasta, terveysvesistä (Marienbader)

847 Protocoles § 60, 23.3.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
848

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 14.3.1849, Coll. 209.58, KK.

849 Protocoles § 62, 20.4.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
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Protocoles § 104, 3.8.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
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Protocoles § 90, 1.5.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.

852 Protocoles § 176, 16.11.1849, 1/1a 1849/80, SPb II RAN.
853 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 19 (31) janv. 1849 – 14 dec. (26) 1849. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg VI: 146-381 ja VII: 1-241.Et
rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1849-1850.
854 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
VI: 146-381 ja VII: 1-241. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1849-1850.
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ja ”rintateestä” (bröst te). Sjögrenin alkavaa ruokahaluttomuutta kuvastaa se, että päivän
ateriat kuitattiin yhä useammin esimerkiksi ”keitetyillä omenoilla.”855
Pikkutarkat kuvaukset terveydentilasta olivat yleisiä tuon ajan sivistyneistön keskuudessa. Häggman puhuukin ”terveydelle omistetusta elämästä.” Terveys oli kiinnostava
aihe jo pelkästään siksi, että vakavat sairaudet ja kuolema olivat läsnä ihmisten arjessa ja
vaikuttivat koko elämäntapaan. Yhtenä syynä jatkuvaan sairasteluun oli mitä ilmeisimmin
puutteellinen hygienia ja kaupunkien kehno juomavesi. Yleisesti vaivannut jatkuva kuumeilu on myöhemmin tulkittu johtuneen pilaantuneen ruoan ja juoman nauttimisesta.
Epähygieenissä oloissa levisivät koleran ohella myös monet ns. kulkutaudit, kuten lavantauti ja punatauti. Vesikuurin ja maalaisilman uskottiin parantavan ja ennaltaehkäisevän
kaikkia mahdollisia vaivoja. Vesiä juotiin tarkassa lääkärin määräämässä järjestyksessä ja
aikataulussa. Vesiä juotiin ja kylpyjä otettiin muun muassa kuumetauteja, koleraa, vatsasairauksia, reumatismia, keuhkokatarria ja ripulia vastaan. Kipua puolestaan lievennettiin
kloroformilla, oopiumilla ja morfiinilla, joita käytettiin myös unilääkkeinä.856
Kylpyläelämä vesihoitoineen oli muutakin kuin pelkkä muoti-ilmiö. Se kuului sivistyneistön elämäntapaan ja sen avulla sekä ylläpidettiin että rakennettiin hyödyllisiä suhteita. Kesänvietto merkitsi ennen muuta terveydenhoitoa.857 Näin oli laita myös Sjögrenin ja
hänen perheensä kohdalla.
Kyseisenä vuonna Sjögrenit viettivät kesää aiempiin vuosiin poiketen vuokramökissä
saksalaisessa huvilayhdyskunnassa Kolpinoon johtavan tien varrella. Vuokraa maksettiin 11
hopearuplaa858 kuukaudessa. Kolpinosta kulki Pietariin rautatie, jolla Sjögren pääsi ilmeisesti melko nopeasti kaupunkiin hoitamaan asioita. 859 Tämä saattoi olla myös syy siihen,
miksi kesää ei enää vietetty Toksovassa. Kyse oli kuitenkin edelleen terveyttä edistävän
maalaisilman ja vesien nauttimisesta sekä uimisesta, jolla Sjögren itse ylläpiti fyysistä
kuntoaan. Jatkossa Sjögren otti tavakseen käydä kesäisin yksin Helsingissä kylpyläkuurilla,
kun taas muu perhe vietti aikaa maaseudun raikkaassa ilmassa.
Sairauksien ja kuoleman hallitsemassa elämässä imeväis- ja lapsikuolleisuus olivat yleisiä ja niihin varauduttiin paremmin kuin aikuisten kuolemaan.860 Sjögrenit olivat ajan
yleisen mittapuun mukaan erittäin onnekkaita saadessaan pitää kaikki lapsensa poikaa
lukuun ottamatta elossa ja että Sophie Sjögren selvisi hyvin kaikista synnytyksistä, mikä ei
myöskään ollut itsestäänselvyys.
Maaliskuun 23. päivänä alkoi perheen viidennen tyttären ja samalla nuorimman lapsen
elämä. Isä oli huojentunut, että kaikki meni hyvin, mutta kirjoittaa päiväkirjassaan toivo855 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1849, Coll. 209.58, KK.
856

Häggman 1994, 70-80.

857

Ibid.

858 Rahanarvolaskurin mukaan tämä on nykyrahassa noin 258 euroa, mikä on ajan yleiseen hintatasoon
nähden huomattava summa. Laskurista: Suomen pankin rahamuseon rahanarvolaskuri: [http://www.rahamuseo.fi]
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neensa mieluummin poikaa: ”En voi vaientaa toivettani, että lapsi olisi mieluummin ollut
poika.” Tyttären nimeksi tuli Wilhelmina Sofia Mathilda861. Ristiäisissä olivat läsnä akateemikko Frähn perheineen, akateemikko Gräfe vaimoineen, akateemikko von Böthlingk
vaimoineen, akateemikko Hamel, ylimääräinen akateemikko Dorn sekä yli-intendentti Nordenskiöld ja kenraali Otto Wilhelm von Ammondt (1795-1861), jonka puoliso oli
piispa Cygnaeuksen tytär Anna. Sylikummina oli akateemikko Gräfen vaimo.862 Kuten
aiempien lasten kohdalla on havaittavissa, kummeja oli keskimäärin kymmenen. Kyseinen
määrä oli tyypillinen säätyläisperheelle.
Sjögren ei päiväkirjassaan juuri koskaan ilmaise tunteitaan lapsiaan kohtaan, mikä ei
kuitenkaan merkinnyt rakkaudenpuutetta, vaan oli aikakaudelle tyypillistä. Huomiot
lasten elämästä typistyvät yleensä kuvaukseen lapsen itkun tai kirkumisen aiheuttamasta häiriöstä tai toteamukseen ensimmäisen hampaan puhkeamisesta. Kyseiseltä vuodelta
löytyy aiempaan verrattuna poikkeava päiväkirjamerkintä, jonka perusteella voi päätellä,
että perhe juhli lasten nimipäiviä. Sjögren näet kirjoittaa syöneensä sahrami-mantelikakkua vauvan nimipäivän kunniaksi (som wavans namnsdags traktering).863 Sjögrenin suhdetta lapsiinsa hallitsi mitä ilmeisimmin vallitseva käsitys lapsuuden olemuksesta, lasten
hoidosta ja kasvatuksesta. Lasten hoidosta vastasivat lastenhoitajat ja osittain myös äiti sekä
sisarukset, kun taas kasvatuksesta vastasivat vanhemmat, opettajat ja sisarukset. Tyttöjen
ja poikien kasvatus poikkesi toisistaan. Tytöt kasvatettiin kotia varten, kun taas pojat kasvatettiin uraa varten.864 Sjögreneillä oli vakituinen, joskin vaihtuva, lastenhoitaja. Tyttöjen
kasvatuksessa tanssiharjoituksilla, piirtämisellä ja soittamisella oli keskeinen sija. Heidät
toisin sanoen kasvatettiin salonkikelpoisuuteen ja seurapiirielämään.
Talvisaikaan kutsujen värittämän seurapiirielämän lisäksi vietettiin erilaisia perhejuhlia, joihin voi lukea kuuluviksi niin joulun kuin pääsiäisenkin viettämisen. Vuonna 1849
Sjögren kirjoittaa päiväkirjassaan hankkineensa joulupuuta varten viikunoita, marmeladia
ja omenoita. Mahdollisista lahjoista ei löydy lainkaan mainintoja, vaikka joululahjat alkoivat yleistyä 1830-luvulta lähtien. Joulua vietettiin tammikuussa ortodoksiseen tapaan, ja
vakituisena vieraana oli liki poikkeuksetta vuodesta toiseen merikadetti Meinander, joka
oli Sophie Sjögrenin sukulainen.865
Seurapiirielämä Helsingissä oli hyvin samanlaista kuin Pietarissa. Tämän päätelmän
voi tehdä, kun vertaa Sjögrenin päiväkirjaa Topeliuksen näkemyksiin aiheesta. Topelius
on kuvannut Helsingin seuraelämän supistuneen erilaisiksi velvollisuuksiksi. Periaatteena oli että, kun oli syönyt päivällisen, ehti suorittaa neljästä viiteen vierailua. Varsinaiset
iltakutsut alkoivat kello 19 aikoihin. Naisten aika kului ”kahvien” merkeissä, joita miesten
861 Wilhelmina Sofia Mathilda Sjögren (1849-1905) eli naimattomana Helsingissä. Lahjoitti vuonna 1898
Helsingin yliopistolle 30000 markkaa A.J. Sjögrenin stipendirahastoksi altailaisten kielten tutkimusta varten. Kts. Piilahti 1994.
862 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 23.3. ja 5.4.1849, Coll. 209.58, KK
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puolella vastasivat herrojen illalliset. Näitä myös ”ukkojen totikesteiksi” kutsuttuja tilaisuuksia pidettiin päivittäin. Suurempia tapahtumia olivat tanssiaiset, joiden järjestämiseen
virkamiehet saivat erillisiä edustusrahoja eli pöytärahoja. Seurapiirielämä huipentui uuden
vuoden aattona. Koska tervehdyskäyntejä saattoi parhaimmillaan olla kymmeniä, ripustettiin oven pieleen erityinen käyntikorttilaatikko, johon vieraat saattoivat jättää korttinsa.866
Vuodesta toiseen Sjögren kiersi uuden vuoden aattona joko jättämässä käyntikorttinsa tai
kirjoittamassa nimensä listoihin.

9.6 Omassa verkostossa
Vuosia 1845-1849 voidaan kutsua Sjögrenin tieteellisen uran huippuvuosiksi, jolloin hän
sai lukuisia huomionosoituksia ansioistaan ja jolloin hän itse pääsi toden teolla toimimaan
klienttinsä Castrénin patronuksena tiedeakatemiassa. Ajanjaksoa leimaa yleisesti kiristynyt polittiinen ilmapiiri ja sensuurin tiukkeneminen.
Aseman muutoksen tuomien uusien valtasuhteiden kartoittamiseksi on tärkeää tutkia
Sjögrenin sosiaalisia suhteita tiedeakatemiassa kyseisinä vuosina. Poikkeavatko Sjögrenin
sosiaalisten suhteiden luomat verkostot aiemmista tarkastelujaksoista?
Taulukossa 7 tarkastellaan Sjögrenin vierailujen lukumäärää tiedeakatemian jäsenten
luona ja heidän vierailujensa lukumäärää Sjögrenin luona vuosina 1845-1849.
Taulukko 7. Epämuodolliset vierailut tiedeakatemian jäsenten kanssa 1845-1849
Sjögren vierailuilla
Brosset, M.
Baer, K. von

54

Vierailu Sjögrenin luona
35

Yhteensä
89

15

5

20

121

90

211

17

17

34

Frähn, C.M.

74

13

87

Fuss, P.H.

76

1

77

Gräfe, C.F.

23

8

31

Böthlingk, O. von
Dorn, J.

Hamel, J.

9

72

81

Kunik, E.

23

110

133

Köppen, P. von
Yhteensä

54

30

84

466

381

847

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1845-1849, Coll. 209.58, KK.

Sjögrenin näkökulmasta tarkasteltuna tärkeimmiksi henkilöiksi ovat nousseet häntä sekä
virkaiässä että virka-asemassa alapuolella olevat orientalistiikan ylimääräinen akateemikko
von Böthlingk (kielet) ja Venäjän historian ja muinaisuuksien apulainen Kunik. Tästä voi866 Savolainen 1994, 157-158.
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daan päätellä, että Sjögren alkoi varsinaisena akateemikkona muodostaa omaa tieteellistä
ja sosiaalista verkostoaan tiedeakatemian sisälle. Tutkittaessa vuorovaikutuksen sisältöä,
voidaan edelleenkin havaita, että yhdistävänä tekijänä oli kiinnostus kieliin ja historiaan.
Tulee myös huomioida, että Sjögren seurusteli edelleen myös vanhojen ystäviensä,
Brossetin, Frähnin ja von Köppenin kanssa. Kunikin ohella toisena tyystin uusina tuttavuuksina Sjögrenin lähipiiriin on liittynyt tekniikan historian ja kemian varsinainen
akateemikko Hamel ja orientalistiikan ylimääräinen akateemikko Dorn. Päiväkirjan
perusteella Sjögren oli alkanut Venäjän Maantieteellisen Seuran myötä kiinnostua myös
teknisistä keksinnöistä, mikä yhdisti häntä ja Hamelia. Dorn puolestaan lukeutuu samaan
orientalistien ryhmään Brossetin, Frähnin ja von Böthlingkin kanssa.
Kontaktit olivat vastavuoroisia ja kestäviä. Periodi tammikuusta 1845 joulukuuhun
1849 käsittää yhteensä 847 vierailua - 169,4 vierailua vuosittain ja 14,11 vierailua kuukausittain, mikä on noin 5 vierailua kuukaudessa enemmän kuin vuosina 1841-1844. Tämä
osoittaa aktiviteetin lisääntymistä.
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10 Elinpiiri supistuu – viimeiset vuodet

10.1 Valintoja
10.1.1 Varautuminen kuolemaan - pysyvästi Pietariin
Sjögrenin lukuisat sairaudet alkoivat 1850-luvulle tultaessa varjostaa perheen elämää. Samalla Sjögren itse alkoi varautua kuolemaan järjestämällä perheen toimeentuloon liittyviä asioita ja hän myös lopullisesti luopui haaveestaan hakea virkaa isänmaastaan. Vuotta
1850 tarkasteltaessa ei myöskään sovi unohtaa Castrénin valintaa tiedeakatemian ylimääräiseksi apulaiseksi, mikä merkitsi Sjögrenin suojatin aseman virallistamista ja Castrénin
kohoamista venäläisen virka-aatelin 8. luokkaan.
Sjögreniä alkoivat vaivata yhä useammin esiintyvät yskänpuuskat. Maaliskuussa 1850
lääkäri Gräfe päätyi siihen, että vaivat johtuivat alkavasta vesipöhöstä. Sjögren kertoo
päiväkirjassaan myös vaimonsa alkaneen epäillä pöhöä ja että hänen jalkansa olivat hieman
turvoksissa. Parin päivän kuluttua Sjögren alkoi lääkitä itseään digitaliksella ja nitrolla.867
Ilmeisesti diagnoosin pelästyttämänä Sjögren lähti vierailulle ministerivaltiosihteeri
Armfeltin luo järjestääkseen perheensä asiat mahdollisen kuolemansa varalta. Armfelt lupasikin Sjögrenille vuosittaisen 2000 ruplan palkanlisän hautajaisia varten ja hän lupasi
myös huolehtia eläkkeestä, joka oli tarkoitettu tyttärien elatukseksi.868
Elokuussa Sjögren lähestyi Armfeltia uudestaan eläkeasiassa. Päiväkirjan mukaan
Sjögrenin huolena oli, ettei hän saisi eläkettä, mikäli hän saisi uuden viran muualta.
Armfelt myönsi Sjögrenin olevan oikeassa.869 Myöhemmin Armfelt oli käydessään Suomessa keskustellut Sjögrenin hakeutumisesta Aleksanterin yliopiston palvelukseen. Asia
olisi Armfeltin mukaan onnistunut muuten hyvin, mutta eläkkeen siirtäminen edes keisa867

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 18.3.-21.3.1850, Coll. 209.59, KK.
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Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.3.1850, Coll. 209.59, KK.

869 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 14.8.1850, Coll. 209.59, KK.
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rikunnan sisällä ei näyttänyt onnistuvan. Suunnitelmasta ei löydy tämän jälkeen lähteistä
merkintöjä. Tämän jälkeen Sjögren luopui lopullisesti suunnitelmastaan hakeutua Helsinkiin.870
Sairastelu paheni entisestään vuoden aikana. Syksyllä lääkäri arveli Sjögrenin särkyjen
syynä olevan reumatismin, jota lääkittiin pomeranssiöljyllä. Sophie puolestaan vietti päiviä
vuoteenomana ”tavanomaisen päänsärkynsä” vuoksi, kuten Sjögren asian ilmaisee. Moninaisten vaivojensa – rintapistosten, yskän, nivelsäryn ja yöllisen hikoilun - vuoksi Sjögren
alkoi ilmeisesti menettää myös elämänhaluaan. Tämän voi päätellä siitä, että 17. päivänä
marraskuuta Sjögren kirjoittaa päiväkirjassaan olevansa ”elämänhaluisempi”.871
Sairaalloisuudesta huolimatta Sjögren jaksoi kuitenkin osallistua melko aktiivisesti
tiedeakatemian toimintaan. Istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 16 mainintaa, joista
tosin viittä ei ole lainkaan hakemistossa. Sjögren aloitti vuoden esittelemällä ensimmäisessä istunnossa Castrénin tutkielman otsikolla Ueber Dr. Lönnrots Neueste Redaction der
Kalewalarunen. Tutkielmassa Castrén keskittyy vertailemaan Uuden ja Vanhan Kalevalan rakenteellisia ja sisällöllisiä eroja. Myöhemmin samana vuonna Sjögren luki myös von
Schiefnerin tutkielman otsikolla Zur Sampo-Mythe in Finnischen Epos ja pastori Hippingin
 öppen ettutkielman Ueber das Ruotsi-Volk, mit Rücksicht auf des Herrn Akademikers von K
hographische Karte und ethnographisch-statistische Tabellen über Finnland. Muiden henkilöiden töiden lisäksi hän jatkoi oman Liivinmaan etnografiaa käsittelevän tutkimuksensa
esittelemistä.872 Sjögren sai valmiiksi myös uuden tutkielman otsikolla Bemerkungen zu
dem Aufsatze: neue ehstnische setzungen über Baumeister´schens Sprache.873
Huomattavaa on, että pääosan tiedeakatemiassa esitetyistä suomen kieltä ja kirjallisuutta (Kalevala, kansanrunous) sekä alueen kansatiedettä koskevista tutkielmista oli laatinut
Castrénin ja von Köppenin ohella von Schiefner – ei suinkaan Sjögren. Kotimaansa sijaan
Sjögren liikkui tutkimuksissaan 1850-luvulle tultaessa lähinnä Itämeren eteläpuolella.
Vuoden aikana Sjögren sai tarkastettavakseen Popovin syrjääninkielisen lakeja käsittelevän käsikirjoituksen, Nižni Novgorodin seminaarin johtajan Makarovin osseetinkielisen rukouskirjan käsikirjoituksen ja Šedlovin osseetinkielisen evankeliumien käännöksen.874 Sjögren valittiin myös jälleen kerran Demidovin palkintokomiteaan Kunikin ja von
Böthlingkin kanssa.875 Palkinnot jaettiin tiedeakatemian vuosikokouksessa, joka pidettiin
maaliskuun 14. päivänä. Sjögrenin molemmat ehdokkaat Demidovin palkinnon saajiksi
Savvaitov ja von Wiedemann saivat puolikkaat palkinnot. Vuosikokouksessa vieraili myös

870 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.10. ja 24.12.1850, Coll. 209.59, KK.
871

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 17.11.1850, Coll. 209.59, KK.

872 Protocoles § 11, § 27, § 53, § 87, 25.1.1850-17.5.1850, 1/1a 1850/82, SPb II RAN.
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Protocoles § 188, 13.12.1850, 1/1a 1850/82, SPb II RAN.

874 Protocoles § 171, § 178, § 196, 8.11.1850-13.12.1850, 1/1a 1850/82, SPb II RAN.
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uusi apulaisopetusministeri Norov.876 Samana vuonna Sjögrenin kausi hallinnollisessa komiteassa päättyi, ja hänen tilalleen valittiin akateemikot Brosset ja von Böthlingk.877
Lupa-asioissa Sjögren oli aiempiin vuosiin verrattuna aktiivinen. Aluksi Sjögren pyysi
lupaa tiedeakatemian vanhojen pöytäkirjojen kunnon tarkastamiseen. Kyseisen tehtävän
hoito kuului etnografisen museon konservaattori Radloffille. Seuraavaksi Sjögren pyysi
lupaa hankkia etnografisen museon kokoelmiin museon preparaattorin matkaltaan keräämää aineistoa.878 Molemmat luvat myönnettiin. Tämän jälkeen Sjögren anoi itselleen
lupaa aloittaa loma kesäkuun 29. päivänä lähteäkseen Helsinkiin.879 Myös tälle ei nähty
mitään estettä.
Sjögren lähti anomuksensa mukaisesti kylpylähoitoon Helsinkiin, jonne hän matkusti Tallinnan kautta matkatoverinaan Arabian matkaltaan palannut Wallin. Tallinnassa
Sjögren tapasi von Wiedemannin, jolle hän jätti votjakin kieliopin käsikirjoituksen. Seuraavana päivänä matka jatkui Helsinkiin, jossa Sjögren tapasi vierailunsa aikana paikallisen sivistyneistön edustajista muun muassa Wallinin, Castrénin, Ursinin, Reinin, Aminoffin, Tengströmin, Pippingin, Kellgrenin, Cygnaeuksen, Boreniuksen, Tikkasen ja
Gottlundin.880 Matkan pääasiallinen tarkoitus oli terveyttä edistävien vesien nauttiminen
ja uiminen, joita Sjögren jatkoi kesän loppuun asti myös perheen loma-asunnolla Toksovassa.
Matkan ilmeinen kohokohta oli Aleksanterin yliopiston promootio. Kesän promootioon osallistui ennätysmäärä ylioppilaita, koska kiristyneessä poliittisessa tilanteessa yliopiston uusien statuuttien arveltiin tulevaisuudessa merkitsevän rajoituksia ylioppilaaksi
pääsyssä ja maisteriksi tulemisessa. Monet kiirehtivät saadakseen tutkintonsa valmiiksi
vanhojen ja helpommiksi arveltujen sääntöjen vallitessa.881 Sjögren osallistui lankojensa
kanssa promootion kunniaksi järjestetyille päivällisille Kaisaniemessä. Päivällisten aikana
Snellman ehdotti yleistä maljaa Sjögrenin kunniaksi. Sjögren kiitti juhlijoita ja innostui
pitämään lyhyen puheen, joka päättyi hurraa-huutoihin.882 Ilmeisen onnistuneen Helsingin osuuden päätti paluumatkalla käynti Viipurissa tapaamassa ystäviä - Zagelia, Judénia,
Relanderia ja Cloubergia.883 Kauppaneuvos Carl Clouberg (1813-1878) oli liikemies, joka
oli alun perin apteekkari, mutta ryhtyi sittemmin Viipurin ainoaksi kirjakauppiaaksi.884
Syksy kului rauhallisesti yhtä välikohtausta lukuun ottamatta. Akateemikko von
Köppen nimittäin suuttui Sjögrenille ja asiasta kehittyi kunnon riita. Hän oli pyytänyt
876 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.4.1850, Coll. 209.59, KK.
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878 Protocoles § 77 ja § 89, 3.5.1850-17.5.1850, 1/ 1a 1850/82, SPb II RAN.
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880 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 14.6.-10.8.1850, Coll. 209.59, KK.
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Sjögreniltä lausuntoa Europaeuksen matka-apurahahakemuksesta ”Venäjän kansatieteellistä historiaa” varten. Sjögren ei halunnut tehdä virallista lausuntoa, jottei loukkaisi ketään. von Köppen ei kuitenkaan suostunut tähän. Sjögren kirjoittikin virallisen lausunnon, jossa hän tosin ainoastaan ilmoitti, ettei tiedeakatemialla ole rahaa tällaiseen matkaan
ja ettei hän täten halua osallistua koko asiaan. von Köppen suuttui Sjögrenin lausunnosta
ja kutsui sekä Europaeusta että Sjögreniä ”antagonisteiksi”.885
Europaeuksella ei ollut aavistustakaan siitä, ettei Sjögren halunnut tukea häntä. Tämän voi havaita siitä, että hän lähestyi heti seuraavan vuoden helmikuussa Sjögreniä kaksi
kertaa kirjeitse, joissa hän pyysi Sjögreniä neuvomaan, millaiselle tutkimukselle tiedeakatemiassa olisi tarvetta, koska hänen ehdottamaansa matkaa varten ei oltu myönnetty rahaa.886 Sjögrenin vastauksesta ei ole tietoa, mutta kirjeiden loppumisesta päätellen hän ei
ollut suopea Europaeuksen matkustushalukkuudelle. On myös mahdollista, että Sjögren
jätti vastaamatta Europaeukselle.
Vuodelta 1850 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 24 mainintaa, joista 19 on otteita
istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.887 Tämän
lisäksi julkaistiin osastossa ”muistiinpanot” (notes) Sjögrenin tutkielma otsikolla Neue
Ehstnische Uebersetzung der Baumeisterschen Sprachprobe als Nachtrag zu meinem Aufsatze:
Zur Ethnographie Livlands, samoin kuin kolmiosainen jatko tälle tutkimukselle otsikolla Bemerkungen zu dem Aufsatze: Neue Ehstnische Uebersetzung der Baumeisterschen
Sprachprobe als Nachtrag zu meinem Aufsatze: Zur Ethnographie Livlands. Tämän lisäksi
julkaistiin osastossa ”jäsenistöön liittyvät uutiset” (chronique personnel) Böthlingkin nimitys Sjögrenin tilalle hallinnolliseen komiteaan.888

10.1.2 Vuoden 1850 sensuuriasetus
Vaikka Sjögrenin suhde Europaeukseen oli 1850-luvulle tultaessa muuttunut kielteiseksi,
suhtautui Sjögren kuitenkin myötämielisesti erään Europaeuksen lähipiiriin kuuluneen
henkilön pyyntöihin. Kyseinen henkilö oli Suomettaren päätoimittaja Paavo Tikkanen
(1823-1873), johon Sjögren oli tutustunut kylpylämatkoillaan Helsingissä. Tikkanen oli J. J.
Tengströmin vävy ja Castrénin lanko. Hän kihlautui Helene Tengströmin kanssa vuonna
1850 ja tuli Tengströmin perhe- ja tuttavapiirin ulkopuolelta. Sjögrenin ja Tikkasen välistä
kirjeenvaihtoa on olemassa ainoastaan yksi Sjögrenin syyskuussa 1850 saama kirje, jossa
Tikkanen kiittää Sjögreniä lupauksesta lähettää tiedeakatemian kautta kirjoja myytäväksi
885 Sjögren, A.J. Allmänna Ephemerider 10.12.1850, Coll. 209.59, KK.
886 Europaeus Sjögrenille 1.2.1851 ja 19.2.1851, Coll. 209.6, KK.
887 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 11 (23) janv. 1850 – 13 dec. (25) 1850. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg VII: 301-390 ja VIII: 1-222.
Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1850-1851.
888 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
VII: 301-390 ja VIII: 1-241. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1850-1851.
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Öhmanin kirjakauppaan. Tikkasen mukaan kirjakaupalla on ollut vaikeuksia saada tilaamiaan kirjoja Pietarista, ja hän pitää Sjögrenin lupausta tämän vuoksi suuressa arvossa.889
Tikkanen kuului vanhojen fennomaanien ydinjoukkoon. He muodostivat sekä aatteellisen vastakohdan että jatkumon aatelisbyrokraateille, joiden ajatusmaailman voi kiteyttää
senaattori Lars Gabriel von Haartmanin sanoin ”Isänmaani onni on kuulua Venäjälle”.
Kalleisen mukaan von Haartman ja hänen lähipiiriinsä kuulunut Mannerheim muuttuivat
uskollisista Ruotsin kuninkaan palvelijoista Venäjän keisarin uskollisiksi ja lojaaleiksi suomalaisiksi alamaisiksi.890 Fennomaanit lähtivät ajamaan suomenkielisen kansan asemaa.
Fennomanian ensimmäiset ja johtavat henkilöt olivat ruotsinkielisiä säätyläiskodeissa kasvaneita virkamiehiä ja oppineita. He eivät olleet suomenkielisiä talonpoikia, joiden asiaa
fennomaanit ajoivat. Kyseessä oli alkuvaiheissaan kirjallinen liike, joka politisoitui ns. kielitaistelun ja erityisesti sekä Snellmanin että Yrjö-Koskisen toiminnan myötä 1870-luvulta
lähtien.
Tikkanen lausui vuonna 1844 Savo-Karjalaisessa osakunnassa Suometar-nimisen lehden syntysanat:
Toivoen vakavan halumme olla hyödyksi antavan meille kykyä ja elähdyttävän
heikkoja voimiamme, ovat muutamat meistä päättäneet ryhtyä julkaisemaan sanomalehteä suomenkielellä. Olemme tarkoin ajatelleet kaikkia niitä monia ja suuria
vaikeuksia, jotka meitä tässä kohtaavat. Mutta kun olemme sitä mieltä, ettei enää
ole aika ainoastaan tuumia ja puhua, vaan on jo ruvettava toimimaan, ovat nämä
epäilykset saaneet väistyä.891
Suomettaren varsinainen ilmestyminen alkoi kuitenkin vasta kolmen vuoden kuluttua.
Tällöin Suomettaren ensimmäiset toimittajat olivat ylioppilaat Paavo Tikkanen, Carl
August Engelbrekt Ahlqvist, David Emanuel Daniel Europaeus ja filosofian kandidaatti
Antero Warelius. Lehden sisältö oli lähinnä aatteellinen ja kirjallinen. Seuraavina vuosina
se taisteli olemassaolostaan sensuurin puristuksessa.892
Kustantaja ja kirjakauppias A. M. Öhman otti Suomettaren kustannettavakseen vuodesta 1849 lähtien. Öhman kuitenkin sairastui matkallaan Pietarissa koleraan ja menehtyi
heti vuoden alussa. Öhmanin kuoleman jälkeen Tikkanen osti lankonsa Kellgrenin kanssa
Öhmanin kirjakaupat sekä Helsingissä että Porvoossa ja kustantamon. Tikkanen sai myös
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino-oikeuden kahdeksikymmeneksi vuodeksi ja
näin syntyi myös Öhmanin kirjapaino.893 Eirasen mukaan juuri yhteiset kirja- ja kustannusalan liiketoimet lähensivät Kellgrenin kautta Tengströmin perhepiiriin.894
889 Tikkanen Sjögrenille 17.9.1850, Coll. 209.16, KK; Eiranen 2019, 82-85.
890 Liikanen 2005, 222-245; Kalleinen 2004, 36.
891 Sit. Louhivuori 1940, 56-58.
892 Louhivuori 1940, 67-255.
893 Louhivuori 1940, 248-255.
894 Eiranen 2019, 366.
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Kauaa ei Tikkanen ei ehtinyt lehdestään iloita, kun sensuuri jälleen kiristi otettaan
lehdistöstä, mikä johti monen lehden lakkauttamiseen. Jo vuoden 1829 sensuuriasetus oli
jakanut julkaisut kahtia – vain kansankirjallisuus ja sanomalehdistö saivat olla suomenkielistä. Sensuurikomiteaan ja sensoreiksi yritettiin värvätä suomen kieltä osaavia henkilöitä.
Myös ruotsinkielistä julkaisutoimintaa valvottiin. Mielenkiintoisimmat ja epäilyttävimmät tekstit käännettiin venäjäksi. Mielialaa valvottiin myös vakoilun avulla. Erityisesti
ylioppilaita tarkkailtiin, mutta myös postilaitoksen kautta tapahtunut vakoilu oli tavallista. Louhivuoren mukaan postipäällikkö Alexander Wulffert, joka sitä paitsi kuului myös
Sjögrenin tuttavapiiriin, oli innokas kirjesalaisuuden rikkoja. Hänen tehtävänään oli sensuroida ulkomailta tulleet sanomalehdet. Sensuuria kiristettiin seuraavan kerran vuonna
1849, jolloin hallitus antoi asetuksen, jonka mukaan yksityisten, esimerkiksi seurojen ja
yhdistysten, perustaminen ilman erillistä lupaa oli kielletty. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuraa kiellettiin ottamasta jäseniksi ylioppilaita, talonpoikia ja naisia. Se haluttiin pitää
luonteeltaan tieteellisenä.895
Vuotena 1851 annettiin suomenkielisen kirjallisuuden sensuurin kiristämistä koskeva
asetus. Ainoastaan uskonnollis- ja taloudellisaiheiset kirjoitukset sallittiin samoin kuin
kansanrunouden ja satujen julkaiseminen. Missään tapauksessa ei saanut julkaista romaaneja tai poliittisia uutisia. Asetuksen paineessa Tikkanen päätyi lakkauttamaan Suomettaren ja sen viimeinen numero ilmestyi kesäkuun 29. päivänä.896
Sensuurin kiristymiseen ja kieliasetuksen antamiseen on haettu syitä niin valtakunnan sisäpoliittisesta tilanteesta kuin yleiseurooppalaisesta kuohunnastakin, mikä varmasti
pitääkin ainakin osittain paikkansa. Lisäksi on syytetty niin varsinaisia sensuuriviranomaisia kuin paikallisia sensoreitakin. Käskyt tulivat kuitenkin kenraalikuvernööri meriministeri A. S. Menšikovilta tämän apulaisen Platon Rokasovskin kautta.897 Samaisen
Menšikovin esityksestä – tosin Mannerheimin yksityisessä audienssissa tekemän ehdotuksen pohjalta - oli kuitenkin tehty maalikuussa 1850 päätös suomen kielen professorin viran
perustamisesta Aleksanterin yliopistoon. Asia julkistettiin seuraavana vuonna perintöruhtinaan kansleri Aleksanterin vierailun yhteydessä. Tällöin tuleva keisari Aleksanteri II
ojensi maaliskuun 14. päivän juhlallisuuksissa nimityskirjan Castrénille.898
Myös Sjögrenin tilaamiin kirjoihin sensuuri puuttui. Esimerkiksi joulukuussa 1850
Sjögren sai Vossilta Leipzigista tilaamistaan kirjoista takaisin kaikki muut paitsi Raumerin
Geschichte Europas (osa 8) ja Davyn biografian nimeltään Denkwürdigkeiten.899

895 Louhivuori 1940, 342-400.
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898 Ibid.
899 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 8.12.1850, Coll. 209.59, KK.

196

10.2 Elämä tiedeakatemian ulkopuolella
10.2.1 Venäjän Maantieteellisen Seuran tutkimusmatkahanke
Sjögrenin tieteellisen aktiivisuuden heiketessä alkoi yksityiselämä muodostua yhä tärkeämmäksi elämänsisällöksi. Samalla myös nuoruudenystävät ja heidän parissaan vietetty
aika erityisesti kesäisin Helsingissä oli yhä arvokkaampaa. Sjögren oli valmis oleskelemaan
viikkoja Helsingissä erossa perheestään, jonka hän lähetti kesänviettoon joko Inkerinmaalle tai kuten kyseisenä vuonna Uudelle Kirkolle. Lähteistä on myös havaittavissa, ettei
työskentely tiedeakatemiassa enää innostanut Sjögreniä, vaan hän koki selkeästi suurempaa tyydytystä toiminnastaan Venäjän Maantieteellisessä Seurassa.
Sekä poliittisissa että tieteellisissä piireissä oltiin kiinnostuneita Venäjän kaukoidästä.
Tämä heijastui myös Venäjän Maantieteellisen Seuran intresseihin. Jo vuonna 1846 oli
esitetty tieteellisen retkikunnan lähettämistä Beringin merelle, Kamtšatkan niemimaalle,
Aleutien ja Kuriilien saarille. Venäjän itäosien maantieteen tutkimus oli tuolloin pääasiassa merialueiden tutkimusta. Vuonna 1850 päätettiin, että tutkimushanke käynnistetään ja
ryhdyttiin laatimaan yleisiä ohjeita.900
Alustavan matkasuunnitelman laatiminen kesti liki vuoden. ”Kamchatkan-American
tutkimusmatkan” suunnitelma luettiin ja siitä keskusteltiin huhtikuun 23. päivän istunnossa. Samalla perustettiin jaostot eri tieteenaloja varten suunnittelemaan retkikunnan
tavoitteita. Sjögren ilmoittautui kielitieteellis-kansatieteelliseen jaostoon. Kesäkuussa
Sjögren kertoo päiväkirjassaan jättäneensä Nadešdinille pitkän kirjoitelmansa koskien
Kamtšatkan tutkimusmatkan kieli- ja kansatieteellistä osuutta, johon Sjögren ilmoittaa
vaatineensa ”omaa miestä, joka olisi koulutukseltaan kielitieteilijä” (egen man en philolog ex professo). Myöhemmin Sjögren osallistui aktiivisesti kielitieteellis-kansatieteellisen
jaoston kokouksiin.901
Matkasuunnitelma muutti vuosien saatossa muotoaan ja tutkittava alue laajeni aina
Amurille asti. Vuosi 1853 oli sunnitelman kannalta merkittävä, koska silloin hankkeelle asettiin viralliset uudet tavoitteet. Tutkittava alue määriteltiin alkamaan Lenajoelta ja
Baikaljärveltä ja ulottumaan Tyynenmeren rannikoilta etelässä aina Kiinan rajalle asti.
Tutkimusretkikunta jaettiin kahtia: matemaattiseen ja fysikaaliseen retkikuntaan. Matemaattisen retkikunnan tehtäväksi tuli kerätä astronomista ja topografista aineistoa, kun
taas fysikaalisen retkikunnan osuudeksi tuli luonnonhistoriallisen aineiston kokoaminen.
Matemaattinen retkikunta lähti matkaan vuonna 1855, ja tutkimusmatka päättyi kolmen
vuoden kuluttua. Fysikaalinen osuus toteutui 1860-1862. Bassinin mukaan Venäjän Maantieteellisen Seuran toiminta ei kuitenkaan ollut niin ainutlaatuista tai poikkeavaa kuin
voisi ajatella. Myös Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä suunniteltiin ja toteutettiin samankaltaisia tutkimusmatkoja Aasiaan ja myös Afrikkaan. Maantieteilijät eivät nähneet myös900

Bassin 1983, 240-253.

901 Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 23.4.-31.12.1851, Coll. 209.59, KK.
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kään itseään pelkkinä tutkimusmatkailijoina, vaan myös sivistyksen ja valistuksen viestinviejinä. Tieteenalan yhteys kansallisiin ja poliittisiin piireihin oli merkittävä.902
Vaikka Sjögren oli halunnut yhdistää ”Kamtšatkan-Amerikan” tutkimusmatkaan kieli- ja kansatieteellisen osuuden, ei tämä suunnitelma toteutunut. Tämän väitöskirjan puitteissa on mahdotonta arvioida eksakteja syitä tapahtuneeseen, sillä esimerkiksi Sjögrenin
jäämistössä ei ole viitteitä suunnitelman hautautumiseen.903 Voi olla, että siitä luovuttiin
joko Sjögrenin elinaikana tai vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Venäjän Maantieteellisen Seuran perustamisessa merkittävässä asemassa olivat ulkomaalaistaustaiset tiedemiehet, jotka myös kehittivät Venäjän tiedemaailmaa. Bassinin mukaan seuran kansallismieliset jäsenet pitivät seuran johtopaikkoja hallinneita tiedemiehiä
”saksalaisten opettajien ryhmänä”, eivätkä voineet ymmärtää heidän asemaansa venäläisessä organisaatiossa. 904
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 14 mainintaa, joista peräti
seitsemää ei ole lainkaan hakemistossa. Ensimmäisessä istunnossa Sjögren esitteli raportin
Šedlovin osseetinkielisestä evankeliumien käännöksestä ja huhtikuussa Andrei Popovin
teoksesta.905 Syksyllä Sjögren esitteli istunnossa raporttinsa Makarovin mordvan-mokšan
kieliopista ja Andrei Popovin teoksen korjatusta versiosta.906 Lokakuussa Sjögren luki raporttinsa ortodoksikirkon laadituttamasta syrjääninkielisestä katekismuksen supistetusta
painoksesta, jonka oli laatinut myös Andrei Popov.907
Sjögren määrättiin tarkastamaan Šedlovin osseetinkielisen evankeliumien käännöksen
ja Popovin syrjääninkielisen katekismuksen käännöksen908 Sjögren itse esitteli Kreutzwaldin teoksen Bemerkungen über das esthnischen Wort Natuka.909 Oman tutkimuksen esittely oli vuorossa marraskuussa, jolloin hän kertoi osastolle tutkielmastaan nimeltään Ueber
die Bedeutung des Esthnischen Names für den Regenbogen: Wikkerkaar.910 Tutkimuksessaan Sjögren pohtii viron kielen sateenkaarta tarkoittavan sanan (wikkerkaar) alkuperää
ja merkitystä.
Tammikuussa 1851 Sjögren antoi Kunikille tekemänsä käännöksen opiskelijoiden Helsingissä kruununperijälle esittämästä laulusta.911 Oletettavasti Sjögren oli kääntänyt laulun saksaksi. Nyt tarkoituksena oli löytää syntyperäinen venäläinen, joka kääntäisi laulun
venäjäksi. Tehtävä oli tullut Sjögrenille mitä ilmeisimmin sensuurikomitealta.
902 Bassin 1983, 240-253.
903

Sjögren, A. J., Allmänna Ephemerider 23.4.1851-18.1.1855, Coll. 209.59, KK.

904 Bassin 2009, 95-98.
905

Protocoles § 4, § 60, 10.1.1851 ja 18.4.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.

906 Protocoles § 136 ja § 137, 19.9.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
907 Protocoles § 149, 10.10.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
908 Protocoles § 75 ja § 67, 18.4.1851 ja 23.5.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
909 Protocoles § 87, 6.6.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
910

Protocoles § 162, 7.11.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.

911 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.-30.1.1851, Coll. 209.59, KK.
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Huhtikuussa Sjögren kertoi vuoden 1846 tutkimusmatkansa kieli- ja kansatieteellisistä tuloksista.912 Elokuussa Sjögren kertoi Makarovin kirjeestä ja siitä, että tämä palautti
lainaamansa lehden Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, ja marraskuussa Sjögren
kertoi Alexander Waldin kirjeestä.913
Vuodelta 1851 Bulletineista löytyy Sjögrenistä 18 mainintaa, joista 17 on otteita istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.914 Tämän lisäksi
julkaistiin osastossa ”muistiinpanot” (notes) Sjögrenin edellä mainittu tutkielma otsikolla
Ueber die Bedeutung des Ehstnischen Names für den Regenbogen: Wikkerkaar.915
Kyseinen vuosi oli tiedeakatemian sihteerin Fussin merkkivuosi, jolloin hän oli toiminut sihteerinä 25 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kollegat muistivat häntä pokaalilla, kepillä ja kellolla. Päiväkirjassaan Sjögren kertoo laittaneensa lahjakeräykseen 3 ruplaa, koska
hän huomasi suurituloisemman Dornin laittaneen tämän summan.916 Ilmeisesti summan
olisi pitänyt olla suurempi. Tässäkin tilanteessa Sjögrenille pääasia näyttää olleen raha.

10.2.2 Nuoruudenystävien ja juristien parissa
Kesäkuussa 1851 Sjögren jätti puolisonsa ja lapset vuokraamaansa kesäasuntoon Uudelle
Kirkolle ja matkusti itse Viipurin kautta Helsinkiin. Helsingissä Sjögren asui tapansa mukaan lankonsa Gustaf Laurellin luona ja tapasi tuttaviaan kylpylähoitojen välillä. Sjögrenin
järjestämillä kahvikutsuilla Kaisaniemessä olivat vieraina muun muassa juristi Forsman917
perheineen, kauppaneuvos Fredrik Adrian Gadd (1794-1871) vaimoineen, postitarkastaja
David Vilhelm Alopaeus (1826-1873), yliluutnantti Johan August Tamelander (1795-1867),
valtioneuvos Christian von Steven, kihlakunnantuomari Albert Enbom (1814-1857), hovioikeudenneuvos Johan Erik Bergbom vaimoineen ja lääkäri Fredrik Gabriel Sanmark
(1798-1886) vaimoineen.918
Vaikka Sjögren vieraili myös yliopistoväen luona ja päinvastoin, voidaan vieraslistasta
päätellä sekä Sjögrenin sosiaalinen asema suomalaisessa sääty-yhteiskunnassa että hänen
912 Protocoles § 63, 18.4.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
913 Protocoles § 121 ja § 177, 1.8.1851 ja 28.11.1851, 1/1a 1851/84, SPb II RAN.
914 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 10 (22) janv. 1851 – 12 dec. (24) 1851. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg VIII: 222-396 ja IX: 1-271.
Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1851-1852.
915 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
VIII: 222-396 ja IX: 1-271.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1851-1852.
916 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.5.1851, Coll. 209.59, KK.
917 Kyseinen lakimies Forsman oli joko Senaatin oikeusosaston jäsen ja Vaasan hovioikeuden presidentti
Johan William Forsman (1788-1883) tai senaatin protokollasihteeri Karl Selim Forsman (1808-1856). Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Forsman 11935 ja Forsman 14229.
918 Kutsuilla olivat myös asessorin rouva Lund tyttärensä kanssa, rouva Böhm poikansa kanssa, mamselli
Wasenius, kauppias Tollander sekä apteekkari Maexmontan. Kts. Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.6.13.7.1851, Coll. 209.59, KK.
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todellinen seurapiirinsä Helsingissä. Sjögren seurusteli lähinnä virkamiesten kanssa. Tämä
seurapiiri oli ilmeisesti muodostunut Senaatin oikeusosastossa ja eri hovioikeuksissa toimineiden juristien ympärille. Lääkäri Sanmarkin ja hovioikeudenneuvos Bergbomin puolisot
olivat puolestaan sisarukset. Lisäksi kutsuvieraslistalla oli porvarissäädyn edustajia ja yksi
armeijan virkamies, joka oli Sjögrenin vanha opiskelutoveri Porvoon kymnaasista.
Lääkäri Sanmarkilta on olemassa yksi Sjögrenille lähetetty kirje vuodelta 1823. Kyseisen kirjeen perusteella hän oli Sjögrenin ystävä ilmeisesti Turun Akatemian vuosilta.
Kirjeessään hän puhuttelee Sjögreniä ”parhaaksi veljeksi” (bästa broder) ja ksyy häneltä
neuvoa jonkun suomalaisen lääketieteen opiskelijan mahdollisuuksista päästä jatkamaan
opintojaan Pietarin lääketieteellisessä akatemiassa.919
Palattuaan hieman yli kuukauden kestäneeltä kylpylämatkaltaan Sjögren muutti perheineen loppukesäksi Uudelta Kirkolta Terijoelle. Terijoelta Sjögren teki lyhyen vierailun Viipuriin, jossa hän tapasi vanhoja tuttaviaan, kuten kauppias Zagelia. Pietariin perhe palasi syyskuussa. Uudella Kirkolla asui Sjögrenin vanha tukija ja ystävä kirkkoherra
Hipping, jota Sjögren näyttää auttaneen tässä vaiheessa lähinnä ruokatarpeiden hankinnassa. H
 ipping nimittäin pyytää Sjögreniä marraskuun 30. päivänä päivätyssä kirjeessään
”lähettämään tynnyrin keskikokoisia venäläisiä suolakurkkuja.”920 Kurkut näyttävät myös
tulleen nopeasti perille, sillä seuraavassa kirjessään Hipping kiittää Sjögreniä niistä.921
Sjögrenin ja hänen virkaveljiensä ikääntyessä alkoivat sairauksien lisäksi myös suruviestit olla arkipäivää akateemikkojen talossa. Blomqvistin jälkeen Sjögrenin lähipiiristä kuoli
akateemikko Gräfe, joka menehtyi yllättäen 12. päivänä joulukuuta 1851. Kuolinpäivää
seuraavana päivänä Sjögrenit kävivät esittämässä surunvalittelunsa Gräfen perheelle ja kahden päivän kuluttua itse poisnukkuneelle papin läsnä ollessa. Varsinaiset hautajaiset olivat
neljän päivän kuluttua kuolemasta.922 Mitään suuria tunteenpurkauksia tapauksen vuoksi
ei kuitenkaan ole löydettävissä Sjögrenin päiväkirjasta.

10.3 Castrénin kuolema ja toinen tutkimusmatka Liivin- ja Kuurinmaalle
10.3.1 Castrénin tieteellinen perintö
Castrénin kuolema 38-vuotiaana tuberkuloosiin vuonna 1852 järkytti suomalaista tiedeyhteisöä – olihan ansioitunut Aasian kävijä ehtinyt toimia virassaan suomen kielen professorina vain vuoden ajan. Hän oli myös ehtinyt juuri avioitua Natalia Tengströmin kanssa ja
saada ainokaiseksi jääneen lapsensa – pojan nimeltään Robert.

919

Sanmark Sjögrenille 17.12.1823, Coll. 209.14, KK.

920 Hipping Sjögrenille 30.11.1851, Coll. 209.8, KK.
921 Hipping Sjögrenille 9.12.1851, Coll. 209.8, KK.
922

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 12.-16.12.1851, Coll. 209.59, KK.
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Kuolema ei kuitenkaan tullut yllätyksenä, sillä Castrén oli kamppaillut tuberkuloosin
kanssa kahdeksan vuoden ajan. Vielä loppuvuodesta 1851 Castrén oli yrittänyt saada samojedin kielioppinsa käsikirjoituksen valmiiksi, koska hänen 3-vuotinen ylimääräisen apulaisen virkansa oli päättymässä tammikuussa 1852. Castrén oli suunnitellut matkustavansa
talvella Pietariin järjestääkseen asiansa tiedeakatemiassa ja saadakseen vielä mahdollisen
uuden 3-vuotisvirkakauden. Matkan sijaan hänen täytyi kuitenkin lähettää Sjögrenille kirje, jossa hän kertoi olevansa vuoteenomana ja ettei matkasta ainakaan vähään aikaan tulisi
mitään. Castrénin viimeinen kirje Sjögrenille oli hänen puolisonsa sanelusta kirjoittama.
Kirjeessä Castrén kuvaa, kuinka sairaus on saanut yliotteen terveydestä.923 Mielenkiintoista on, että Sjögrenin kokoelmassa Kansalliskirjastossa on ainoastaan yksi kirje Castrénilta
vuodelta 1844. Sisällöllisen analyysin perusteella voidaan todeta Estlanderin mainitsemien
kirjeiden olleen erittäin todennäköisesti olemassa, vaikka niitä ei jostain syystä arkistosta
löydykään.
Kun varhainen kuolema keskeytti Castrénin tieteellisen toiminnan, otti tiedeakatemia
huolehtiakseen Castrénin tutkimusten loppuunsaattamisesta. Saman vuonna tiedeakatemian apulaiseksi valittu Anton von Schiefner tarkasti Castrénin jäämistön ja ilmoitti
mielipiteenään, että ainakin kokoelman kallisarvoisin osa, kielitieteellinen aineisto, pitäisi
pelastaa. Castrénin leski luovutti aineiston tiedeakatemian kustannuksella muokattavaksi
ja saksan kielellä julkaistavaksi. Eirasen mukaan Natalia Castrénin tehtävä aviopuolisonsa
kuoleman jälkeen oli hänen muistonsa vaaliminen. Perustan tälle muodostivat Castrénilta
jääneet laajat tieteelliset kokoelmat.924
von Schiefnerin ehdotuksesta päätettiin elokuussa perustaa komitea tutkimaan
Castrénin tutkimusmatkaltaan keräämää aineistoa samoin kuin hänen kirjoittamiaan
tutkimuksia. Komitean tarkoitukseksi tuli toimittaa edellä mainitusta aineistosta julkaisu
nimeltään Nordische Reisen und Forschungen. Komitean suhteen päätettiin tässä vaiheessa
odottaa Sjögrenin paluuta tutkimusmatkalta Liivinmaalta.925 Kyseisestä suunnitelmasta ei
löydy mitään mainintaa alkuperäisistä tiedeakatemian pöytäkirjoista Sjögrenin paluun jälkeen. Se kuitenkin perustettiin, sillä saman vuoden joulukuussa ilmestyi von Schiefnerin
toimittamana ensimmäinen osa Castrénin matkakertomuksista ja -kirjeistä vuosilta
1838-1844 otsikolla M. Alexander Castrén´s Reiseinnerungen aus den Jahren 1838-1844. Im
Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von A. Schiefner.926
Eirasen mukaan komitean jäsenet olivat Sjögren, von Schiefner ja von Böthlingk.927
923 Castrén Sjögrenille 3.2.1852. Teoksessa Estlander 1929, 228-229.
924 Eiranen 2019, 345-349.
925 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 20 août (1 sept.) 1852. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg X: 192. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1853.
926 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
Tome X. No 22. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1853.
927 Eiranen 2019, 347.
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Vuosina 1852-1863 ilmestyneestä sarjasta muodostui kaikkiaan 12-osainen ja se sisältää ostjakin kieliopin ohella muun muassa samojedin, tunguusin, burjatin, ketin, kotin ja
kargassin kieliopit, matkakertomuksia ja –kirjeitä sekä luentoja.928 Natalia Castrén käytti
Eirasen mukaan Herman Kellgreniä yhteyshenkilönään Pietarin suuntaan, sillä tiedemaailmassa hänelllä ei ollut suoraa pääsyä aviomiehensä jäämistön julkaisutyöhön. Kellgrenit
asuivat vuoina 1853-1854 Pietarissa ja Leipzigissa. Eiranen avaa väitöstutkimuksessaan mielenkiintoisen näkökulman Castrénin muiston ja tieteellisen perinnön vaalimiseen, jota pitivät yllä koko laajennnettu Tengströmin sisaruspiiri. Muiston vaalimisesta tuli Natalia
Castrénin elämäntehtävä. Sjögrenin laatima nekrologi aiheutti Eirasen mukaan tuohtumusta. Natalian mukaan Sjögren oli kirjoittanut tässä itsestään. Eniten häntä kuitenkin
loukkasi viittaus Castrénin ruumiinavaukseen, jonka mukaan tuberkuloosin merkit olisivat olleet poistuneet kuolleen keuhkoista. Eirasen mukaan Kellgren taivutteli Sjögrenin
jättämään tämän pois ruotsinkielisestä versiosta. 929
Castrénin liki neljä vuotta kestänyt tutkimusmatka oli omana aikanaan tuloksiltaan
vertaansa vailla. Hän tutki kaikkia samojedikieliä. Suomalais-ugrilaisista kielistä Castrén
tutki oikeastaan ainoastaan ostjakkia. Tutkimuksissaan ja kirjeissään hän paneutui samojedin ja suomalais-ugrilaisten kielten sukulaisuuteen ja myös suomalais-ugrilaisten kielten
sukulaisuuteen turkkilaisten ja mongolilaisten kielten kanssa. Aiemmin tässä tutkimuksessa siteerattu ote kirjeestä Snellmanille osoittaa Korhosen mukaan, että kielellinen sukulaisuus merkitsi Castrénille myös rodullista sukulaisuutta ja että hän oletti uralilais-turkkilais-tunguusilais-mongolilais-indo-eurooppalaisten kansojen olevan perimältään sukua
toisilleen, jota hän yritti todistaa muun muassa vertaamalla sanoja keskenään. Tämän idean hän esitti luennossaan ”Hvar låg det Finska folkets vagga?” Aleksanterin yliopistossa
Helsingissä marraskuussa 1849.930 Käsitys altailaisesta kieliperheestä ei kuitenkaan ollut
Castrénin keksimä, vaan sen olivat esittäneet ennen häntä muun muassa virolainen von
Wiedemann vuonna 1838 ja Hermann Kellgren vuonna 1847.931 Seuraavaksi Castrén esitti suomalais-ugrilaisten kielten yhteenkuuluvuuden samojedin, turkin, mongolin ja tunguusin kanssa väitöskirjassaan De affixis personalibus linguarum Altaicarum vuonna 1850
käyttäen todisteena keräämäänsä kielitieteellistä aineistoa.932

10.3.2 Viimeinen tutkimusmatka Liivinmaalle
Castrén oli tutkimusalansa suhteen ollut eräänlainen Sjögrenin haaveiden toteuttaja. Hän
oli matkustanut niille seuduille ja niiden kansojen pariin, jonne Sjögren ei ollut omalla
928

Korhonen 1986, 64-65.

929

Eiranen 2019, 346-352.

930 Castrén, M.A., Hvar låg det Finska folkets vagga? Teoksessa Borg (toim.) 1858, 126-142; Korhonen
1986, 59-61.
931 Korhonen 1986, 60-61.
932 Castrén, M.A., De affixis personalibus linguarum Altaicarum. Teoksessa Borg (toim.)1858, 217-293.
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ensimmäisellä tutkimusmatkallaan vuosina 1824-1829 ennättänyt. Terveydenhoidollisen
Kaukasian tutkimusmatkansa jälkeen Sjögrenin intressit olivat kääntyneet kohti Baltiaa
ja erityisesti liivin kansaan ja kieleen. Sjögren oli vuoden 1846 tutkimusmatkansa jälkeen
vuosia haaveillut liiviläistutkimustensa loppuunsaattamisesta. Toinen tutkimusmatka Liivin- ja Kuurinmaalle toteutui viimein vuonna 1852.
Matkavalmistelut Sjögren aloitti helmikuussa esittelemällä matkasuunnitelmansa konferenssin istunnossa. Sjögren pyysi samalla 600 ruplan matka-avustusta.933 Koska matkasuunnitelma oli edellisenä vuonna evätty rahanpuutteen vuoksi, kääntyi Sjögren asiassa
opetusministerin puoleen. Opetusministeri vetosi jälleen tiedeakatemian köyhyyteen ja
piti Sjögrenin pyytämää palkan ulkopuolista 600 ruplan matka-avustusta liian korkeana.
Seuraavaksi Sjögren kävi pyytämässä talousministeri Avraam Norovia puhumaan matkasuunnitelman puolesta opetusministerin kanssa. Norovin mukaan päätösvalta asiassa
oli tiedeakatemian varapresidentillä.934 Vaikka asian etenemisestä ei enää tämän jälkeen
löydy tietoja Sjögrenin päiväkirjasta, voidaan olettaa, ettei tiedeakatemian varapresidentillä ollut mitään iäkkään Sjögrenin Liivinmaan tutkimusmatkaa vastaan. Matkasuunnitelma hyväksyttiin konferenssin istunnossa toukokuussa.935
Kesäkuun kolmantena päivänä Sjögren pääsi matkaan höyrylaiva Newalla Tallinnan
kautta Riikaan. Edellisestä matkasta poiketen Sjögren ei käynyt menomatkalla Helsingissä
tai matkustanut hevosella Tallinnasta eteenpäin. Riikassa Sjögren vieraili ”vanhojen tuttaviensa” luona. Nämä tuttavat olivat mamselli Afzelius, rehtori Napiersky ja kirkkoherra
Carl Johann Wilhelm Hillner. Neljän päivän kuluttua Sjögren matkusti veneellä jokea pitkin rannikolle Daugavgrīvaan (saksaksi Dünamünde), josta matka jatkui Runön saarelle.936
Runössä Sjögren alkoi päiväkirjan mukaan työstää liivin kielioppiaan vanhan Ellerbusk-nimisen miehen kanssa. Sjögren vieraili myös useaan otteeseen pappilassa ja pääsi
kirkkoherran kanssa erään lapsen ristiäisiinkin. Sjögren kirjoitti yhä useammin ja laajemmin päiväkirjaansa nauttimistaan ruoista ja juomista. Edellä mainituissa ristiäisissä tarjoilu saa osakseen moitetta:
Päivällinen keiton kera. Lampaanlihaa ja perunoita (ala-arvoista), vanhaa suolaista
hanhea (viime syksyistä), kaalikeittoa ja olutjuustoa. Viimeksi mainittu ruokalaji oli
parasta.937
Takaisin mantereelle, Dundagaan, Sjögren matkusti Runön saarelta kahdentoista päivän
kuluttua. Dundagassa (Dondangen) Sjögren vieraili vastavuoroisesti lääkäri Baarin ja hänen perheensä luona useaan otteeseen. Matka jatkui seuraavaksi Mazirbeen (Klein-Irben)
933 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 18.2.1852, Coll. 209.59, KK.
934 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1.2.-30.4.1852, Coll. 209.59, KK.
935 Protocoles §106, 7.5.1852, 1 /1a 1852/86, SPb II RAN.
936 Päiväkirjassa mainitaan myös apteekkari Frederking ja kirkkoherra Wallin, joista ei löydy yksityiskohtaisempia tietoja. Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 3.6.-12.6.1852, Coll. 209.59, KK.
937

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 14.6.1852, Coll. 209.59, KK.
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kirkkoherra Küpferin luo. Paluumatka kohti Riikaa taittui Rindan (Angermünde), Ventan
(Windau) ja Piisenin kautta. Piisenissä Sjögren työskenteli puolestaan vuoden 1846 matkan aikana tutuksi tulleen Printzin kanssa, jonka poika myös opetti Sjögreniä.938
Kohti Pietaria Sjögren lähti kahdentenakymmenentenätoisena syyskuuta höyrylaiva
Alexandralla, joka matkalla poikkesi Tallinnassa. Kolmen päivän kuluttua Sjögren oli onnellisesti takaisin kotonaan Pietarissa.939
Matkaa leimaa Sjögrenin heikkenevä terveys. Rintakipuihin ja yskään Sjögren sai erilaisia lääkkeitä tohtori Baarilta. Päiväkirjan mukaan Sjögren nautti rintateetä, lakritsia ja
pillereitä vaivoihinsa. Seitsemäntenä heinäkuuta Sjögren kirjoittaa voinnistaan päiväkirjassaan:
Yöllä yhden ja kahden välillä voimakasta hikoilua ja sen jälkeen kovaa yskintää, joka
alkoi, kun olin vaihtanut flanellipaidan. Koska edelleen tunsin tiettyä tyhjyyttä rintani oikealla puolella, asetin uudestaan rintani päälle kihtipaperin (giktpapper).940
Päiväkirjan perusteella Sjögren ei pitänyt tutkimusmatkansa aikana lainkaan yhteyttä tiedeakatemian muihin jäseniin von Böthlingkiä lukuun ottamatta. Sjögren lähetti päiväkirjan mukaan ainoastaan kaksitoista kirjettä, joista neljä hän lähetti vaimolleen Sophielle ja
loput yksittäiset kirjeet hän lähetti akateemikko von Böthlingkille Pietariin, opettaja Carl
Friedrich Wilhelm Russwurmille (1812-1883) Haapsaluun, kirkkoherra von R aisonille
Ventspilsin kaupunkiin, tohtori Baarille Dundagaan, kauppias Zagelille Viipuriin, kirjakustantaja Vossille Leipzigiin, tohtori Lönnrotille Kajaaniin ja runoilija Cygnaukselle
Helsinkiin. Saajien perusteella voidaan arvioida, että puhtaasti yksityiselämää käsittelevien
kirjeiden ohella muut kirjeet käsittelivät matkan käytännön etenemistä ja terveydenhoitoa.
Edellä mainituista kirjeistä ainoastaan Lönnrotin saama kirje on löydettävissä ja analysoitavissa. Aluksi Sjögren pyytää anteeksi, että on pitänyt Lönnrotin loitsurunokokoelmaa
kauan aikaa itsellään. Tämän jälkeen hän ottaa kantaa Castrénin kuoleman vuoksi avautuneeseen suomen kielen professorin virkaan:
Ihminen kerää ja kerää yhä enemmän ja yhä uutta, kunnes kuolema tulee ja lopettaa
sekä niin yhden jos toisenkin, kuten keväällä valitettavasti tapahtui Castrénillemmekin --- Appropos, onko Herra Tohtori hakemassa hänen jälkeensä vapautuvaa
professuuria vai aikooko Herra Tohtori tehdä sen siinä tapauksessa, mikäli aika sattumoisin jo on päättynyt? Tiedän, että ystävämme Sirén on yrittänyt kaikin tavoin
kannustaa --- Herra Tohtoria tähän ja yhdyn häneen siinä, että Herra Tohtorin pitäisi tehdä se, sillä jopa hänkin on vakuuttunut siitä, että Herra Tohtori olisi virkaan
oikea mies.941

938 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 23.6.-19.7.1852, 1.8.- 22.9.1852, Coll. 209.59, KK.
939 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.9.-25.9.1852, Coll. 209.59, KK.
940 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 7.7.1852, Coll. 209.59, KK.
941 Sjögren Lönnrotille 5./20.8.1852, Lönnrotiana, SKS.
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Sjögren siis selkeästi toivoi Lönnrotista tulevan Castrénin seuraajan kyseisessä virassa.
Sjögrenin näkemys noudatti niin yleistä mielipidettä kuin Aleksanterin yliopiston osakuntienkin kantaa, sillä syksyllä 1852 osakunnat pyysivät yhteisadressilla, että Lönnrot
suostuisi hakemaan tätä virkaa. Lönnrotille suostuminen ei Klingen mukaan ollut itsestäänselvyys, sillä hän oli aiemmin väistynyt Castrénin tieltä samalla, kun hän oli ilmeisesti
tunnistanut omat puutteensa – hän oli selkeästi filologi, eikä lingvisti, kuten nuoremman
polven tutkijat. Lönnrot kuitenkin haki virkaa ja hänen virkaanastujaisesitelmänsä jälkeen
ylioppilaat marssivat usean sadan hengen voimin laulamaan ja hurraamaan hänen asuntonsa edustalle.942
Vuonna 1852 saatiin myös päätöksen Aleksanterin yliopistoon astetun statuuttikomitean työskentely. Yliopiston kansleri allekirjoitti komitean esityksen uusista statuuteista
elokuussa, ja Suomen Senaatti julkaisi ne lokakuun ensimmäisenä päivänä. Statuuteilla
menetettiin filosofian professuuri ja lakkautettiin osakunnat, mutta paljon pahemminkin
olisi voinut tapahtua: esimerkiksi menettää koko yliopisto suuriruhtinaskunnan alueelta.943

10.3.3 Tieteellisen aktiviteetin hiipuminen
Verrattuna aiempiin vuosiin Sjögrenin tieteellinen toiminta alkoi yhä enemmän osoittaa
hiipumisen merkkejä. Tämän osoittavat vähäiset merkinnät sekä istuntojen pöytäkirjoissa
että bulletiineissa. Myös päiväkirjassa on entistä vähemmän kuvauksia tiedeakatemiasta tai
työskentelystä jonkin tehtävän parissa.
Oletettavasti Sjögren itsekin tiedosti, että hänen olisi pitänyt olla ahkerampi, sillä hän
kertoo päiväkirjassaan 9. päivänä joulukuuta käyneensä Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikon Ustrjalovin luona ”näyttämässä hänelle palveluhalukkuuttaan.”944
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 10 mainintaa, joista kahta ei
löydy hakemistosta. Helmikuussa Sjögren raportoi Mihailovin (Vologda) teoksesta O
 pisanie
Ustvima ja ilmoitti lahjoittavansa aasialaisen museon kokoelmiin Šedlovin (Шедлов) osseetinkielisen psalttarien käännöksen. Samassa istunnossa Sjögren pyysi osastoa suosittelemaan Alexander Waldia Nižni-Novgorodin kuvernementin johtajan suojelukseen. Pöytäkirjoissa ei kerrota syytä asiaan. 945Sjögren valittiin jälleen Demidovin palkintokomiteaan
kolmella äänellä Kunikin (7 ääntä) ja Ustrjalovin (6 ääntä) lisäksi.946 Sjögrenin ehdokas
Demidovin palkinnon saajaksi oli tällä kertaa virolainen Russwurm, joka sai puolikkaan
942 Klinge 1989b, 494.
943 Klinge 1989c, 213-215.
944 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 9.12.1852, Coll. 209.59, KK.
945 Protocoles § 33, § 36, § 37, § 38, 6.2.1852, 1/1a 1852/86, SPb II RAN. Merkinnöissä on harvinaisen
paljon huolimattomuusvirheitä. Esimerkiksi § 224 on merkitty § 24. Pöytäkirjoista löytyy myös kaksi kertaa
§ 36, joista toisen tulisi olla § 37 ja seuraava § 37 tulisi täten olla § 38.
946 Protocoles § 51, 20.2.1852, 1/1a 1852/86, SPb II RAN.
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palkinnon.947 Sjögren oli myös valittu kirjeenvaihtajajäseniä valitsevaan komiteaan, vaikka
hän oli vuosia aiemmin päättänyt, ettei suostu virallisesti kyseiseen tehtävään. Syynä oli ollut, ettei Sjögren pitänyt henkilöstä, joka oli valittu edesmenneen kielitieteilijä Finn Magnusenin tilalle. Sjögren kävi valittamassa tuloksetta valinnastaan komiteaan sekä sihteeri
Fussille että von Böthlingkille. Eniten häntä harmitti, että hänen nimensä tuli virallisesti
näkyviin pöytäkirjoihin.948 Edellisestä päätellen Sjögren halusi olla anonyymi vaikuttaja ehdotusten takana. Tähänkin tehtävään hän ilmoittaa (ilmeisimmin siis epävirallisen)
”oman kandidaattinsa” olleen professori Schröder Uppsalasta.
Helmikuussa Sjögren ilmoitti haluavansa saattaa päätökseen tutkimuksensa Liivinmaalla ja matkan toteutuminen vahvistui toukokuussa.949 Lokakuussa Sjögren luki raportin tutkimusmatkansa tuloksista ja samassa istunnossa raportoi metalliesineistä, joita oli
saatu kansatieteelliseen museoon.950
Sjögren pääsi vaikuttamaan itämaisten kansojen apulaisen valintaan. Hän esitti yhdessä Brossetin ja Dornin kanssa virkaan Anton von Schiefneriä, joka oli suorittanut kandidaatin tutkinnon Pietarin yliopistossa. von Schiefner valittiin palloäänestyksen jälkeen
virkaan erityisalanaan Mongolian, Kiinan ja Tiibetin kirjallisuus ja kielet.951
Vuodelta 1852 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 22 mainintaa, joista 21 on otteita
istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.952
Tämän lisäksi julkaistiin osastossa ”matkakertomuksia ja –kirjeitä” Sjögrenin raportti
tutkimusmatkastaan Liivinmaalle otsikolla Rapport de M. Sjögren sur son voyage.953

10.4 Väärin ymmärretty vallankäyttäjä
10.4.1 Riitoja ja kaunaisuutta
Elämän ehtoopuolen lähestyessä Sjögren oli yhä riitaisampi. Venäjän Maantieteellinen
Seura pyysi Sjögreniä kirjoittamaan Castrénin nekrologin. Sjögren aloitti työskennellä
asian parissa lokakuussa 1852 ja hän sai nekrologin valmiiksi seuraavan vuoden tammikuussa. Nekrologi toimitettiin tiedeakatemian kanslian kautta Venäjän Maantieteellisen
947 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.4.1852, Coll. 209.59, KK.
948 Päiväkirjassaan Sjögren käyttää valitusta kirjeenvaihtajajäsenestä lyhennettä ”Kut”. Kyseessä on Pietarin yliopiston historian professori Mihail Kutorga, joka valittiin kirjeenvaihtajajäseneksi vuonna 1848. Kts.
Kutorga Mihail Semjonovitš 2019; Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 26.11.1852, Coll. 209.59, KK.
949 Protocoles § 37 ja §106, 6.2.1852 ja 7.5.1852, 1 /1a 1852/86, SPb II RAN.
950 Protocoles § 185 ja § 192, 8.10.1852, 1/1a 1852/86, SPb II RAN.
951 Protocoles § 79, 19.3.1952, 1/1a 1852/86, SPb II RAN.
952 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 9 (21) janv. 1852 – 10 dec. (22) 1852. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.- Pétersbourg IX: 271-337 ja X: 1-300.Et
rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1852-1853.
953 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
X: 268-272. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1853.
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Seuran varapuheenjohtaja Muravjoville (Муравьёв). Sjögren kertoo päiväkirjassaan kirjoittaneensa nekrologin kolmannessa persoonassa. Sjögren pyysi Muravjovia jättämään
myös jättämään nimensä pois, jottei kirjoittajaa tiedettäisi. Sjögren myöntää korostaneensa
omia ansioitaan ja kirjoittaneensa huomattavan paljon itsestään.954 Nekrologi painettiin,
jonka ilmestymisen jälkeen esitti von Böthlingk arvion Sjögrenin suhteesta Castréniin.
Hän oli nimittäin huomannut siinä tiettyä ”kaunaisuutta” (animositet) Castrénia kohtaan. Päiväkirjassaan Sjögren kertoo tämän huomion olleen oikea:
On tosin myönnettävä, että silloin kun kirjoitin Castrénin nekrologia, olin loukkaantunut siitä ylitsekäyvästä jumaloinnista, jolla yleisesti Suomessa säestettiin
Castrénin muistoa; mutta myös epämieluisasti ärsytetty halpamaisesta illuusiosta
koskien itseäni ja otteesta itse edesmenneen kirjeestä, joka oli painettu Bergin hänestä kirjoittamassa biografiassa.955
Seuraavaksi Sjögren riitautui Venäjän Maantieteellisen Seuran jäsenen Snezan kanssa.
Syynä riitaan oli ehdotus tietyn kaavakkeen laatimisesta, jota käytettäisiin tietojen keruuseen vähän tai ei-lainkaan tunnetuista kielistä. Kyseisiä kaavakkeita suunniteltiin lähetettäväksi valtakunnan eri kolkkiin. Sjögren ilmoitti heti vastustavansa koko ajatusta ja
joutui tämän vuoksi riitaan erityisesti Snezan kanssa.956 Kuitenkin Sjögren nautti selkeästi
Maantieteellisen Seuran istunnoista. Samaisen vuoden joulukuussa hänet jopa kutsuttiin
neuvottelemaan maapallon ympäri purjehtivan aluksen rakentamisohjeista.957
Sjögren alkoi myös kyllästyä siihen, että hän joutui tarkastamaan korvauksetta ortodoksisen kirkon Pyhältä Synodilta tulleita käsikirjoituksia. Sjögren oli kuitenkin ilmeisen
hyvissä väleissä arkkipiispa Jevgenin kanssa, joka pyysi Sjögreniä laatimaan listan korjaamistaan teoksista ja samalla ilmoittamaan, kuinka moni niistä oli myöhemmin painettu.
Sjögren päätyi analyysissään viiteentoista käsikirjoitukseen, joista hän oli laatinut yhteensä
kaksikymmentäkaksi lausuntoa. Arkkipiispan mukaan Sjögren olisi oikeutettu saamaan
korvauksen työstään, mutta hän kehotti Sjögreniä itse laatimaan virallisen pyynnön palkkiosta. Tämän kuultuaan Sjögren jostain syystä halusi perua koko asian, johon puolestaan
arkkipiispa ei suostunut ja lista jäi hänelle.958 Toukokuussa arkkipiispa ilmoitti Pyhän
Synodin kannaksi, ettei se työskentele yhdenkään yksittäisen henkilön kanssa, vaan tiedeakatemian, joten yksityishenkilöille ei voida maksaa palkkioita.959

954

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 3.1.1853, Coll. 209.59, KK.

955

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.10.1853, Coll. 209.59, KK.

956 Sjögren käytti erisnimistä lyhenteitä, jotka kirjoitusasun ohella myös perustuivat ääntämiseen. Tässä tapauksessa kyseisen henkilön henkilöllisyyttä on ollut vaikea selvittää. Edellä mainittuihin kriteereihin
perustuen on mahdollista, että hän oli historioitsija ja Pietarin yliopiston Konstantin Arsenev. Sjögren, A.J.,
Allmänna Ephemerider 19.3.1853, Coll. 209.59, KK.
957 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemrider 8.12.1853, Coll. 209.59, KK.
958 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 21.2.1853, Coll. 209.59, KK.
959 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 27.5.1853, Coll. 209.59, KK.
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Nathanael af Schultén ilmoitti maaliskuun enimmäisenä päivänä päivätyssä kirjeessään
Sjögrenin valinnasta Suomen Tiedeseuran jäseneksi.960 Pian tämän jälkeen Sjögren sai
ilokseen kuulla tulleensa valituksi Viron Oppineiden Seuran kunniajäseneksi. Sjögren
oli talvella kirjoittanut seuran sihteerille maksavansa seuran jäsenmaksun kyseisen vuoden loppuun asti, mutta tämän jälkeen hän ilmoitti haluavansa vetäytyä seurasta.961 Syynä
asiaan oli jälleen mitä ilmeisimmin raha. Viron Oppineiden Seurassa arvattiin asia, sillä
Sjögren valittiin kunniajäseneksi, jonka ei tarvinnut maksaa jäsenmaksua.
Tiedeakatemian pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 8 mainintaa, joista hakemistosta löytyy
ainoastaan kolme. Tämän lisäksi hakemistosta löytyy viittaus pykälään, jota ei ole olemassakaan. Vuoden kahdessa ensimmäisessä istunnossa Sjögren esitteli raporttiaan Šedlovin
osseetinkielisestä evankeliumien käännöksestä.962 Toukokuussa Sjögren määrättiin tarkastamaan Waldin tšeremissin kieliopin käsikirjoituksen.963 Syksyllä Sjögren esitteli istunnossa kahta kansatieteellistä teosta, jotka hän myös esitti hankittavaksi tiedeakatemian
kokoelmiin. Istunnossa päätettiin hallinnollisen komitean päätöksellä korvata kirjojen
kustannukset Sjögrenille.964
Sjögren valittiin edelleen Demidovin palkintokomiteaan. Tänä vuonna hänet valittiin
kolmantena jäsenenä Marie Brossetin ja Konstantin Veselovskin (1819-1901) lisäksi, jotka
saivat äänestyksessä 8 ja 7 ääntä. Sjögrenin lisäksi kolmanneksi tuli Kunik, mutta istunnossa päädyttiin Sjögrenin nimeämiseen.965 Toukokuussa Sjögren ilmoitti istunnossa matkustavansa kesälomallaan Helsinkiin.966
Toukokuussa Sjögren ja von Schiefner ilmoittivat, että on mahdotonta tarkastaa vepsänkielisiä teoksia. Samassa pöytäkirjan kohdassa Sjögren ja von Schiefner eivät myöskään
ole kertomansa mukaan päteviä tarkastamaan ortodoksisen kirkon jonkin matinean sisältöä.967 Kyseisestä pöytäkirjan kohdasta ei ole hakemistossa mitään mainintaa. Samoin ei
ole olemassa mainintaa, mitä Sjögreniltä ja von Schiefneriltä ja milloin on pyydetty. Vuodelta 1853 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 7 mainintaa, jotka kaikki ovat otteita istuntojen
pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.968

960

Schultén Sjögrenille 1.3.1853, Coll. 209.15, KK.

961

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 29.3.1853, Coll. 209.53, KK.

962

Protocoles § 5 ja § 18, 7.1.1853 ja 21.1.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.

963

Protocoles § 80, 6.5.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.

964 Protocoles § 151 ja § 164, 30.9.1853 ja 14.10.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.
965

Protocoles § 58, 4.3.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.

966 Protocoles § 99, 20.5.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.
967

Protocoles § 93, 20.5.1853, 1/1a 1853/88, SPb II RAN.

968 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 7 (19) janv. 1853 – 8 dec. (20) 1853. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg X: 300 ja XI: 1-390.Et rédigé
par son Secrétaire Perpétuel: 1853-1854.
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10.4.2 Vanhoja ja uusia ystäviä
Helmikuussa 1853 Sjögren teki poikkeuksellisesti viikon matkan sekä Uudelle Kirkolle
tapaamaan ystäväänsä kirkkoherra Hippingiä että Viipuriin tapaamaan ystäviään Zagelia,
Judénia ja Cloubergia sekä vaimonsa sukulaista Antellia.969
Sjögren sai helmi-maaliskuun vaihteessa harvinaisia vieraita Suomesta. Professori Ilmoni saapui Nordmannin ja Kellgrenin kanssa Pietariin. Sjögrenin päiväkirjan perusteella
Ilmoni sai vierailunsa aikana ilmeisesti lievän sydänkohtauksen. Sjögren yritti parhaansa
mukaan auttaa ystäväänsä ja haki lääkäri Carl Frans Gabriel von Haartmanin (1819-1888)
katsomaan sairasta. Muutaman päivän kuluttua Ilmoni oli jo jalkeilla. Vierailujen ohella
Sjögren kävi Ilmonin kanssa katsomassa lääkäri Gustaf Samuel Crusellin (1810-1858) syöpäpotilaita ja kuulemassa heidän hoidostaan. Sjögren esitteli vierailleen myös kaupungin
nähtävyyksiä, kuten Nevski Prospektia.970
Kellgrenin Pietarin matkan taustalla oli kilpailu Aleksanterin yliopiston itämaiden kirjallisuuden professuurista, joka oli avautunut Wallinin kuoleman vuoksi. Kilpahakijanaan
Kellgrenillä oli Wilhelm Lagus. Kellgren saapui Pietariin aviopuolisonsa Sofin kanssa
tarkoituksenaan opiskella Pietarin itämaisessa insituutissa, josta sekä Geitlin että Wallin
olivat ammentaneet itämaisten kielten tutkimuksessa vaadittavat perustiedot. Gunnar
Castrénin mukaan Kellgren pääsi sisään itämaisten kielten tutkijoiden piiriin ja sai Anton
von Schiefneristä hyvän ystävän. Castrénin mukaan kirkkoherra Sirén oli Pietarin suomalaisen yhteisön keskushenkilö, joka auttoi maanmiehiään muun muassa majoituksen
järjestämisessä – niin myös Kellgrenejä. Castrén toteaa Sjögrenistä seuraavaa: ”Castrénin
ystävä ja suojelija ukko Sjögren osoitti Kellgrenille suurta hyväntahtoisuutta”.971 Eirasen
mukaan Sofi Kellgren tunsi itsensä yksinäiseksi Pietarissa. Pietarista tie vei vielä kesällä
ensin Pavlovskiin ja sieltä Leipzigiin. 972
Sjögren oli tyttärensä Berthan kanssa lääkäri Crusellin vihkiäisissä 20. päivänä maaliskuuta. Sjögren ilmoittaa nauttineensa juhlissa yhden kupillisen teetä, 1 kupillisen kuumaa
suklaata, 3 lasia shamppanjaa, 2 lasia punssia, 2 lasia portviiniä, omenan, viinirypäleitä ja
iltapalaa keiton kera.973
Kesän Sjögren vietti perheineen Toksovassa, josta hän matkusti tapansa mukaan Helsinkiin saamaan kylpylähoitoja ja nauttimaan erilaisia vesikuureja. Sekä meno- että paluumatkallaan Sjögren poikkesi Viipurissa tapaamassa ystäviään. Kylpylähoitojen ohella
Sjögren tapasi Helsingissä samoja tuttaviaan kuin aiempinakin vuosina. Tähän piiriin
kuuluivat lanko Gustaf Laurellin lisäksi professorit Akiander, Ilmoni, Rein ja Tengström,
yliopiston sijaiskansleri Nordenstam, valtioneuvos Pipping, kauppaneuvos Gadd sekä edes969 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 3.2.-10.2.1853, Coll. 209.59, KK.
970 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 28.2.-13.3.1853, Coll. 209.53, KK.
971

Castrén 1945, 370-376.

972 Eiranen 2019, 266-267.
973

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.3.1853, Coll. 209.53, KK.
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menneen professori Blomqvistin tyttäret ja edesmenneen professori Ursinin leski, joiden
luona Sjögren vieraili.974
Sjögrenin kahvikalaasiinsa kutsumat vieraat osoittavat, ketkä tosiasiassa kuuluivat hänen kanssaan samaan seurapiiriin. Kalaasiin saapuivat Senaatin oikeusosaston protokollasihteeri Albert Enbom, Mikkelin kirkkoherra Arvid Gottfrid Nordqvist (1796-1866),
salaneuvos Samuel Christian Beck (1768-1853), varatuomari Otto Henrik Boisman (17961863), maisteri Karl Otto Johan Blåfield (1823-1886), maisteri Klemens Johan Gabriel Sirelius (1818-1888), rehtori J. V. Snellman, varatuomari Karl Gabriel Krook (1822-1886), filosofian tohtori Gustaf Edvard Ingelius (1818-1864) ja Ullanlinnan kylpylaitoksen intendentti
Frans Johan Rabbe (1801-1879). Asessori Lagus oli myös kutsuttu, muttei hän saapunut.975
Kuten aiempinakin vuosina on ollut havaittavissa, muodostui Sjögrenin seurapiiri Helsingissä pääosin juristeista. Heidän lisäkseen Sjögren seurusteli papiston ja keskisäädyn
edustajien kanssa. Osa henkilöistä oli Sjögrenin vanhoja opiskelutovereita sekä Porvoon
kymnaasin että Turun Akatemian ajoilta. Sireliusta, Beckiä ja Gaddia Sjögren tapasi päiväkirjan perusteella Pietarissakin. ”Vanha Beck”, kuten Sjögren häntä nimittää, kuoli samaisen vuoden lokakuussa ja Sjögren osallistui vaimonsa ja von Schiefnerin ohella hänen
hautajaisiinsa.976 Sjögren kirjoittaa suhteestaan Beckiin:
Iltapäivällä surumielisyys ja tyhjyydentunne valtasivat mieleni, mikä oli luonnollista, koska en voi enää hankkia ketään yhtä arvokasta ja osanottavaa ystävää, jonka
vanhoilla päivilläni vaikkakin liian myöhään olin löytänyt ja hankkinut poisnukkuneessa.977
Kuten aiemmin on todettu, ei Sjögrenin päiväkirjasta juurikaan löydy tunteenpurkauksia
esimerkiksi kuolintapausten yhteydessä. Edellä oleva ote päiväkirjasta onkin Blomqvistin
kuolemaa lukuun ottamatta ainoa osoitus murheesta läheisen ystävän kuoltua. Voidaankin
siis päätellä, että Sjögrenillä oli mitä ilmeisimmin elämänsä aikana kaksi todella läheistä
ystävää ja luotettua – Blomqvist ja Beck. Sjögrenin oli selkeästi vaikea tutustua ja luottaa
ihmisiin. Hän oli epävarma ja arka. Kuitenkin tietyissä tilanteissa hän osasi olla kovakin.
Tämä tulee selkeästi esiin suhteessa Europaeukseen, jonka Sjögren tapasi viimeistä kertaa
kesän 1853 kylpylämatkansa aikana.
Europaeus pyysi Sjögreniä puhumaan puolestaan ministerivaltiosihteeri, kreivi Armfeltille, jotta hän järjestäisi Europaeukselle matkastipendin runonkeräyksiin Suomen suuriruhtinaskunnan alueella. Sjögren ilmoitti, ettei näkisi kreiviä ennen syksyä ja että Europaeuksen olisi parempi puhua itse Armfeltille tilanteestaan. Europaeus oli seuraavana
päivänä mennyt keskustelemaan asiasta Nykoppille ja viitannut Sjögrenin suositukseen,
mistä Sjögren oli erittäin närkästynyt. Sjögren nimittääkin Europaeusta tyhmäksi (”den
974 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 2.6.-13.9.1853, Coll. 209.59, KK.
975 Paikalla olivat myös vahtimestari Bergholm ja kauppias Weckström, joista ei löydy yksityiskohtaisempia tietoja. Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 22.7.1853, Coll. 209.59, KK.
976 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.-27.10.1853, Coll. 209.59, KK.
977

Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 27.10.1853, Coll. 209.59, KK.
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dumme Europaeus”), koska hän ei ollut ymmärtänyt, ettei Sjögren halua suositella häntä.978 Noin viikon kuluttua Europaeus vieraili jälleen Sjögrenin luona, mikä johti noin
kahden tunnin kiivaaseen debattiin siitä, millaisen suosituksen Sjögren oli luvannut tai
saattanut luvata, mihin hän oli jo viitannut Nordenstamille.979
Tämä oli viimeinen kerta, jolloin Europaeus lähestyi Sjögreniä missään tarkoituksessa,
joten ”viesti” oli arvatenkin mennyt perille. Sjögren ei koskaan paljasta syytä siihen, miksi
myös hän kieltäytyi tukemasta Europaeusta. On vaikea uskoa, että suomalaisen tiedeyhteisön harjoittama syrjintä olisi ollut ratkaisevasti vaikuttamassa Sjögrenin päätökseen toimia
kyseisellä tavalla.
Sjögrenillä ei ollut muita suomalaissyntyisiä suojatteja kuin Castrén. Toinen henkilö,
jota hän tuki, oli selkeästi tiedeakatemian apulainen von Schiefner, jonka kanssa hän oli
myös paljon tekemisissä vapaa-aikanaan. Venäläinen suosion baletti vilahtelee Sjögrenin
teksteissä yleensä sivulauseissa. Huhtikuussa 1846 Sjögren kertoo päiväkirjassaan akateemikko von Köppenin suuttuneen, ettei hänen ”klienttinsä” ollut saanut palkintoa Demidovin palkintoja jaettaessa.980
Sjögren ei myöskään mitenkään edistänyt vanhan opiskelutoverinsa Gottlundin
asiaa tiedeakatemiassa. Gottlund lähetti kesällä 1853 viimeisimmän tutkimuksensa
käsikirjoituksen tiedeakatemialle lausuntoa ja mahdollista painatusta varten. Koska mitään
ei alkanut kuulua, Gottlund lähetti Sjögrenille kiukkuisia tiedusteluja käsikirjoituksensa
kohtalosta ja moitti tiedeakatemian hitautta.981 Lähdeaineistosta ei löydy yhtään viittausta
Gottlundin käsikirjoitukseen, joten täytyy todeta, ettei Sjögren kirjoittanut siitä virallista
lausuntoa, eikä sitä täten myöskään painettu.

10.5 Viimeisiä palveluksia
10.5.1 August Ahlqvistin suhde Sjögreniin
Viimeisenä kokonaisena elinvuotenaan 1854 Sjögrenin elämä oli päiväkirjamerkintöjen perusteella kaventunut täysin keuhkosairauden ympärille. Ei ehkä enää niinkään S jögrenille,
vaan itse asiassa nuorelle filosofian kandidaatti August Ahlqvistille vuosi oli merkittävä.
Tuolloin hän lähti matkoilleen suomensukuisten kansojen pariin ja sai tutustua S jögreniin,
jonka elämäntyötä hän tämän jälkeen alkoi tutkia.
August Ahlqvist on tutkimusmatkoillaan Venäjällä kuvannut osuvasti, vaikkakin
hieman kärjistetysti, venäläistä kansanluonnetta ja Venäjän tieteen saavutuksia. Ahlqvist
978 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 20.6.1853, Coll. 209.59, KK.
979 Päiväkirjassaan 25.6.1853 Sjögren kirjoittaa nimen lyhennettynä: Nord. Asia yhteydestä on kuitenkin
pääteltävissä, että kyseessä oli yliopiston sijaiskansleri Nordenstam, jolla oli virkansa perusteella mahdollisuus vaikuttaa Aleksanterin yliopiston matkastipendeihin.
980 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 30.4.1846, Coll. 209.58, KK.
981 Gottlund Sjögrenille 30.8.1853 ja 2.10.1853, Coll. 209.6, KK.
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kertoo juopottelusta, laiskuudesta, tekopyhyydestä, rahanahneudesta, pintapuolisuudesta
ja imartelutaidosta. Hän on sanonut: ”venäläisellä on hyvät ymmärryksen lahjat, hän on
harvoin tuhma, käsittää sukkelasti ja voipi mallin eli esityksen jälkeen toimittaa sangen
vaikeitakin töitä! Mutta tämä on kaikki”. Ahlqvistin mukaan: ”Venäjällä ei ole ainoatakaan tieteellistä nimeä, jonka maine olisi levinnyt kotimaan rajojen ulkopuolelle.”982
Ahlqvist tunnetaan kiivaudestaan ja voimakkaasta suomalaismielisyydestään. Hänen
toveripiiriinsä kuuluivat D.E.D. Europaeuksen, Paavo Tikkasen, Rietrikki Polénin ja Antero Wareliuksen lisäksi myös Elias Lönnrot.983 Ahlqvist oli lähtöisin vaatimattomista
oloista. Hän syntyi palvelija Maria Ahlqvistin aviottomana poikana, ja hänen isänsä oli
vänrikki, myöhemmin yliopiston varakansleri Johan Mauritz Nordenstam, joka ilmeisesti
avusti poikansa opintielle. Ahlqvistista tuli Lönnrotin seuraaja suomen kielen professorina. Hän oli jyrkistä mielipiteistään huolimatta liberaali kielipoliitikko, joka ei uskonut
ruotsin kielen täydelliseen syrjäyttämiseen.984 Vaikka Ahlqvist suhtautui venäläisiin ja Venäjään sangen pessimistisesti, hän ei kuitenkaan arvottanut Sjögreniä venäläistyneeksi tiedemieheksi tai tuominnut häntä uravalinnastaan. Ahlqvistin suhtautuminen myös uraan
Venäjällä muuttui huomattavasti hänen tutkimusmatkojensa aikana vuosina 1854-1859.
Sjögren ja Ahlqvist tapasivat Toksovassa heinäkuussa 1854.985 Myöhemmin saman
vuoden joulukuussa Ahlqvist vietti aikaansa Pietarissa.986 Kirjeessään Emil Sachsendahlille Ahlqvist kirjoittaa:
Kun olen saanut kirjoitetuksi jotakin em. murretta käsittelevän laajahkon filologisen tutkielman, toivon täkäläisen tiedeakatemian käyttävän minua palveluksessaan.
Ainakin Schiefner, joka on suhtautunut minuun varsin myötämielisesti, on luvannut tehdä työtä puolestani, eikä vanhalla Sjögrenilläkään ole mitään minua vastaan.
Akatemian suunnittelmana on tutkituttaa lähinnä vogulien kieltä, ja tähän toimeen haluttaisiin mieluiten suomalainen, koska tässä kielessä, niin kaukainen kuin
se onkin, on havaittavissa jonkinlaista sukulaisuutta suomen kielen kanssa.987
Ilmeisesti tiedeakatemian ylimääräisen akateemikon Anton von Schiefnerin ansiosta
A hlqvist vakuuttui vogulitutkimuksen ja suomensukuisten kansojen vaelluksen eteläisen
reitin tutkimisen tärkeydestä. Tutkimusmatkaa varten hän laati matkasuunnitelman Aleksanterin yliopiston tiedeneuvostolle matkan rahoitusta varten. Suunnitelmassa Ahlqvist
ilmoittaa haluvansa työskennellä niiden heimojen kielten parissa, jotka ovat osittain tai
982

Sarlin 1924, 80-81.

983 Sarlin 1924, 18-61.
984

Hirvonen & Lehikoinen (toim.) 1982, 7-11.

985 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 2.7.1854, Coll. 209.59, KK.
986 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 25.12.1854, Coll. 209.59, KK.
987 Ahlqvist Sachsendahlille 29.12.1854 / 10.1.1855. Teoksessa Hirvonen. & Lahikainen (toim.) 1982, 4748; Christian Emil Sachsendahl (1814-1856) oli baltiansaksalainen lääkäri. Innosti Fählmannia ja Kreutzwaldia Kalevipoegin laatimiseen. Oli Viron oppineiden seuran sihteeri ja SKS:n kirjeenvaihtajajäsen. Hirvonen
& Lahikainen (toim.) 1982, 392.
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kokonaan tuntemattomia – mordva, permi ja votjakki. Hän mainitsee sekä Sjögrenin että
Castrénin tutkineen perinpohjaisesti suomalaisten heimojen vaelluksen pohjoisen reitin
Jäämeren rantoja pitkin. Ahlqvist korostaakin eteläisen reitin tutkimuksen tärkeyttä.988
Myöhemmin Ahlqvist ryhtyi tutkimaan Sjögrenin elämää ja elämäntyötä. Hän ryhtyi
myös kirjoittamaan Sjögrenin elämäkertaa:
Tämän 2: seen vihkoon (ja 3: eenkin) [Kielettäreen] on minulla tekeillä laveampi
elämäkertomus And. Joh. Sjögrenistä, jonka leskeltä sain vainajan omatekoisen elämäkertomuksen, ulottuva vuoteen 1845 asti. Kuin tämä käsikirja ei ole tullut Lönnrotille, tehdessänsä Sjögrenin elämäkertomusta (Acta Soc. Scient. Fenn. T. IV), niin
toivon minä saavani koko joukon uutta ilmi, jonka ohessa on myös muistettava, että
Sjögrenistä Suomen kielellä ei ole kirjoitettu juuri mitään.989
Ilmeisesti sekä Sjögrenin että muiden tiedeakatemian jäsenten kanssa vietetystä ajasta
syntyi myönteinen kuva, mikä puolestaan vaikutti siihen, että kiivas suomalaisuusmies
A hlqvist arvosti erityisesti Sjögrenin elämäntyötä. Voi olla, että vaatimattomista lähtökohdista lähteneillä Ahlqvistilla ja Sjögrenillä oli kiivautensa lisäksi muitakin yhdistäviä
tekijöitä – sitkeys ja peräksiantamattomuus.

10.5.2 Sjögren tukee ystäviään
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on Sjögrenistä 10 mainintaa. Ensimmäisessä
istunnossa Sjögren esitti Anders Johan Hippingille myönnettäväksi kannustuspalkintoa
teoksesta, joka oli edellisenä vuonna Demidovin palkintoehdokkaana. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.990 Kaiken kaikkiaan Sjögrenin suhde nuoruudenystäväänsä ja patronukseensa Hippingiin oli viimeisinä vuosina entisestään tiivistynyt. Hipping vieraili perheineen, johon jo tähän mennessä kuului lapsenlapsiakin, Sjögreneillä kuluvan vuoden tammikuussa viikon ajan.991
Vaikka Sjögren aiemmin oli kieltäytynyt esittämästä Brossetia varsinaiseksi akateemikoksi, oli hän nyt yhdessä Dornin ja Brossetin kanssa esittämässä von Schiefnerin nimittämistä ylimääräiseksi akateemikoksi.992 Tiedeakatemian julkaisusarjan mukaan von
Schiefner sai huhtikuun 21. päivän istunnossa pidetyssä palloäänestyksessä yksimielisesti

988 Ahlqvistin matkasuunnitelma tiedekuntaneuvostolle 11.5.1855. Teoksessa Hirvonen & Lahikainen
(toim.) 1982, 60-62.
989 Ahlqvist Pál Hunfalvylle 7.10.1871. Teoksessa Hirvonen. & Lahikainen (toim.) 1982, 183-184; Pál
Hunfalvy (1810-1891) oli unkarilainen kieli- ja kansatieteilijä, joka julkaisi Regulyn keräämästä materiaalista
tutkimuksia. Kts. Hirvonen & Lahikainen (toim.) 1982, 389.
990

Protocoles § 3, 13.1.1854, 1/1a 1854/90, PTA.

991 Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 18.1.-25.1.1854, Coll. 209.59, KK.
992

Protocoles § 64, 24.3.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.

213

kahdeksan ääntä, ja hänet siis valittiin virkaan.993 von Schiefner jatkoi tiedeakatemiassa
Castrénin kuoleman jälkeen suomensukuisten kansojen tutkimusta. Hän kirjoitti tutkielman muun muassa Kalevalasta. Tiedeakatemian Bulletiineja tutkittaessa voi hyvällä syyllä
todeta, että von Schiefner oli tutkimuksissaan ainakin yhtä paljon suomensukuisten (ja
myös kaukasialaisten) kansojen tutkija kuin Sjögrenkin.
Museon asioissa Sjögren lähestyi osastoaan helmikuussa ja ehdotti hankittavaksi Heuserin nukkekokoelman, joka muodostui Venäjän alueella asuvien kansojen puvuista ja käsitti 80 nukkea.994 Samassa kuussa Sjögren, Dorn, Brosset, von Böthlingk ja von Schiefner
esittelivät laatimansa Kaukasian alueen kansatieteellisen ohjelman Tiflisin Maantieteellistä seuraa varten.995 Pyynnöstä ei ole merkintää istuntojen pöytäkirjoissa, vaikka se on julkaistu tiedeakatemian julkaisusarjassa päivättynä tammikuun 13. päivän istunnolle. Tästä
käy ilmi, että ohjelmaa oli pyytänyt tiedeakatemialta prinssi Mihail Vorontsov, Kaukasian
luutnantti.996
Pöytäkirjojen mukaan Sjögren esitteli vuoden aikana raportit Hippingin
käsikirjoituksesta, von Wiedemannin lähettämästä kielitieteellisestä raportista sekä Vasili
Gromovin tšuvassi-venäjä-tšuvassi sanakirjasta ja kieliopista.997
Omana tutkimuksenaan Sjögren esitteli kesäkuussa käsikirjoituksensa otsikolla Ueber
Denowe Tota, quam etiam quidam Jetwsen vocant in Einer Urkunde des lithauischen Königs Mindove vom Jahr 1259. Ein Beitrag zur Geschichte Ost-Europa´s um die Mitte des XIII
Jahrhunderts.998 Samassa istunnossa Sjögren valittiin tiedekatemian julkaisusarjan mukaan etnografisen museon johtajana komiteaan pohtimaan yleisiä konservointiohjeita.999
Sjögren ja Dorn esittelivät sekä etnografisen että aasialaisen museon puolesta ehdotuksensa
konservointiohjeensa syyskuussa.1000
Vuodelta 1854 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 16 mainintaa, joista 13 on otteita
istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.
Huomattavaa on, että alkuperäisistä pöytäkirjoista löytyy vähemmän mainintoja
Sjögrenistä kuin julkaisusarjasta. Nämä kolme julkaistua, mutta alkuperäisistä
pöytäkirjoista puuttuvaa mainintaa käsittelevät aiemmin mainittua komitean perustamista
993 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 21 (3 mai) avril 1854. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg XII: 124.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1855.
994

Protocoles § 32, 10.2.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.

995

Protocoles § 40. 24.2.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.

996 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 13 (27) janvier 1854. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg XI: 301-302.Et rédigé par son Secrétaire
Perpétuel: 1854.
997

Protocoles § 188, § 222, § 223, 27.10.1854-8.12.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.

998

Protocoles § 104, 2.6.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.

999 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 2 (14) juin 1854. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg XII: 127-128.Et rédigé par son Secrétaire
Perpétuel: 1855.
1000

Tiedeakatemian istunnon pöytäkirja § 156, 15.9.1854, 1/1a 1854/90, SPb II RAN.
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Kaukasian kansatieteellistä ohjelmaa varten, Sjögrenin istunnossa esittelemää Hippingin
käsikirjoituksen venäjänkielistä käännöstä ja Sjögrenin valintaa kirjeenvaihtajajäseniä
valitsevaan komiteaan. 1001
Pöytäkirjaotteiden lisäksi julkaistiin vuoden 1854 aikana osastossa ”raportit” (rapports)
Sjögrenin raportti H. Neusin teoksesta Ehstnische Volkslieder. Urschrift und Uebersetzung
von H. Neus ja yhteisraportti kahdesta Eduar von Ahrensin teoksesta otsikoilla Grammatik
der Ehstnischen Sprache ja Sprachfehler der Ehstnischen Bibel. Osastossa ”tiedeakatemian jäsenistöön liittyviä uutisia” (chronique du personnel) julkaistiin syksyllä 1854 Sjögrenin ja
Brossetin saama Pyhän Annan toisen luokan kunniamerkki. 1002

10.6 “Kukaan ei voi täyttää Sjögrenin paikkaa”
Todellinen valtioneuvos, akateemikko Anders Johan Sjögren kuoli kotonaan tiedeakatemian akateemikkojen talossa tammikuun 18. päivänä 1855. Päiväkirjaa Sjögren piti viimeiseen elinpäiväänsä asti. Kuvauksesta päätelleen Sjögren kärsi keuhkosairaudesta ja mahdollisesti sydänvaivoista. Keuhkotaudin puolesta puhuu sekin seikka, että Suomettaren
muistokirjoituksessa vuodelta 1856 kirjoittaa Paavo Tikkanen Sjögrenin saaneen matkoillaan rintataudin, johon hän lopulta kuoli.1003
Tiedeakatemian istuntojen pöytäkirjoissa on vuodelta 1855 Sjögrenistä vielä 7 mainintaa. Vuoden ensimmäisen istunnon ensimmäinen pykälä koskee Sjögrenin kuolemaa
ja jo samassa istunnossa ennättivät Kunik ja von Schiefner esitellä raportin Sjögrenin kirjaston kokoelmasta, josta varapresidentti ilmoitti haluavansa luettelon.1004 Kirjaston luetteloimiseksi perustettiin komitea, johon kuuluivat von Köppen, Brosset, Kunik ja von
Schiefner.1005
Elokuussa Dorn, von Schiefner ja von Böthlingk esittelivät raporttinsa Sjögrenin viran
täyttämisestä. Raportin mukaan Castrénin kuoltua ei ollut olemassa henkilöä, joka voisi
täyttää Sjögrenin paikan. Istunnossa käytiin äänestys von Wiedemannin ja von S chiefnerin
välillä ja äänet jakautuivat 2-1 edellisen hyväksi. Ilmeisesti muut äänestivät tyhjää tai olivat
virantäyttöä vastaan. Virka päätettiin jättää toistaiseksi täyttämättä.1006

1001 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 13 (25) janv. 1854 – 8 dec. (20) 1854. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg XI:301-390 ja XII: 1-205.Et
rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1854-1855.
1002 Rapports. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de
St.-Pétersbourg XI: 329-388 ja XII: 91-96. Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1854-1855.
1003 Tikkanen, P., Antti Joh. Sjögren. Suometar 20/1856.
1004 Protocoles § 1, § 12 ja § 69, 19.1.1855, 1/1a 1855/92, SPb II RAN.
1005 Protocoles § 112, § 129, § 141, 15.5.1855-31.8.1855, SPb II RAN.
1006

Protocoles § 159, 31.8.1855, 1/1a 1855/92, SPb II RAN.
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Vuodelta 1855 Bulletiineista löytyy Sjögrenistä 5 mainintaa, joista 3 on otteita
istuntojen pöytäkirjoista ja ne vastaavat sisällöllisesti alkuperäisiä pöytäkirjoja.1007 Näiden
lisäksi julkaistiin osastossa ”puheet” (discours) Brossetin laatima Sjögrenin nekrologi ja
osastossa ”liitteet” (supplement) luettelo Sjögrenin tutkimuksista ja kirjoituksista otsikolla
Verzeichniss der vom Akademiker A. Sjögren in den Jahren 1821-1854 gedruckten Schriften
und Aufsätze.1008 Luettelo Sjögrenin tutkimuksista ja kirjoituksista on erittäin mielenkiintoinen ja valaiseva. Sen johdannossa Sjögrenin erityiseksi ansioksi luetaan hänen tutkimusmatkoillaan keräämänsä monipuolinen kieli-, kansa- ja maantieteellinen sekä historiallinen aineisto, josta hän muokkasi lukuisia käsikirjoituksia. Johdannossa tuodaan esiin
myös Sjögrenin itsensä vuonna 1847 venäjäksi kirjoittama omaelämäkerrallinen artikkeli
otsikolla Sjögren, johon julkaisuluettelo pääosin sisältyy. Kyseinen artikkeli oli luettelon
mukaan julkaistu venäjänkielisessä tietosanakirjassa.

10.7 Vakiintuneet sosiaaliset suhteet
Sjögrenin viimeiset elinvuodet olivat päiväkirjamerkintöjen perusteella jatkuvaa kamppailua sairautta ja masentuneisuutta vastaan. Vuosia 1850-1855 voisi luonnehtia henkisen
yksinäisyyden vuosiksi. Vaikka Sjögren joutuikin taloudellisten syiden vuoksi luopumaan
haaveestaan muuttaa Helsinkiin, alkoivat kesäiset kylpylämatkat Suomeen olla yhä suurempi elämänsisältö. Samalla tiedeakatemian ulkopuolinen tieteellinen elämä, toisin sanoen toiminta Venäjän Maantieteellisessä Seurassa, tuotti myös yhä enemmän tyydytystä.
Seuraavaksi tarkastellaan sitä sosiaalista verkostoa, jossa Sjögren viimeiset vuotensa
vaikutti. Akateemikot Gräfe ja Frähn kuolivat molemmat vuonna 1851, joten heitä ei ole
huomioitu vierailujen lukumäärissä.
Taulukossa 8 tarkastellaan Sjögrenin vierailujen lukumäärää tiedeakatemian jäsenten luona ja heidän vierailujensa lukumäärää Sjögrenin luona tammikuusta 1850 Sjögrenin kuolinpäivään 18. tammikuuta 1855 asti:

1007 Bulletin des Seances de la Classe. Séance du 19 (31) janv. 1855 – 8 dec. (20) 1855. Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg XII: 208-225 ja XIV.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1855-1857.
1008 Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L´Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
XII: 208-225 ja XIV.Et rédigé par son Secrétaire Perpétuel: 1855-1857.
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Taulukko 8. Epämuodolliset vierailut tiedeakatemian jäsenten kanssa 1850-1855
Sjögren vierailulla

Vierailulla Sjögrenin luona

Yhteensä

Brosset, M.

68

30

98

Baer, K. von

6

7

13

97

59

156

Dorn, J.

14

22

36

Fuss, P.H.

75

3

78

Hamel, J.

0

6

6

Böthlingk, O. von

Kunik, E.

29

78

107

Köppen, P. von

24

12

36

Schiefner, A. von

32

82

114

345

299

644

Yhteensä

Lähde: Sjögren, A.J., Allmänna Ephemerider 1850-1855, Coll. 209.59, KK.

Taulukosta voidaan havaita, etteivät viimeiset vuodet juurikaan tuoneet muutosta suhteessa vuosiin 1845-1849. Sjögren oli edelleenkin eniten tekemisissä kielitieteilijä (orientalisti) von Böthlingkin, kielitieteilijä (orientalisti) von Schiefnerin ja historioitsija Kunikin
kanssa. Vanhoista ystävistä Sjögren oli itse paljon tekemisissä kielitieteilijä (orientalisti)
Brossetin kanssa. von Baerin kanssa suhde oli vastavuoroinen, vaikkakin käynnit harvenivat. Täytyy myös todeta, että kyseessä oli Sjögrenin oma orientalistien ja historiatutkijoiden verkosto, jossa hän vanhempana akateemikkona nautti nuorempien kollegoidensa
seurasta. Sjögren selkeästi myös tuki von Schiefneriä. On myös oletettavaa, että hän tuki
sekä Kunikia että von Böthlingkiä ainakin opastuksen tasolla.
Kontaktit olivat vastavuoroisia ja kestäviä. Periodi tammikuusta 1850 tammikuuhun
1855 käsittää yhteensä 644 vierailua - 128,8 vierailua vuosittain ja 10,7 vierailua kuukausittain. Syynä määrän alenemiseen saattaa olla, että Sjögren ei enää jaksanut ottaa niin paljon
vieraita vastaan tai käydä itse vierailuilla kuin aiemmin.
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11 Venäjän puolesta omilla ehdoilla

Tämän väitöskirjan lähtökohtana oli suomalaissyntyisen suutarinpojan Anders Johan
Sjögrenin poikkeuksellinen tiedemiesura aatelittomasta oppisäädyn edustajasta Venäjän
tiedeakatemian akateemikoksi ja venäläisen virka-aatelin jäseneksi vuosina 1820-1855.
Tarkasteltava ajanjakso muodosti myös hedelmällisen näköalan keisari Nikolai I:n ajan
venäläiseen yhteiskuntaan, jota voidaan luonnehtia opetusministeri Uvarovin tapaan käsitteillä ”ortodoksia, autokratia ja kansallismielisyys” – ortodoksinen itsevaltias keisari yhteiselossa ortodoksisen kansansa kanssa. Ennen kaikkea venäläistä yhteiskuntaa määritteli
lojaalisuus keisaria kohtaan. Tämä lojaalisuus oli merkittävä tekijä myös Suomen suuriruhtinaskunnan henkisessä ilmapiirissä.
Sjögrenin tiedemiesura oli toimintaa Venäjän puolesta, mutta omilla ehdoilla. Koska
Venäjä käytännössä kiteytyi hallitsijaan, voidaan tässä yhteydessä puhua myös uskollisuudesta hallitsijaa kohtaan. Hallitsijan suosikki, opetusministeri ja tiedeakatemian presidentti Uvarov puolestaan määritteli venäläisen tiedepolitiikan painopistealueet – erityisesti tutkimustoiminnan keskittymisen itämaisten kansojen tutkimukseen. Sjögren osasi
taitavasti yhdistää omat tutkimusintressinsä Venäjän tiedepolitiikan vaatimuksiin. Tämä
merkitsi käytännössä siirtymistä suomensukuisten (suomalais-ugrilaisten) kansojen tutkimuksesta yhä enemmän muiden vähemmistökansojen tutkimukseen. Vaikka Sjögrenin
elämää leimasi lojaalisuus valtaapitäviä kohtaan, piti hän tiukasti kiinni omista pääosin
taloudellisista eduistaan, mikä puolestaan ajoi hänet usein konfliktiin sekä kollegoiden että
tiedekatemian johdon kanssa. Mistään konfliktista ei kuitenkaan muodostunut pysyvää
haittaa Sjögrenin työ- ja yksityiselämälle, vaan hän pikemminkin saavutti niiden kautta
etuja, kuten ylimääräisiä palkankorotuksia.
Olisiko Sjögrenin elämästä ja työurasta muodostunut samanlainen menestystarina,
jos hän olisi jäänyt Suomeen? Vaikka Lönnrotin esimerkki houkuttelee vastaamaan kysymykseen myöntävästi, on kuitenkin todettava, että vastaus on ei. Verratessa Sjögrenin
uraa omien aikalaistensa ja erityisesti omien vertaistensa uriin, voidaan havaita, että hän
oli edelläkävijä sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäjänä että myöhemmin suomensu-
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kuisten kansojen tutkijana. Vuonna 1809 Venäjään liitetyt suomalaiset maakunnat pysyivät henkisesti pitkään osana ruotsalaista kulttuuripiiriä ja niiden yhteydet Pietariin olivat
vähäiset. Sjögrenin ystävät lähtivät poikkeuksetta joko Helsinkiin (Blomqvist) tai Uppsalaan (Arwidsson, Poppius), mutta yksikään ei Mannerheimia lukuun ottamatta lähtenyt
Pietariin.
Sjögrenin elämässä Pietari näyttäytyi sekä mahdollisuuksien että uhan kaupunkina.
Imperiumin pääkaupungissa Sjögrenille tarjoutui mahdollisuus päästä suhteiden ja suosittelijoiden avustuksella virkaan tiedekatemiassa ja edetä siinä. Samalla suosio saattoi olla
arvaamatonta – pienikin virhe saattoi kostautua aseman menetyksenä. Pääkaupungin sosiaalinen kontrolli oli tiukkaa. Sjögrenin elämä Pietarissa on osoitus poikkeuksellisesta
sopeutuvaisuudesta venäläiseen yhteiskuntaan. Kuten Max Engmanin tutkimukset ovat
osoittaneet, Pietari oli suomalaisille tärkeä muuttokohde, ja pääosa Pietariin muuttaneista suomalaisista kuului ”työtätekevään ja palvelevaan luokkaan.” Engman on tuonut
esiin myös niin sanotut eliittimuuttajat (lähinnä upseerit ja insinöörit), jotka asuivat eri
puolilla Venäjän valtakuntaa. Taustansa suhteen Sjögreniä ei voida lukea eliittimuuttajien
joukkoon. Tässäkin suhteessa Sjögren oli poikkeus ja vielä suurempi poikkeus oli pääseminen venäläisessä virka-aatelistossa kuudenteen luokkaan todelliseksi valtioneuvokseksi.
Sjögrenin ahkeran ja lojaalin luonteen ohella hänen uraansa edistivät myös poliittiset tekijät: toisaalta Venäjän halu edistää vähemmistökansojen tutkimusta ja toisaalta se, että
Sjögren itse edusti Venäjään liitetyn Suomen suuriruhtinaskunnan enemmistöä – suomenkielistä kansaa.
Sopivat luonteenpiirteet tai tausta yhdistettyinä Pietarin luomiin mahdollisuuksiin eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään, miten Sjögrenin tiedemiesuran poikkeuksellisuus
oli mahdollista. Venäläisen yhteiskunnan ja hallintojärjestelmän perusta oli ”sukulaisviljelyssä.” Sukulaisuuden ohella myös oikeat suosittelijat olivat yksittäisen henkilön uran kannalta ratkaisevan tärkeässä asemassa. Puhutaankin erityisestä suosikkijärjestelmästä, jota
piti yllä uskollisuus sekä palvelukset ja vastapalvelukset.
Sjögrenin sosiaaliset suhteet Pietarissa voidaan ryhmittää verkostoiksi, joiden merkitys kasvoi uran käännekohdissa. Tieteellisen uransa alkuvaiheissa Sjögren tutustui pastori
Hippingin opastuksella henkilöihin, jotka olivat Hippingin mukaan tärkeitä Sjögrenin
uralle. Näihin uusiin tuttavuuksiin Sjögren piti myös yhteyttä Lappiin ja Pohjois-Venäjälle suuntautuneella tutkimusmatkallaan. Kontakteista merkittävimmiksi nousivat tiedeakatemian akateemikot Krug ja Frähn, joiden esityksestä Sjögren valittiin ensimmäiseen
virkaansa tiedeakatemiassa: Venäjän historian ja muinaisuuksien apulaiseksi vuonna 1829.
Muita tärkeitä tuttavuuksia olivat tiedeakatemian jäsenet von Adelung ja Gräfe. Päästyään
tiedeakatemian virkaan Sjögrenin suhteet edellä mainittuihin henkilöihin syvenivät ja
näistä suhteista muodostui tärkeimmät kontaktit myös vapaa-ajalla. Näitä henkilöitä yhdisti ei-venäläinen syntyperä sekä kiinnostus kieliin ja historiaan.
Uran vakiintuessa Sjögrenin sosiaalinen verkosto laajeni. Kaukasiaan suuntautuneen
tutkimusmatkan jälkeen Sjögrenin suhteet tiedeakatemiassa painottuivat itämaisten
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kansojen ja kielten tutkijoihin, joihin Frähnin ohella kuuluivat Brosset ja von Böthlingk.
Sjögren oli myös paljon tekemisissä akateemikko Krugin, akateemikko von Köppenin ja
akateemikko von Baerin kanssa.
1840-luvun alkupuoliskolla Sjögrenin todellisella suojelijalla, Uvarovin suosikilla, akateemikko Frähnillä oli merkittävä vaikutus siihen, että Sjögreniä varten perustettiin oma
akateemikon virka alanaan suomensukuisten ja kaukasialaisten kansojen kielten ja kansatieteen tutkimus. Taustalla Sjögrenin nimitykselle voidaan nähdä myös valtapeli tiedekatemian sisällä, minkä oli käynnistänyt Venäläisen akatemian presidentin Šiškovin kuolema
vuonna 1841. Tämä merkitsi Venäläisen akatemian liittämistä tiedeakatemian yhteyteen ja
samalla keskustelun avausta uusista viroista tiedeakatemiassa. Akateemikko Krugin kuolema vuonna 1844 puolestaan aktivoi seuraajakysymyksen ja johti virkajärjestelyihin, joista
myös Sjögren hyötyi.
Venäläisen akatemian liittäminen tiedeakatemiaan aloitti venäjän kielen, kirjallisuuden
ja kulttuurin systemaattisemman tutkimuksen, mikä puolestaan jatkoi keisari Nikolai I:n
sisäpolitiikassa näkynyttä puolustautumista länttä vastaan. Myös tiedettä ryhdyttiin kehittämään pääosin venäläisten johdolla. Tällöin oli luonnollista, että Krugin jälkeen Venäjän
historian akateemikon virka kuului syntyperäiselle venäläiselle – tässä tapauksessa Ustrjaloville, eikä suomalaissyntyiselle Sjögrenille. Kuitenkaan Sjögrenin virkavuosia ei voitu
unohtaa, joten ”jotain oli keksittävä”. Sjögrenin omat tutkimukselliset intressit antoivat
tähän lopulta sopivan vastauksen, joka ei ollut ristiriidassa valtakunnan yleisen sisäpolitiikan kanssa, vaan pikemminkin tuki sitä. Uuten virkaan saatiin mahtumaan sekä ”etelä”
että ”länsi” ja niiden kulttuurit. Jälkikäteen arvioituna Sjögrenin virka tuli näyttämään
tietä suomensukuisten kansojen tutkimukselle niin Venäjällä kuin Suomessakin – olihan
se tieteenalan ensimmäinen akateeminen oppituoli.
Akateemikon viran myötä vuonna 1844 Sjögrenin asema tiedeakatemiassa vakiintui.
Sjögrenille muodostui oma tieteellinen verkosto, johon kuului virkaiässä ja –asemassa alempia nuoria tutkijoita, kuten historioitsija Kunik ja orientalisti von Böthlingk. Sjögrenin ainoat todelliset suojatit (klientit) olivat kuitenkin suomalaissyntyinen Matthias Alexander
Castrén ja virolaissyntyinen Anton von Schiefner. Castrén pääsi Sjögrenin tuella tiedeakatemian rahoittamalle tutkimusmatkalle Siperiaan. Huomionarvoista on myös se, että
Castrénista tuli vuonna 1850 Sjögrenin esityksestä tiedeakatemian ylimääräinen apulainen. Taustalla nimitykselle oli antaa Castrénille taloudellinen mahdollisuus muokata keräämäänsä aineistoa tutkimuksiksi. Myös Suomen suuriruhtinaskunnassa Castrénin ansiot
tunnustettiin ja hänet nimitettiin Aleksanterin yliopiston ensimmäiseksi suomen kielen
professoriksi. Sjögrenin toisesta suojatista von Schiefneristä puolestaan tuli C
 astrénin
kuoleman jälkeen Sjögrenin suomensukuisiin kansoihin kohdistuvien tutkimusten jatkaja
tiedeakatemiassa. Sjögren ei kuitenkaan koskaan halunnut tukea maanmiehistään kansanrunouden kerääjinä tunnettuja D. E. D. Europaeusta tai Carl Axel Gottlundia. Kumpikin
edellä mainituista henkilöistä arvosteli Lönnrotia Kalevalan kokoonpanosta, mikä saattoi
olla selittävänä tekijänä myös Sjögrenin suhtautumisessa heihin.
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Viimeisinä viitenä elinvuotenaan Sjögrenin sosiaalinen verkosto tiedeakatemiassa pysyi ennallaan, mutta sen merkitys Sjögrenin uralle ja yksityiselämälle alkoi selkeästi laimeta. Sjögrenistä tuli sairasteleva vanhus, joka käpertyi yhä enemmän itseensä. Todellisen
nautinnon hän sai enää kylpylämatkoistaan Helsinkiin ja nuoruuden opiskelutovereiden
tapaamisesta. Sjögrenin uraa ja elämää tutkittaessa ei tule unohtaa tiedeakatemian ulkopuolisia henkilösuhteita, joista tärkeimmiksi muodostuivat ystävyyssuhteet Carl Gustaf
Mannerheimiin, Alexander Blomqvistiin ja Gustaf Laurelliin. Heitä kaikkia voidaan pitää konservatiiveina ja fennomaanien vastustajina. Miten Sjögren sopi taustansa ja aatemaailmansa kanssa yhteen ruotsinkielisen sivistyneistön kanssa? Kysymykseen on vaikea
vastata yksiselitteisesti. Yhteiset opiskeluvuodet muodostivat suhteille tärkeän perustan.
Sjögrenin persoonallisuuden erityispiirre oli oman äidinkielen ”unohtaminen” ja ”ruotsinkielisen identiteetin” omaksuminen. Koko elämänsä ajan Sjögren yritti todistaa itselleen
olevansa hyväksytty siihen asemaan, johon hän lahjakkuudella, työllä, henkilösuhteilla ja
onnella pääsi.
Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole ollut tarkoituksenmukaista laajemmin pohtia
Sjögrenin tieteellisen ajattelun kehitystä tai niitä esikuvia, jotka kenties hänen ajatteluunsa
vaikuttivat. Kyseessä on aivan oman tutkimuksen aihe, joka edellyttää pitkällistä perehtymistä niin Sjögrenin päiväkirjaan, kirjeenvaihtoon kuin muuhunkin henkilökohtaiseen jäämistöön sekä ennen kaikkea Sjögrenin tieteelliseen tuotantoon, mikä vaatii muun
muassa kieli- ja kansatieteellistä erityisosaamista. Kuten aiemmin on todettu, aiemmissa
Sjögreniä koskevissa tutkimuksissa on otettu kantaa Sjögrenin tieteelliseen maailmankuvaan ja sen kehittymiseen sekä sidottu se erityisesti Herderiin ja hänen Adrastea-teokseensa, mutta myös Porthaniin. On myös korostettu romantiikan ilmapiirin vaikutusta
Sjögrenin ajatteluun opiskeluvuosina Turun Akatemiassa.
Ei ole kuitenkaan syytä kiistää 1800-luvun alun yleisen henkisen ilmapiirin ja muun
muassa opiskelijanuorukaisten yhteisten lukuharrastusten merkitystä Sjögrenin myöhemmälle elämälle. On kuitenkin todettava, että tämä on vain yksi osa siitä todellisuudesta,
mikä muovasi niin Sjögrenin ajattelua, tutkimuskohteiden valikoitumista kuin koko tieteellistä uraa Venäjällä. Muita huomioonotettavia seikkoja ovat Sjögrenin sinnikäs ja uuttera persoonallisuus, kyky hyödyntää uuden poliittisen tilanteen luomia mahdollisuuksia
sekä kyky luoda ja ylläpitää suhteita tärkeisiin henkilöihin. Historiantutkimuksessa on
paljon myös vuosikymmenten varrella keskusteltu sattuman merkityksestä niin yksilön
kuin yhteisönkin kannalta. Mielestäni nytkään ei voida unohtaa sattuman, onnen ja joskus
epäonnen merkitystä.
Oli sattumaa, että Sjögren syntyi juuri sellaiseen historialliseen aikaan, jolloin Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa, mikä avasi suuren imperiumin mahdollisuudet suomalaistenkin ulottuville. Oli myös sattumaa, että akateemikko Krug loukkaantui vakavasti ja
kuoli, mikä avasi keskustelun virantäytöstä ja lopulta johti kokonaan uuden akateemikon
viran perustamiseen. Myös sattumaa ja onnea Sjögrenin kannalta oli, että Venäjällä
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rankijärjestys ulotettiin juuri 1830-luvulla myös tiedeakatemiaan, mikä mahdollisti
sosiaalisen nousun myös alemmista säädyistä tulleille virkamiehille.
Sjögren oli aateliton oppisäädyn edustaja, josta tuli virka-aseman perusteella venäläisen
aateliston jäsen. Mikäli Sjögren olisi jäänyt Suomen suuriruhtinaskuntaan, vaikka pappisuralle, ei tällaista olisi hänelle tapahtunut. Tässä tutkimuksessa on aiemmin todettu, että
tämä poikkeuksellinen ura ei kuitenkaan ollut tyystin ainutlaatuinen, vaan juuri yliopistokoulutuksen kautta oppisäädyn tuella Suomen suuriruhtinaskunnassa luotiin sosiaalista koheesiota. Myös pappisura olisi merkinnyt Sjögrenin tapauksessa sosiaalista nousua.
Vaikka moni suomalainen lähti Pietariin ja Venäjälle päätyen sinne upseeriksi, kauppiaaksi, käsityöläiseksi, palkolliseksi, taiteilijaksi, niin hyvin harva päätyi kuitenkaan tiedemieheksi. Vaikka rankijärjestyksen ulottaminen tiedeakatemiaan vaikuttaa toisaalta hienolta
mahdollisuudelta päästä ylenemään rankeissa, niin tosiasiassa Nikolai I:n hallitsijakaudella
ja opetusministeri, tiedeakatemian presidentti Uvarovin aikana yhteiskunta pyrittiin pitämään stabiilina ja rajoittaa sosiaalista nousua muun muassa rajoittamalla alempien säätyläisten pääsyä opintielle. 1800-luvun Venäjän tiedeakatemia on se konteksti, mikä on
uniikkia ja poikkeuksellista.
Olisiko tällainen ura mahdollista luoda nykypäivänä? Koulutus on kiistatta ollut aina
ja on edelleen tärkeä väylä kaikille kansalaisille taustoista riippumatta päästä opintielle ja
sitä kautta löytää parempia uramahdollisuuksia. 2010-luvulla on luokkaeroista ja yhteiskuntaluokista tullut jälleen laman ja tuloerojen kasvun myötä aktuelli puheenaihe. Tutkimuksissa on myös todettu, että perhetaustalla ja lapsuusiän kasvuolosuhteilla on kaikesta
huolimatta paljon merkitystä koulutukselliselle eriarvoisuudelle ja sosiaaliselle periytyvyydelle.1009 Heijastumaa tästä on se, että julkisuudessa kiistellään muun muassa yliopistojen
lukukausimaksuista sekä siitä, miksi joihinkin koulutusohjelmiin pääseminen liki poikkeuksetta vaatii kalliin valmennuskurssin käymisen, mihin kaikilla ei ole mahdollisuutta.
Koska historiantutkimuksessa konteksti on avainasemassa, ei Sjögreniä voi sellaisenaan
irrottaa omasta ajastaan ja yhteiskunnastaan. Hänen esimerkkiään ei voi suoraan tuoda
nykypäivään. Kysymys ehkä kuuluukin oikeammin, kuinka moni aikalainen oli halukas
taivaltamaan jalan, veneellä, reellä tai kärryillä tuhansia kilometrejä tutkimassa ja kartoittamassa vieraita kulttuureita. Vastaus on, että kuitenkin hyvin harva. Sjögrenin elämä ja
ura on osoitus sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta.
Kuten alussa on todettu, Sjögren-kuva on vaihdellut eri aikoina kansallisesta suurmiehestä ns. toisen luokan suurmieheksi. Viimeisten vuosikymmenien ajan vallalla on ollut
Branchin tulkinta Sjögrenistä marginaaliin jääneenä tiedemiehenä, jonka maineen ”ai1009 Hyödyllisen ja relevantin näkökulman aihepiiriin antaa Jani Erolan toimittama teos Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (2010); teoksesta erityisesti mainittakoon Juho Härkösen
artikkeli Sosiaalinen periytyvyys ja sosiaalinen liikkuvuus sekä Päivi Naumasen ja Heikki Silvennoisen
artikkeli Koulutus, yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus. Viimeksi mainitussa artikkelissa on siteerattu sosiologian klassikoiksi muodostuneita Bourdieun ja Colemanin yleisesti tunnettuja näkemyksiä sosiaalisten
verkostojen sekä taloudellisten ja kulttuuristen elinolojen vaikutuksesta yksilön käytökseen, elintapoihin,
ajattelumalleihin, ulkonäköön ja itseluottamukseen. Ihminen sijoittuu luontevimmin sellaisiin tehtäviin ja
ympäristöihin, jotka vastaavat hänen kulttuurista taustaansa sen muovaamia toimintatapoja.
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neistojen keräilijänä” Snellman Branchin mukaan sinetöi laatimassaan nekrologissa1010
kesäkuussa 1855. Kun nekrologia tarkastelee, ei voi tehdä näin mustavalkoista tulkintaa.
Snellman korostaa Sjögrenin toimintaa ulkomailla, eivätkä hänen ajatuksensa poikkea
muun muassa Tengströmin perheen ja Castrénin käsityksiä siitä, että tiedemies voi parhaiten hyödyttää isänmaata ja tiedettä Suomesta käsin. Kuitenkaan Snellman ei arvostele
Sjögreniä hänen valinnoistaan, vaan toteaa, että Sjögren olisi voinut myös suomensukuisten kielten osalta julkaista jonkin vastaavan tutkimuksen kuin osseetin kielioppi on.
Millainen kuva Sjögrenistä tämän tutkimuksen myötä syntyy? Tässä tutkimuksessa
on osoitettu, että Sjögren oli ennen kaikkea lojaali Venäjän alamainen. Hän oli työssään
uuttera ja sinnikäs edelläkävijä ja ennen kaikkea hän oli ensimmäinen suomalaissyntyinen
Venäjän tiedeakatemian akateemikko, jonka tutkimuksia arvostettiin niin Venäjällä kuin
kansainvälisestikin. Sjögren ansaitsee kunnian tulla muistetuksi tästä kaikesta sekä siitä
tiestä, jonka hän mahdollisti Castrénille ja oli tätä kautta myös mukana ensimmäisen suomen kielen professuurin syntyprosessissa.

1010 Litteraturblad 6/1855.
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Liitteet

Liite 1. Henkilöesittelyt

Adelung, Friedrich von (1768-1843) historioitsija, kielitieteilijä. Syntyi Preussissa ja muutti Venäjälle 1794. 1809 Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, 1838 kunniajäsen. Osallistui
Rumjantsevin museon perustamiseen Moskovaan. Laati bibliografioita (sanskriitin kielen biblio
grafia tunnetuin).
Afzelius, Anders Erik (1779-1850) yleisen lainopin professori. Syntynyt Länsi-Göötanmaalla,
Ruotsissa. 1798 maisteri Turun Akatemiasta, 1806 molempien oikeuksien lisensiaatti ja lakitieteen
tohtori. 1818 yleisen ja kotimaisen oikeustieteen professori Turun Akatemiassa. 1831 määrättiin
ilman oikeudenkäyntiä karkotettavaksi. 1831 karkotus Vjatkaan, Venäjälle, 1835 siirrettiin Lappeenrantaan, 1837 siirrettiin Wendeniin Liivinmaalle, 1841 sai vapaasti oleskella Itämeren maakunnissa. Kuoli Riikassa. Puoliso: Margareeta Hydrén.
Ahlqvist, August Engelbrekt (1826-1889) tiedemies, runoilija (kirjailijanimeltään A. Oksanen).
1859 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston suomalaisten kielten dosentti, 1863 suomen kielen ja
kirjallisuuden professori. Tutkimusmatkat: 1854 Viipurin lääniin ja Inkerinmaalle, 1855 Viroon
ja Liivinmaalle sekä vepsäläisten pariin, 1856-1859 Venäjälle aina Kasaniin ja Berezoviin asti, 1877
ja 1880 kaksi matkaa Siperiaan. 1847 perusti Suomettaren yhdessä D. E. D Europaeuksen, P. Tikkasen ja A. Wareliuksen kanssa, 1871 perusti Kielettären. Isä: kenraaliadjutantti, vapaaherra Johan
Mauritz Nordenstam. Puoliso: Maria Antoinette Fabritius.
Alopaeus, David Vilhelm (1826-1873) postitarkastaja. 1850 suurempi kameraalitutkinto, 1851 senaatin ylimääräinen kamarikirjuri, 1853 yleisen revisio-oikeuden revisiokonttorin 2. reviisori, 1870
1. reviisori. 1872 Metsänhoitohallituksen kamreeri. 1873 Revisiokonttorin revisiokomissaari. Puoliso: Emma Rosina Meurman.
Aminoff, Germund Fredrik (1796-1876) yliopistomies. 1824 filosofian kandidaatti Uppsalan yliopistosta, 1827 filosofian maisteri Uppsalan yliopistosta. 1831 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
filosofian dosentti, 1838 filosofian apulainen. 1841-1845 Helsingin yksityislyseon esimies. 1848 teoreettisen ja käytännöllisen filosofian vt. professori, 1849-1852 vakituinen teoreettisen ja käytännöllisen filosofian professori. 1847-1865 painotarkastuskomitean jäsen. 1818-1824 Uppsalan suomalaisen osakunnan kuraattori, 1829 viipurilaisen osakunnan kunniajäsen. 1838 professorin arvonimi.
Puoliso: Beata Sofia von Essen.
Antell, Axel Fredrik (1797-1858) oikeusraatimies. 1820 kameraalitutkinto ja tuomarintutkinto.
1838 Viipurin oikeusraatimies. Naimaton. Äiti oli ilmeisesti Sjögrenin puolison sukua nimeltään
Erementia Laurell.
Armfelt, Alexander (1794-1875) valtiomies, Suomen ministerivaltiosihteeri, kreivi. 1814 Turussa
hovioikeuden auskultantin tutkinto. Sotilasuralla vuoteen 1827 asti. 1827-1832 Suomen pankin tirehtööri, 1834 ministerivaltiosihteerin apulainen, 1841 vt. ministerivaltiosihteeri, 1842-1876 vakinainen ministerivaltiosihteeri. 1856 todellinen salaneuvos ja Venäjän valtakunnanneuvoston jäsen.
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Aleksanteri Nevskin ja Pyhän Andreaksen kunniamerkit. Pietarin Pyhän Marian suomalaisen ja
Pyhän Katariinan ruotsalaisen seurakunnan suojelija. Isä: Gustaf Mauritz Armfelt. Puolisot: 1:o
Sigrid Axalina Fredrika Oxenstierna; 2:o Aline Demidov.
Arwidsson, Adolf Ivar (1791-1858) historioitsija, runoilija (kirjailijanimeltään Pekka Kuoharinen). 1823 karkoitettiin Turun akatemiasta. 1824 Tukholman kuninkaallisen kirjaston palvelukseen, 1843 Tukhloman kuninkaallisen kirjaston johtaja. Puoliso: Johanna Karolina Armfelt.
Baer, Karl Ernst von (1792-1876) eläintieteilijä, lääkäri (фон Бэр, Карл Эрнст). Syntynyt Virossa. 1810-1814 opiskeli lääketiedettä Tarton yliopistossa, 1814-1815 opintoja Wienissä ja 1815-1816
opintoja Würtzburgissa. 1817 dosentti ja prosektori Königsbergin yliopistossa. 1819 ylimääräinen
eläintieteen professori ja 1821 eläintieteen professori Königsbergin yliopistossa. 1826 Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, 1828-1830 ja 1834-1862 Pietarin tiedeakatemian varsinainen
akateemikko. 1846 tiedeakatemian anatomian kabinetin johtaja. 1845 Venäjän maantieteellisen
seuran perustajia. 1862-1867 Venäjän opetusministerin yksityinen neuvonantaja. Viettii viimeiset
vuotensa Tartossa. Puoliso: Auguste von Medem.
Banzarov, Dordji (1822-1855) kielitieteilijä, burjaattien tutkija.1846 valmistui Kasanin yliopistosta. 1847 muutti Pietariin, jossa vietti kuusi kuukautta tutustuen itämaisten kansojen tutkijoihin
sekä työskenteli aasialaisessa museossa. 1850-1855 toimi virkamiehenä Irkutskissa.
Becker, Reinhold von (1788-1858) Turun Wiikko-Sanomien toimittaja, suomen kielen kehittäjä,
professori. 1813 Turun Akatemian historian dosentti, 1816 historian apulainen, 1817-1834 ajoittain historian professorina, 1829-1856 senaatin kielenkääntäjä. 1834 professorin arvonimi. Puoliso:
Carolina Idestam.
Bergbom, Johan Erik (1796-1869) lakimies, senaattori, valtioneuvos. 1819 filosofian kandidaatti,
1819 filosofian maisteri Turun Akatemiasta. 1826 Vaasan hovioikeuden kanslisti, 1831 aktuaari,
1832 viskaali, 1835 varakanneviskaali, 1839 Viipurin hovioikeuden asessori, 1850 Viipurin hovi
oikeuden hovioikeudenneuvos, 1851 senaatin oikeusosaston jäsen. 1824 varatuomari, 1855 valtioneuvos, 1869 riemumaisteri. Puoliso: Fredrika Juliana Roschier.
Blomqvist, Alexander (1796-1848) Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirjastonhoitaja, oppihistorian professori. 1819 filosofian kandidaatti ja 1819 filosofian maisteri Turun Akatemiasta.
1823-1826 kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti, 1828 yliopiston kirjaston varakirjastonhoitaja
ja oppihistorian apulainen, 1838 oppihistorian professori, 1845-1848 yliopiston kirjastonhoitaja. 1826-1848 Finlands Allmänna Tidningin toimittaja. Isä: ruukinpatruuna Alexander Magnus
Sederholm. Puoliso: Christina Charlotta Harring.
Borenius, Henrik Gustaf (1802-1894) fyysikko, matemaatikko. 1827 filosofian kandidaatti, 1827
filosofian maisteri. 1834 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston puhtaan matematiikan dosentti,
1840-1842 ja 1845 tähtitieteen professori, 1846 matematiikan ja fysiikan apulainen, 1848-1849 vt.
fysiikan professori, 1848-1880 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston magneettis-meteorologisen observatorion johtaja. 1859-1860 yliopiston vt. matematiikan professori. 1856 professorin arvonimi.
1838-1839 hämäläisen osakunnan kuraattori, 1839-1843 viipurilaisen osakunnan kuraattori. Puoliso: Augusta Matilda Nervander.
Brandt, Johann Friedrich von (1802-1879) saksalaissyntyinen eläintieteilijä, tutkimusmatkailija.
1830 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1832 ylimääräinen akateemikko, 1833 varsinainen akateemikko.
Brosset, Marie Felicité (1798-1880) ranskalaissyntyinen kielitieteilijä. 1836 Pietarin tiedeakate
mian apulainen, 1838 ylimääräinen akateemikko, 1847 varsinainen akateemikko.
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Bunjakovski, Viktor Jakovlevitš (1804-1889) matemaatikko (Буняковский Виктор Яковлевич).
1828 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1830 ylimääräinen akateemikko. 1864-1889 tiedeakate
mian varapresidentti.
Böthlingk, Otto von (1815-1904) kielitieteilijä. Opiskellut Pietarissa ja jatkanut opintoja Saksassa.
1842 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1845 ylimääräinen akateemikko, 1855 varsinainen akateemikko. 1868 siirtyi Saksaan Jenaan ja vuonna 1885 muutti Leipzigiin. Pääteos Rothin kanssa
julkaistu sanskritin sanakirja.
Castrén, Matthias Alexander (1813-1852) kielentutkija, kansatieteilijä, Keisarillisen Aleksanterin
yliopiston ensimmäinen suomen kielen ja kirjallisuuden professori. 1836 filosofian kandidaatti ja
filosofian maisteri Keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta, 1844 filosofian tohtori. 1840 yliopiston
suomen ja muinaispohjoismaisten kielten dosentti, 1851 suomen kielen ja kirjallisuuden professori. Tutkimusmatkat: 1838 Suomen Lappiin, 1839 Suomen ja Venäjän Karjalaan, 1841 Suomen,
Norjan ja Venäjän Lappiin, josta 1842-1844 Pohjois-Venäjälle sekä 1845-1849 Siperiaan. Pietarin
tiedeakatemian toimesta Anton Schiefnerin työnä ilmestyi saksaksi 1853-1862 sarja M. A. Castréns
nordische Reisen und Forschungen. 1840-1843 pohjoispohjalaisen osakunnan kuraattori. Puoliso:
Lovisa Natalia Tengström.
Cygnaeus, Fredrik (1807-1881) runoilija, kirjallisuuden tutkija, valtioneuvos. 1832 filosofian kandidaatti, 1832 filosofian maisteri Keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta. 1833-1838 Haminan
kadettikoulun yläluokkien valtiotieteen opettaja, 1839-1854 Helsingin triviaalikoulun rehtori,
1839 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston historian dosentti, 1854-1867 estetiikan ja nykykansain
kirjallisuuden professori. 1865-1866 yliopiston vararehtori. 1865 kanslianeuvos, 1867 valtioneuvos. 1838-1840 eteläpohjalaisen osakunnan kuraattori, 1840-1844 pohjoispohjalaisen osakunnan
kuraattori, 1844-1849 pohjalaisen osakunnan kuraattori. Isä oli Pietarin piispa Zachris Cygnaeus,
jonka lasten kotiopettajana Sjögren toimi. Pääsi Sjögrenin antamalla yksityistodistuksella Turun
akatemian pääsykuulusteluun vuonna 1823. Naimaton.
Cygnaeus, Zacharias (1763-1830) pappi. 1784 filosofian kandidaatti (opintoja muun muassa
Porthanin johdolla), 1786 filosofian maisteri Turun Akatemiasta. 1784 pappisvihkimys Porvoon
hiippakunnassa. 1793 Hämeenlinnan kirkkoherra, 1804 Vanajan ja Hämeenlinnan kirkkoherra,
1807 lääninrovasti, 1811 Hollolan kirkkoherra. 1819 Porvoon hiippakunnan piispa, 1820 Pietarin
luterilaisten seurakuntien piispa. 1801 rovasti. Puolisot: 1:o Mariana Matilda Martins, 2:o Margareeta Karoliina Aejmelaeus.
Hagemeister, Julius (1806-1878) taloustieteilijä (Гагемейстер, Юлий Андреевич). Liivinmaalaista aatelissukua. Opiskeli Tarton yliopistossa. 1847-1858 Venäjän finanssiministeriön päällikkö. Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen. Sjögren antoi lausunnon teoksen Розыскание о
финансах древней России (1833) käsikirjoituksesta tiedeakatemialle.
Dondukov-Korsakov, Mihail Aleksandrovitš (1794-1869) valtiomies, prinssi (ДондуковКорсаков, Михаил Александрович). 1835-1852 Pietarin tiedeakatemian varapresidentti. Pietarin alueen koululaitoksen kuraattori ja sensuurikomitean jäsen. Puoliso: Marija Nikititšina
Dondukova-Korsakova.
´
Dorn, Johannes Albrecht Bernhard (1805-1881) saksalaissyntyinen orientalisti (Дорн, Борис
Андрéевич, Иоганн Альбрехт Бернгард). 1835 kirjeenvaihtajajäsen, 1839 tiedeakatemian apulainen, 1842 ylimääräinen akateemikko, 1852 varsinainen akateemikko. Oli akateemikko Frähnin
jälkeen tiedeakatemian aasialaisen museon johtaja aina kuolemaansa asti.
Ehrström, Erik Gustaf (1791-1835) kirkkoherra. 1815 filosofian maisteri Turun Akatemiasta.
1813 Turun hovioikeuden ja lääninhallituksen venäjän kielen kääntäjä. 1816 Venäjän historian ja
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kirjallisuuden dosentti. 1824 pappisvihkimys Turun hiippakunnassa, 1826 Pietarin Pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra. 1821 kirjoitussarja Finska språket betraktadt såsom
nationalspråk Åbo Morgonbladissa. 1826 rovastin arvonimi. Puolisot: 1. Ulrika Lovisa Ahlstedt; 2.
Kristina Andrietta Fredrika Schulman.
Enbom, Albert (1814-1857) lakimies. 1836 tuomarintutkinto. 1836 senaatin oikeusosaston ylimääräinen kopisti, 1846 senaatin oikeusosaston kanslisti, 1853-1855 senaatin protokollasihteeri. 1840
varatuomari. Naimaton.
Europaeus, David Emmanuel Daniel (1820-1884) kansanrunouden kerääjä, kielentutkija. 1844
ylioppilas Viipurin lukiosta. Runonkeräysmatkat: 1845-1854 seitsemän runonkeruu- ja muuta tutkimusmatkaa muun muassa Suomen ja Venäjän Karjalaan, Aunukseen, Inkerin ja Tverin alueille. Uudessa Kalevalassa on paljon Europaeuksen keräämää aineistoa. Merkittävin on koko Kullervo-jakso. Suomettaren perustaja yhdessä A. Ahlqvistin, P. Tikkasen ja A. Wareliuksen kanssa.
Tunnettu teos Pieni Runon-seppä. 1856 matka Kuolan Lappiin Venäjän Maantieteellisen Seuran
apurahan turvin.
Fattenborg, Hans Henrik (1769-1849) pappi, itämaisten kielten professori. 1795 filosofian tohtori Turun Akatemiasta. 1808 jumaluusopin apulainen ja pappisvihkimys, 1812-1831 Turun Akate
mian (myöhemmin Keisarillinen Aleksanterin yliopisto) itämaisten kielten professori. Puoliso:
Vendla Johanna Nylander.
Finnér, Eric (1793-1872) pappi. Strelnan kirkkoherra. 1817 pappisvihkimys Pietarissa. Puolisot: 1.
Anna Hedvig Malmstedt; 2. Kristina Elisabet Norring.
Forsman, Johan William (1788-1883) lakimies. 1808 tuomarin tutkinto. 1822-1839 kihlakunnantuomari, 1839 senaatin oikeusosaston jäsen, 1856-1862 Vaasan hovioikeuden presidentti. 1834 laamannin arvonimi, 1844 valtioneuvos, 1855 todellinen valtioneuvos. 1856 korotettu aatelissäätyyn,
oli sukunsa edustajana vuosien 1863-1864 ja 1867 valtiopäivillä. Puoliso: Elisabet Charlotta Böcker.
Forsman, Karl Selim (1808-1856) lakimies, protokollasihteeri. 1831 tuomarintutkinto, 1831 kameraalitutkinto. 1835 kansliatoimituskunnan kopisti, 1841 senaatin kanslisti, 1849 senaatin protokollasihteeri. 1836 varatuomari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen. Naimaton.
Frähn, Christian Martin (1782-1851) orientalisti ja numismaatikko (Френ, Христиан
Данилович). Syntynyt Saksassa. Opiskeli Kazanin yliopistossa itämaisia käsikirjoituksia ja rahoja.
1807-1817 Kazanin yliopiston professori. 1820 Pietarin tiedeakatemian akateemikko. 1818 aasialaisen museon johtaja.
Fuchs, Karl Fedorovitš (1776-1846) lääkäri, yliopistomies (Фукс, Карл Федорович). Opiskeli Göttingenin yliopistossa. 1800 muutto Pietariin. 1806 Kazanin yliopiston luonnonhistorian ja
kasvitieteen professori, 1819 lääketieteellisen tiedekunnan patologian professori, 1820-1824 lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, 1823-1827 yliopiston rehtori. Perusti Kazanin kasvitieteellisen
museon ja eläintarhan.
Fuss, Paul Heinrich (1798-1855) matemaatikko (Фус, Павел Николаевич). 1823 ylimääräinen
akateemikko, 1826 akateemikko. 1825 Pietarin tiedeakatemian pysyvä sihteeri.
Gadd, Fredrik Adrian (1794-1871) rakennusurakoitsija, kauppias, kauppaneuvos. 1822 porvarin
oikeudet. Kuuluisa Keisarillisen Aleksanterin yliopiston päärakennuksen rakennuttaneena urakoitsijana. Yhteydet Helsingin venäläisväestöön. 1822 kauppaneuvos.
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Golitsyn, Aleksandr Nikolajevitš (1773-1844) valtiomies, prinssi (Голицын, Александр
Николаевич). Oli keisari Aleksanteri I:n nuoruudenystävä. 1803 Pyhän Synodin yliprokuraattori,
1817-1824 opetusministeri.
Gottlund, Carl Axel (1796-1875) kansanrunoudenkerääjä, kirjailija. 1816 Uppsalaan opiskelemaan. Matkusti vuosia Ruotsissa ja palasi Suomeen vuonna 1834. 1839 Keisarillisen Aleksanterin
yliopiston suomen kielen lehtori. Puoliso: Charlotta Fredrika Augusta Brink.
Grot, Jakov (1812-1893) kielentutkija, kirjailija. 1840 Suomen ministerivaltiosihteerin viraston
virkamies, 1841 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori,
1844 venäjän kielen opetuksen tarkastajien esimies. 1855 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1857
varsinainen akateemikko. Puoliso: Natalia Semjonov.
Gräfe, Christian Friedrich (1780-1851) kielitieteilijä (Граефе, Христиан Фридрих).1818 Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, 1820 varsinainen akateemikko.
Haartman, Lars Gabriel von (1789-1859) talousmies, senaattori, vapaaherra. 1811-1820 Turun
Akatemian kanslerinsihteeri, 1812 Vaasan hovioikeuden asessori, 1820-1822 Turun ja Porin läänin
vt. maaherra, 1825-1830 Suomen valtiosihteerin apulainen Pietarissa, 1830 senaatin talousosaston
jäsen, 1831-1840 Turun ja Porin läänin maaherra, 1841-1858 senaatin talousosaston varapuheenjohtaja. Uudisti Suomen rahalaitoksen. 1824 todellinen valtioneuvos, 1839 salaneuvos, 1849 vapaaherra. Puolisot: 1. Gustava Maria Sofia Mannerheim; 2. Eva Vilhelmina Charlotta [Minette]
Mannerheim.
Hagemeister, Julius (1806-1878) taloustieteilijä (Гагемейстер, Юлий Андреевич). Opiskeli Tarton yliopistossa. Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen. 1832 Demidovin palkinto teoksen
Розыскание о финансах древней России (ilmestyi 1833) perusteella. 1847-1858 Venäjän talousministeriön päällikkö.
Hamel, Joseph (1788-1861) tiedemies, lääkäri (Гамель, Иосиф Христианович). 1813 lääketieteen
tohtori. 1813 Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, 1829 Pietarin tiedeakatemian akateemikko.
Hermann, Karl Theodor (1767-1838) tilastotieteilijä, taloustieteilijä (Герман, Карл Фёдорович).
Opiskeli Göttingenin yliopistossa. 1805 Pietarin tiedeakatemian tilastotieteen ja taloustieteen apulainen, 1810 ylimääräinen akateemikko, 1836 akateemikko. 1806 Pietarin pedagogisen instituutin
talous- ja tilastotieteen professori.
Hess, Germain Henri (1802-1850) kemisti (Гесс, Герман Иванович). Syntynyt Sveitsissä. Opiskeli Tarton ja Tukholman yliopistoissa. 1828 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1830 Pietarin
yliopiston teknologisen instituutin kemian professori ja Pietarin tiedeakatemian ylimääräinen akateemikko, 1834 Pietarin tiedeakatemian akateemikko. Tunnettu termokemian tutkimuksistaan.
Hipping, Anders Johan (1788-1862) pappi, historiantutkija. 1812 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa, 1857 teologian tohtori (h.c.). 1807-1811 Pietarin keisarillisen hoviorkesterin viulisti,
1813-1823 Pietarin kuvernementinkoulun suomalaisten oppilaiden uskonnonopettaja, 1820-1823
Venäjän valtakunnankanslerin, kreivi Nikolai Rumjantsevin kirjastonhoitaja. 1823 Vihdin kirkkoherra, 1847 Uudenkirkon (V.l.) kirkkoherra. Kirjoitti useita historiaan liittyviä tutkimuksia.
1834 rovastin arvonimi. 1857 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston jumaluusopin kunniatohtorin
arvonimi. Puoliso: Maria Lovisa Skotte.
Hirn, Johan (1795-1858) 1839 Rautalammin kirkkoherra. Sjögrenin opiskelutoveri sekä Porvoon
kymnaasista että Turun Akatemiasta. Puoliso: Agata Charlotta Rancken.
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Hjerppe, Gustaf Fredrik (1777-1853) pappi. 1800 filosofian kandidaatti Turun Akatemiasta, 1802
filosofian maisteri. 1801 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa. 1821-1836 Iitin kirkkoherra,
1836 Kiteen kirkkoherra. 1838 vt. lääninrovasti, 1842 vakinainen lääninrovasti. 1826 rovastin arvonimi. Ainoa henkilö, jonka Sjögren kutsui häihinsä. Puoliso: Hildur Karolina Matilda Hartman.
Ilmoni, Immanuel (1797-1856) lääkäri. 1819 filosofian kandidaatti Turun Akatemiasta, 1819 promovoitiin filosofian tohtoriksi ja vapaiden tieteiden maisteriksi, 1824 lääketieteen lisensiaatti, 1832
lääketieteen tohtori. 1826-1834 Turun Akatemian (Keisarillisen Aleksanterin yliopiston) anatomian prosektori sekä anatomian ja fysiologian apulainen, 1834 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston teoreettisen ja käytännöllisen lääketieteen professori. Suomen Tiedeseuran ja Suomen Lääkäriseuran aktiivi. Uusmaalaisen osakunnan inspehtorina useita vuosia. Puolisot: 1. Sofia Charlotta
Liljenstrand; 2. Maria Crohns.
Judén, Jakob (1781-1855) runoilija, kirjailija (Jaakko Juteini). 1812 Haminan vt. maistraatinsihteeri, 1813-1840 Viipurin maistraatinsihteeri. 1840 filosofian tohtori (h.c.). Viipurin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran perustajia. Puoliso: Catharina Margaretha Blank.
Karamzin, Nikolai Mihailovitš (1756-1826) historioitsija, kirjailija (Карамзин, Николай
Михайлович). Pääteos 20-osainen Venäjän historia (1816-1829). 1791-1792 toimitti lehteä
Московского журнала ja 1802-1803 lehteä Вестника Европы.
Keckman, Carl Niclas (1793-1838) lehtori, suomen kielen kehittäjä ja Turun Wiikko-Sanomien
toimittaja. 1816 Turun Akatemian kirjaston amanuenssi. 1829 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston ensimmäinen suomen kielen lehtori, 1836 painotarkastuskomitean jäsen. Valittiin vuonna 1831
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ensimmäiseksi esimieheksi, mistä kieltäytyi, mutta suostui samana vuonna seuran sihteeriksi. Naimaton.
Kellgren, Abraham Herman August (1822-1856) kielitieteilijä. 1844 filosofian kandidaatti ja filosofian maisteri, 1850 filosofian tohtori. 1849 sanskritin kielen ja kirjallisuuden dosentti, 1854 itämaisen kirjallisuuden professori. 1844-1846 savokarjalaisen osakunnan kuraattori. Puoliso: Anna
Sofia Tengström.
Kepplerus, Jonas Vilhelm (1807-1877) maanmittari. 1829 maanmittausauskultantti, 1836 varamaanmittarin arvo, 1837 ero Suomen maanmittarikunnasta, 1840-1857 maanmittarina Venäjällä,
1859 vuodesta lähtien asui Ruovedellä. Puolisot: 1. Emilia Sofia Mollerus; 2.Anna Elisabet Heikkinen.
Klaproth, Heinrich Julius (1783-1835) orientalisti (Клапрот, Генрих Юлий). Syntyt Berliinissä. 1807 Pietarin tiedeakatemian ylimääräinen akateemikko. 1807-1808 tutkimusmatka Kaukasiaan Pietarin tiedeakatemian kustannuksella. Matkan tuloksena syntyi teos Asia Polyglotta, ou
Classification des peuples de l’Asie, daprès l’affinité de leurs langues, avec damples vocabulaires comparatifs de tous les idiomes asiatiques (Paris, 1823), joka on merkittävä varhainen orientaalisia kieliä
koskeva tutkimus. Teos keskittyy erityisesti Kaukasian alueeseen ja osseetin kieleen. 1811 tiedeakatemian komennuksella Berliiniin, 1815 muutti Pariisiin, jossa toimi Aasian kielten ja kirjallisuuden
professorina (Preussin valtion rahoituksella).
Kothen, Casimir von (1807-1880) sotilas ja virkamies. Kamariherra ja vapaaherra.1822-1826 oikeustieteellisiä opintoja Turun Akatemiassa. 1826 Suomen asian komitean virkamies Pietarissa,
1833 Suomen kenraalikuvernööri, ruhtinas Menshikovin adjutantti. Siirtyi Suomeen vuonna 1840.
1843 kenraalikuvernöörin kanslian johtaja, 1844-1853 Viipurin läänin kuvernööri. 1845-1853 Saimaan kanavanrakennuskomitean puheenjohtaja. 1853 senaatin talousosaston jäsen, 1853-1858 senaatin kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkö. 1869-1873 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
sijaiskansleri. 1870 koulutoimen ylihallituksen puheenjohtaja. Vietti viimeiset vuotensa pääasiassa
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ulkomailla. 1847 kamariherra, 1851 kenraalimajuri, 1861 kenraaliluutnantti ja Venäjän johtavan
senaatin jäsen. Puoliso: Anna Charlotta von Haartman.
Krug, Philip (1764-1844) saksalaissyntyinen historioitsija (Круг, Филипп Иванович). 1805
Pietarin tiedeakatemian Venäjän historian ja muinaistieteen apulainen, 1807 ylimääräinen akateemikko, 1818 akateemikko. Kiinnostuksen kohteina erityisesti Bysantin historia ja numismatiikka.
1817-1844 Eremitaasin kirjaston intendentti.
Kunik, Ernst Eduard (1814-1899) historioitsija, kielitieteilijä (Куник, Арист Аристович). Opiskeli Moskovan yliopistossa. 1844 Pietarin tiedeakatemian Venäjän historian ja muinaistieteen apulainen, 1850 ylimääräinen akateemikko.
Köppen, Peter von (1793-1864) arkeologi, maantieteilijä (Кеппен, Петр Иванович). 1837 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1843 akateemikko. Venäjän Maantieteellisen Seuran perustajia.
Julkaissut teoksen Finnland in ethographischer Beziehung 1846.
Laurell, Alexander Fredrik (1811-1840) lääkäri, filosofian maisteri. 1832 filosofian kandidaatti,
1832 filosofian maisteri, 1835 lääketieteen kandidaatti. 1839 lääketieteen lisensiaatti. 1839 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirurgian ja synnytysopin apulainen. Savokarjalaisen osakunnan
perustajajäsen. Jäsenyydet: Pro Flora et Fauna Fennica, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. A. J. Sjögrenin lanko. Naimaton.
Laurell, Axel Adolf (1801-1852) filosofi, jumaluusopin professori. 1823 filosofian tohtori, 1826
teoreettisen filosofian dosentti. 1831-1840 Helsingfors Lyceumin perustajia ja sen johtaja. 1836 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston dogmatiikan professori. Lauantaiseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajia. 1840 jumaluusopin kunniatohtori. 1842-1851 hämäläisen osakunnan
inspehtori. A. J. Sjögrenin lanko. Puoliso: Josefina Fredrika von Kothen.
Laurell, Gustaf (1802-1885) virkamies, vuorihallituksen intendentti, vuorineuvos. 1822 filosofian
kandidaatti, 1823 filosofian maisteri, 1823 tuomarintutkinto ja Vaasan hovioikeuden auskultantti,
1825 vuoritutkinto. 1826-1827 Falunin vuorikoulu, Ruotsi (senaatin myöntämä apuraha). 1827 vt.
ylimasuunimestari, 1831 vakinainen ylimasuunimestari. 1840- vuorimestari, 1855-1858 yli-intendentti, 1858-1868 vuorihallituksen intendentti. Lauantaiseuran perustajia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen vuodesta 1831 lähtien. A. J. Sjögrenin lanko. 1856 vuorineuvoksen arvonimi.
1873 riemumaisteri. Naimaton.
Lenz, Heinrich Friedrich Emil (1804-1865) fyysikko (Ленц, Эмилий Христианович). Syntynyt
Virossa. Opiskeli Tarton yliopistossa. 1828 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1830 ylimääräinen
akateemikko, 1834 varsinainen akateemikko ja fysiikan kabinetin johtaja. Kuuluisa sähkömagnetismin tutkimuksistaan.
Lieven, Carl Christohp von (1767-1844) opetusministeri, ruhtinas (Ливен, Карл Андреевич).
Baltialaista aatelissukua. Aiemmin Potemkinin sotilasavustaja, Arkangelin varuskunnan hallinnon johtaja. 1828-1932 Venäjän opetusministeri.
Lobojko, Ivan (1786-1861) kielitieteilijä, pedagogi (Ивань Лобойко). 1804-1810 opiskeli Harkovan yliopistossa, Ukrainassa. 1821-1832 Venäjän kirjallisuuden ja historian professori Vilnan yliopistossa Liettuassa, 1833-1840 professori teologisessa akatemiassa Vilnassa (akatemia siirrettiin
1842 Vilnasta Pietariin), 1842 professori lääketieteellis-kirurgisessa akatemiassa Vilnassa (akatemia
siirrettiin 1844 Vilnasta Kiovaan). Kuoli Mitaussa (nykyisin Jelgava) Kuurinmaalla.
Lomonosov, Mihail (1711-1765) yleisnero. Harrasti luonnontieteiden lisäksi myös humanistisia
tieteitä. Loi perustan Venäjän historian kriittiselle tutkimukselle. Perusti Moskovan yliopiston.
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Lönnrot, Elias (1802-1884) lääkäri, kansanrunouden kerääjä, tutkimusmatkailija, suomen kielen
ja kirjallisuuden professori. 1827 filosofian kandidaatti. 1828 lääketieteen opintoja Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa. 1832 filosofian tohtori. 1833-1853 Kajaanin piirilääkäri. 1853-1862
suomen kielen ja kirjallisuuden professori. Lauantaiseuran, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
perustajia. Tunnetuimmat teokset: Kalevala (1835), Kanteletar (1840), Uusi Kalevala (1849), Suomalais-ruotsalainen sanakirja (1866-1880). 1835 perusti aikakauskirja Mehiläisen. Lukuisien tiedeseurojen ym. kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsen. 1860 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kunniatohtori. 1862 kanslianeuvoksen arvonimi, 1876 Pietarin tiedeakatemian kunniajäsen, 1877
riemumaisteri, 1882 riemutohtori. Puoliso: Maria Piponius.
Mannerheim, Carl Gustaf (1797-1854) virkamies, hyönteistutkija, kreivi. 1818 filosofian kandidaatti, 1819 tuomarin tutkinto ja Turun hovioikeuden auskultantti, 1819 filosofian maisteri ja
tohtori h.c. Turun Akatemiasta. 1819-1833 Suomen asian komitean sihteeri, 1833 Vaasan läänin
maaherra,1834 Viipurin läänin maaherra. 1839-1854 Viipurin hovioikeuden presidentti. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puheenjohtaja. 1840 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
lainopin kunniatohtori. Puoliso: Eva Vilhelmina von Schantz.
Melartin, Erik Gabriel (1780-1847) yliopistomies, arkkipiispa. 1802 filosofian maisteri Turun
Akatemiasta. 1813 pappisvihkimys Turun arkkihiippakunnassa. 1812-1833 Turun Akatemian
[myöhemmin Keisarillinen Aleksanterin yliopisto] teologian professori, 1819-1820 ja 1832-1833
yliopiston rehtori, 1833 Turun arkkihiippakunnan piispa sekä Närpiön ja Paraisten kirkkoherra.
1826 jumaluusopin kunniatohtori. 1814-1825 viipurilaisen osakunnan inspehtori. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran perustajia ja sen ensimmäinen puheenjohtaja 1831-1833. Puoliso: Natalia
Sofia Sattler.
Mertens, Karl Heinrich (1796-1830) lääkäri, kasvi- ja eläintieteilijä (Мертенс, Карл Генрих).
Syntynyt Saksassa. 1830 Pietarin tiedeakatemian apulainen.
Maexmontan, Frans Mikael (1814-1883) apteekkari. Avusti G. A. Serlachiuksen opintielle. Puoliso: Paulina Augusta Lovisa Lindström.
Meyer, Karl (1796-1855) kasvitieteilijä, tutkimusmatkailija. 1839 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1844 ylimääräinen akateemikko, 1845 varsinainen akateemikko. Tutki erityisesti Krimin ja
Kaukasuksen alueen kasvillisuutta. Erityisenä ansiona pidetään kasvitieteellisen aikakauskirjan
perustamista.
Middendorff, Alexander Theodor (1815-1894) venäläinen eläintieteilijä ja tutkimusmatkailija.
1840 von Baerin kanssa tutkimusmatkalla Venäjän Lapissa, jossa kokosi suuret tieteelliset kokoelmat, 1843-1844 tutkimusmatkalla Siperiassa, 1845 tiedeakatemian apulainen, 1850 tiedeakatemian
ylimääräinen akateemikko, 1852 varsinainen akateemikko, 1855-1857 tiedekatemian pysyvä sihteeri. Oli vuosina 1867, 1869 ja 1870 suuriruhtinaitten matkaseuralainen. Omisti kaksi suurta tilaa
Tarton ja Pärnun lähellä.
Musin-Puškin, Mihail Nikolajevitsh (1795-1862) valtiomies, kreivi (мусин-пушкин, Михаил
Николаевич). Opiskeli Kazanin yliopistossa. 1826-1845 Kazanin koulupiirin kuraattori, 18451856 Pietarin koulupiirin kuraattori (itämaisten kielten tiedekunta siirrettiin Kazanista Pietarin
yliopistoon), 1849 Pietarin sensuurikomitean puheenjohtaja.
Nordenskiöld, Nils Adof Erik (1832-1901) tutkimusmatkailija. 1853 filosofian maisteri Keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta, 1853 mineraloginen opintomatka Uralille isänsä kanssa, 1855
filosofian tohtori, 1858 Ruotsin tiedeakatemian professori ja kansallismuseon mineralogisten kokoelmien intendentti, 1860 Ruotsin kansalaisuus, 1861 Ruotsin tiedeakatemian jäsen. Useita tut-
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kimusmatkoja arktisille alueille. purjehti ensimmäisenä koillisväylän Vega-laivallaan 1878-1879.
Puoliso: Anna Maria Mannerheim (isä Carl Gustaf Mannerheim).
Nordenskiöld, Nils Gustaf (1792-1866) mineralogi ja lakimies. 1813 tuomarintutkinto Turun
Akatemiasta, 1817 vuoritutkinto Uppsalassa, 1818 vuorimestari, 1823-1855 vuori-intendentinkonttorin yli-intendentti. Puoliso: Margareta Sofia von Haartman (senaattori Lars Gabriel von Haartmanin sisar).
Nordenstam, Johan Mauritz (1802-1882) valtiomies, Venäjän armeijan upseeri. 1828 otti osaa
Turkin sotaan ja 1829-1844 useisiin sotaretkiin Kaukasiaan. 1847 Uudenmaan läänin maaherra,
1847-1855 yliopiston kansleri, 1848 senaatin talousosaston jäsen, 1858 senaatin talousosaston varapuheenjohtaja. 1860 vapaaherran arvo, 1863 lähtien kolmilla ensimmäisillä valtiopäivillä aatelin
maamarsalkkana 1870 kenraalin arvo. Tunnetaan myös aviottomasta pojastaan August Ahlqvistista. Puoliso: Olga Panov.
Nordmann, Alexander (1803-1866) eläin- ja kasvitieteilijä. 1827 filosofian tohtori ja muutti Berliiniin jatkamaan opintojaan, 1832 kutsuttiin kasvi- ja eläintieteen professoriksi Richelieun lyseoon
Odessaan, 1833 Odessan kasvitieteellisen puutarhan johtaja, 1837 osallistui A. Demidovin tutkimusmatkalle Etelä-Venäjälle, 1838 oleskeli Wienissä ja Pariisissa, 1839 teki M. Edvardsin kanssa
matkan Normandiaan, 1849 nimitettiin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kasvi- ja eläintieteen
professorin virkaan. 1861 todellinen valtioneuvos. Puoliso: Anna Helena Blanc.
Nykopp, Carl Gustaf (1785-1849) yliopistomies, tuomiorovasti. 1808 filosofian kandidaatti, 1810
filosofian maisteri Turun Akatemiasta, 1824 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa. 1812 Turun Akatemian Kreikan kirjallisuuden dosentti, 1820-1821 ja 1823-1826 Kreikan kirjallisuuden vt.
professori, 1826 Juvan kirkkoherra, 1844 Porvoon tuomiorovasti. 1814-1826 Viipurilaisen osakunnan kuraattori Puoliso: Anna Kristina Dreilick.
Ostrogradskij, Mihail (1801-1861) matemaatikko (Остроградский, Михаил Васильевич).
1816-1820 opiskeli Harkovan yliopistossa. 1828 Pietarin tiedeakatemian apulainen, 1830 akateemikko. Kehitti integraalilaskentaa.
Pallas, Peter Simon (1741-1811) eläin- ja kasvitieteilijä. Syntymäpaikka Berliini. Matkusteli Alankomaissa ja Englannissa. Muutti Katariina II:n kutsumana Pietariin tiedeakatemian akateemikoksi. 1769-1774 laaja tutkimusmatka Siperiaan, 1793-1794 tutkimusmatka Krimille.
Parrot, Georg Friedrich (1767-1852) fyysikko (Паррот, Георг Фридрих). Syntymäpaikka
Montbéliard, joka oli tuolloin osa Württembergia. 1802-1826 Tarton yliopiston rehtori. 1826 Pietarin tiedeakatemian akateemikko.
Paucker, Magnus Georg von (1787-1855) fyysikko, matemaatikko (Паукер, Магнус Георг фон).
Syntynyt Virossa. Opiskeli Tarton yliopistossa. 1813 filosofian tohtori. 1813 nimitettiin matematiikan apulaisprofessoriksi, muttei ottanut paikkaa vastaan. 1813 matemaattisten ja fysikaalisten
tieteiden yliopettaja Mitaun kymnaasissa. 1822 Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen. 1831
nimitettin Pietarin tiedeakatemian akateemikoksi, mutta luopui tästäkin virasta. 1832 Demidovin
palkinto.
Pezold, Carl Georg August (1794-1868) baltiansaksalainen kuvataiteilija. Opiskeli Tarton yliopistossa lääketiedettä, mutta ryhtyi kuvataiteilijaksi. Opiskeli Wienin ja Berliinin taideakatemioissa.
Asui vuodesta 1842 lähtien Pietarissa. Työskenteli opettajana Pietarin pedagogisessa instituutissa.
Pipping, Fredrik Vilhelm (1783-1868) historiantutkija, senaattori. 1804 filosofian kandidaatti
Turun Akatemiasta, 1805 filosofian maisteri. 1806 Kreikan kirjallisuuden dosentti, 1808 Turun
Akatemian kirjaston ylimääräinen amanuenssi, 1811 Turun Akatemian kirjaston vakituinen ama245

nuenssi. 1814 oppihistorian professori ja kirjastonhoitaja. 1823-1824 ja 1833-1839 yliopiston rehtori.
1841 senaatin talousosaston jäsen. 1809 boreaalisen osakunnan kuraattori, 1828-1841 boreaalisen
osakunnan inspehtori. 1836 kollegineuvos. 1839 aatelointi. 1857 riemumaisteri. Puoliso: Engla
Kristina Florin.
Pletnev, Pjotr Aleksandrovitš (1791-1865) kirjallisuudentutkija, kriitikko, Pietarin yliopiston
professori ja rehtori (Плетнев, Петр Алексаандрович). 1832-1849 Pietarin yliopiston Venäjän
kirjallisuuden professori, 1840-1861 Pietarin yliopiston rehtori. 1841 Pietarin tiedeakatemian varsinainen jäsen (Venäjän kielen ja kirjallisuuden osastossa). 1838-1846 toimitti lehteä nimeltään
Sovremennik.
Poppius, Abraham (1793-1866) runoilija, kirkonmies. 1813 Turun Akatemiaan, 1817 Uppsalan
yliopistoon, 1823 pappisvihkimys Uppsalan hiippakunnassa. 1825 Viipurin vankilasaarnaaja, 1833
Juvan kappalainen. Keräsi kansarunoja ja -sävelmiä. Puoliso: Vilhelmiina Felin.
Rabbe, Frans Johan (1801-1879) lääkäri, tietokirjailija, kamarineuvos. 1825 filosofian kandidaatti
Turun Akatemiasta, 1829 lääketieteen kandidaatti, 1831 lääketieteen lisensiaatti. 1834-1868 lääkintöhallituksen kamreeri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Societas pro Fauna et Flora Fennican
ja Suomen lääkäriseuran perustajia. Oli SKS:n Historiallisen Osakunnan ja siitä kehittyneen Suomen Historiallisen seuran toimeliaimpia jäseniä. Kesäisin toimi 1840- ja 1850-luvuilla Ullanlinnan
kylpylaitoksen intendenttinä. 1868 hovineuvoksen arvonimi, 1872 kamarineuvoksen arvonimi.
Puoliso: Henrietta Gustava Aurora Reuterskiöld.
Rask, Rasmus Kristian (1787-1832) kielentutkija, tutkimusmatkailija. 1813-1815 tutkimusmatka
Islantiin. 1816-1823 tutkimusmatka Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle ja Kaukasiaan. 1829 Kööpenhaminan yliopiston kirjastonhoitaja, 1831 itämaisten kielten professori.
Reguly, Antal (1819-1858) lakimies, tutkimusmatkailija. 1839 matkusti Ruotsiin ja tutustui
Arwidssoniin, 1841 matkusti Pietariin perehtyäkseen Venäjällä asuviin suomensukuisiin kansoihin, 1843-1846 Unkarin tiedeakatemian matka-apurahalla Itä-Venäjällä ja Luoteis-Siperiassa, 1849
palasi Unkariin oleskeltuaan aiemmin myös Saksassa, 1849 Budapestin yliopiston kirjastonhoitaja.
Rehbinder, Robert Henrik (1777-1841) ministerivaltiosihteeri, yliopiston kansleri, kreivi. 1795
Turun hovioikeuden auskultantti, 1805 kihlakunnan tuomarin arvonimi, 1807 Turun hovioikeuden asessori, 1811 Suomen asiain komitean sihteeri Pietarissa, 1826 valtiosihteeri, 1834 ministerivaltiosihteeri. 1826 kreivin arvonimi. 1840 filosofian kunniatohtori Keisarillisessa Aleksanterin
yliopistossa. Puoliso: Anna Elisabet Charlotta Hedenberg.
Rein, Gabriel (1800-1867) yliopiston rehtori, historian professori, kanslianeuvos. 1822 filosofian
kandidaatti Turun Akatemiasta, 1823 filosofian tohtori. 1822 yliopiston kirjaston apulainen, 1828
ylimääräinen konsistorin amanuenssi, 1829 konsistorin amanuenssi. 1825-1834 Turun Akatemian
[sittemmin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston] historian dosentti, 1834 yliopiston historian professori, 1848-1858 yliopiston rehtori. 1842-1848 painotarkastuskomitean jäsen. 1865-1867 tilastollisen viraston vt. johtaja. 1863-1864 ja 1867 valtiopäivämies. 1831-1841 Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kirjastonhoitaja ja 1841-1853 esimies. 1826-1834 viipurilaisen osakunnan kuraattori, 18351852 viipurilaisen osakunnan inspehtori. 1856 kanslianeuvoksen arvonimi ja aatelointi (kirjautui
ritarihuoneeseen 1862). Suomen Tiedeseuran perustajia. Venäjän Maantieteellisen Seuran ja Pariisin Institute historique jäsen. Isäpuolen K. A. Sattlerin tytär oli naimissa professori, arkkipiispa E.
G. Melartinin kanssa. Puoliso: Sedig Edla Ekbom.
Reinholm, Henrik August (1819-1883) kansantietouden kerääjä, pappi. 1844 filosofian maisteri
Keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta. 1844-1855 yliopiston kirjaston amanuenssi. 1854 pappisvihkimys, 1856 Viaporin vankilasaarnaaja ja sotilaspappi. 1857 filosofian tohtorin arvonimi. Kolme
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kansanrunouden keruumatkaa vuosina 1847-1849 lähinnä Karjalan kannakselle, mutta myös Inkerinmaalle. Puoliso: Anna Tillgren.
Relander, August Vilhelm (1809-1860) pappi. 1831 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa.
1838 Viipurin toinen kappalainen. Puoliso: Friederika Jakobina Mangelus. Isä oli Iitin kappalainen
Petter Johan Relander.
Relander, Karl Fredrik (1796-1857) pappi. 1819 filosofian kandidaatti Turun Akatemiasta, 1819
filosofian maisteri, 1819 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa. Pappina Iitissä ja Anjalassa.
1838 Iitin kirkkoherra. 1842 rovastin arvonimi. 1846 vt. lääninrovasti, 1850 vakituinen lääninrovasti. Appi: Anders Johan Hipping. Puoliso: Amalia Teresia Hipping.
Renvall, Gustaf (1781-1841) suomen kielen tutkija, lääninrovasti, professori. 1806 pappisvihkimys
Turun Akatemiasta, 1808 filosofian kandidaatti, 1810 filosofian maisteri. 1811 suomen kielen dosentti, 1813 kasvatus- ja opetustieteen apulaisprofessori sekä kasvatustieteellisen seminaarin lehtori. 1819 Uskelan kirkkoherra, 1829 Ulvilan kirkkoherra. 1820 rovastin arvonimi, 1827 professorin
arvonimi, 1828 lääninrovasti ja teologian kunniatohtori. Julkaisi laajan suomen kielen sanakirjan
Lexicon Linguae Finnicae (1823-1826) kreivi Nikolai Petrovitsh Rumjantsevin taloudellisella tuella. Puoliso: Charlotta Revall.
Rosenkampff, Carl (1793-1846) kenraalimajuri, vapaaherra (lempinimeltään Koskiparoni). Syntynyt Liivinmaalla. 1810-1811 opiskelijana Venäjän tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan tie- ja
vesikulkuliikenneopistossa. 1817 koskenperkaus- ja kanavoimistöiden tarkastaja Suomen suuriruhtinaskunnassa, 1823 Suomen koskenperkausjohtokunnan jäsen, 1827-1846 koskenperkausjohtokunnan päällikkö. 1817 vapaaherra, 1818 suku merkittiin Suomen ritarihuoneeseen vapaaherrallisena sukuna. 1832 eversti, 1842 kenraalimajuri. Puolisot: 1. Aurora Antonia Augusta Hartman; 2.
Augusta Johanna Turdin.
Rudolski, Aleksander (1806-1852) arkkitehti (Рудольский, Александр Андреев). 1828 Moskovan kadettikoulun opettaja.
Rumjantsev, Nikolai Petrovitš (1754-1826) valtakunnankansleri, mesenaatti, kreivi (Румянцев,
Николай Ретрович). 1807-1812 Venäjän ulkoministeri. Innokas tieteiden ja taiteiden suosija, kustansi monia historiallisia teoksia, keräsi Venäjän historian lähteitä, rahoitti retkikuntia ja tutkimustyötä. Kirjasto käsitti yli 700 käsikirjoitusta ja noin 28000 kirjanidettä. Kirjastosta ja kokoelmista
muodostettiin 1831 Rumjantsevin museo Moskovaan. Museo on Venäjän valtionkirjaston kokoelmien pohjana.
Sackleen, Lars (1788-1870) senaattori, oikeusosaston varapuheenjohtaja, vapaaherra, salaneuvos.
1831 Kuopion läänin maaherra, 1833 senaatin jäsen ja valtiovaraintoimituskunnan päällikkö. 1837
aatelointi, 1859 vapaaherra. 1830 valtioneuvos, 1854 salaneuvos. Puoliso: Clementina Dorothea
Bruun.
Sanmark, Fredrik Gabriel (1798-1886) lääkäri. 1819 filosofian kandidaatti, 1819 filosofian maisteri Turun Akatemiasta. 1822 lääketieteen kandidaatti, 1825 lääketieteen lisensiaatti 1832 lääketieteen tohtori. 1826-1843 lääkärinä Vaasan lääninsairaalassa. 1843 Turun lasaretin- ja parantolanlääkäri, 1849-1860 Helsingin yleisen sairaalan ylilääkäri. 1861 Helsingin rokotevaraston esimies. 1869
riemumaisteri, 1882 riemutohtori. Opintomatkoja ulkomaille (1828-1829 Tanskaan ja Saksaan).
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen (1834). Puoliso: Sofia Johanna Roschier.
Scherer, Alexander Nicolaus von (1771-1824) kemisti (Шерер, Александр Иванович). Valmistui Jenan yliopistosta Saksasta. 1803-1804 Tarton yliopiston professori, 1804 Pietarin lääketieteellis-kirurgisen akatemian professori, 1815 Pietarin tiedeakatemian akateemikko.
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Schiefner, Franz Anton von (1817-1879) kielitieteilijä (mongolian ja tiibetin kielet). Syntynyt Tallinnassa. Opiskeli muun muassa Berliinissä. 1843 palasi Pietariin. 1854 Pietarin tiedeakatemian
ylimääräinen akateemikko (Tiibetin kieli ja kirjallisuus). 1860-1873 Pietarin teologisen akatemian
klassisten kielten professori. Toimitti M. A. Castrénin matkakertomukset sekä käänsi ja editoi Kalevalan.
´
Schmidt, Isaak Jakob (1779-1847) kielitieteilijä (Шмидт, Яков
Ивáнович). Syntynyt Amster
damissa. 1829 Pietarin tiedeakatemian apulainen. Tutki erityisesti mongolian ja tiibetin kieltä.
Schultén, Nathanael Gerhard af (1794-1860) matemaatikko, kanslianeuvos. 1816 sovelletun matematiikan dosentti Turun Akatemiassa, 1824-1855 matematiikan professori. Useaan otteeseen
uransa aikana toimi filosofisen tiedekunnan dekaanina. Suomen Tiedeseuran aktiivijäsen. 1821
Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen. 1855 kanslianeuvoksen arvonimi. Puoliso: Agata
Eleonora von Knorring.
Širinski-Šihmatov, Platon Aleksandrovitš (1790-1855) venäläinen valtiomies. 1837 Pietarin tiedeakatemian kunniajäsen, 1841 tiedeakatemian varsinainen jäsen.
Sirelius, Klemens Johan Gabriel (1818-1888) pappi. 1847 vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa
ja samana vuonna promovoitu filosofian maisteriksi. Tämän jälkeen toimi pappina Sortavalassa,
Kronstadtissa ja Pietarissa. 1856 Helsingin virolais-lättiläisen sotilasseurakunnan saarnaaja, 1865
sotarovasti, 1877 Mikkelin kirkkoherra. Puolisot: Ines Sofia Waenerberg ja Hilda Johanna Bergholm.
Sirén, Carl (1795-1866) pappi. 1817 Turun akatemiaan, 1819 muutti Pietariin, jossa toimi muun
muassa Inkerinmaan Lempaalan kirkkoherrana ja vuodesta 1836 Pietarin suomenkielisen Pyhän
Marian seurakunnan kirkkoherrana. Puoliso: Maria Margareta Lovisa Enckell.
Sjögren, Gustava Sofia (1805-1880). Vanhemmat: isä Kuopion piirin piirilääkäri Axel Fredrik
Laurell ja äiti Gustava Sofia Tigerstedt. Lapset A. J. Sjögrenin kanssa: Berta Sofia (1832-1906),
puoliso: Karl Edvard Aspelund; Johan Teodor (1834-1835); Fanny Gustava (1839-1920), puoliso:
Alfonso Herman Lorens Bernt Wrede af Elimä; Sara Johanna (1841-1910), puoliso: Lars Johan Edvin Homén; Fredrika Justina (1843-1912), puoliso: Enok Hjalmar Furuhjelm; Wilhelmina Sofia
Mathilda (1849-1905), naimaton.
Skotte, Erik Vilhelm (1774-1856) pappi. 1794 pappisvihkimys Narvassa. 1794 Narvan suomalais-ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran apulainen, 1802 Narvan suomalais-ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra, 1813 Toksovan kirkkoherra, 1817 oman piirinsä seurakuntien pastoreiden
vt. seniori, 1820 vakinainen seniori ja rovasti. 1844 konsistorineuvoksen arvonimi. Lanko: Anders
Johan Hipping. Puoliso: Katarina Luisa Parcou.
Snellman, Johan Vilhelm (1806-1881) filosofin professori, senaattori. 1831 filosofian kandidaatti, 1835-1839 filosofian dosentti, 1834-1836 pohjalaisen osakunnan kuraattori, 1843-1849 Kuopion
yläalkeiskoulun rehtori. Kuopiossa alkoi julkaista kahta sanomalehteä: Maamiehen ystävää ja Saimaa. 1851 konttoriapulaisen toimi Helsingissä, 1856 siveysopin ja tieteiden järjestelmän [filoso
fian] professori, 1863-1868 senaattori ja raha-asiaintoimituskunnan päällikkö, 1869-1881 Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen puheenjohtaja. 1870-1874 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimies,
1870-1871 Suomen Tiedeseuran esimies. Tunnetuin teos: Läran om staten (Tukholma 1842). Vaikutusvaltaisimpia fennomaaneja. Puoliso: Johanna Lovisa Wennberg.
Speranski, Mihail (1771-1839) Turun Akatemian kansleri, valtiosihteeri, kreivi (Сперанский,
Михаил Михайлович). Kyläpapin poika. 1792 Aleksanteri Nevskin hengellisen akatemian opettaja Pietarissa, 1795 akatemian esimies. 1796 yliprokuraattorin kanslian virkamies, 1802 sisäminis-
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terin apulainen, 1807 valtiosihteeri ja keisarin neuvonantaja. 1809 mukana Porvoon valtiopäivillä.
1809-1812 Turun Akatemian kansleri. 1812-1821 karkoitus Siperiaan, Permiin. 1821 sai luvan palata Pietariin. 1826-1833 Venäjän lakikodifikaation johtaja. 1839 korotettiin kreivin säätyyn. Puoliso:
Elisabet Stephen.
Steven, Christian von (1781-1863) luonnontutkija, Etelä-Venäjän maanviljelyksen ylitarkastaja,
todellinen valtioneuvos. 1791-1795 lääketieteen opinnot Turun Akatemiassa, 1795-1799 lääketieteen opintoja ja tohtorin tutkinto Pietarin lääketieteellisessä instituutissa. 1806-1841 Etelä-Venäjän
silkinviljelysten tarkastaja, 1841-1850 Venäjän ja Kaukasian maatalouden ylitarkastaja. Asui Krimillä. 1812 perusti Nikitaan keisarillisen kasvitieteellisen puutarhan, jonka johtajana toimi. 1840
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kunniatohtori. 1849 kutsuttiin Suomen Tiedeseuran, Pietarin tiedeakatemian ja kaikkien Venäjän yliopistojen kunniajäseneksi. 1856 lahjoitti suuren osan
kasvitieteellisestä kirjastostaan ja kasvikokoelmansa Keisarilliselle Aleksanterin yliopistolle. von
Stevenin veljestä Alexander Stevenistä (1783-1842) tuli appensa kenraalikuvernööri, kreivi Fabian
Steinheilin adoptoimana kreivi Stewen-Steinheil. Toinen veli oli salaneuvos Fredrik Stewen (17981851), joka toimi Viipurin läänin kuvernöörinä ja ministerivaltiosihteerin apulaisena. Puoliso: Maria Hagendorff.
Steven, Vilhelm (1809-1866) 1830 kenraalikuvernöörin kanslian vt. kielenkääntäjä, 1835 toimituspäällikön apulainen, 1848 Pietarin passitoimiston päällikkö. 1842 kollegineuvos, 1851 valtioneuvos. Haminalaista kauppiassukua. Setä oli Venäjän pääkonsuli, valtioneuvos Kristian David
Steven. Puoliso: Alexandra Margaretha Steven.
Storch, Heinrich Friedrich von (1766-1835) historioitsija, taloustieteilijä (Шторх Андрей
Карлович). Syntynyt Riikassa. 1784-1787 opiskeli Jenassa ja Heidelbergissa. 1804 Pietarin tiedeakatemian akateemikko, 1828-1830 tiedeakatemian presidentti, 1830-1835 Pietarin tiedeakatemian
varapresidentti.
Struve, Friedrich Georg Wilhelm von (1793-1864) matemaatikko, tähtitieteilijä. Syntynyt Saksan Holsteinissa. 1813 Tarton yliopiston matematiikan ja astronomian professori, 1839 perusti maineikkaan Pulkovan observatorion.
Stråhlman, Arvid (1795-1836) pappi. 1814 ylioppilas Turussa, 1817 pappisvihkimys Pietarissa. 1821 Koprinan vt. kirkkoherra Inkerinmaalla, 1829 Kupanitsan apulaiskirkkoherra. Puoliso:
Anna Elisabet Sirelius (serkku).
Ståhlberg, Israel Israelsson (1747-1816) pappi. Isä Iitin kirkkoherra Israel Ståhlberg. 1773 pappisvihkimys Porvoon hiippakunnassa. 1776 apulaispappi Iitissä, 1798 Iitin kirkkoherra. 1810 rovasti.
Uskonnollinen kirjailija. Naimaton.
Tamelander, Johan August (1795-1867) upseeri. 1819 luutnantti Haminan kadettikoulusta, 1834
ero everstiluutnanttina. Oli Sjögrenin opiskelutovereita Porvoon kymnaasin ajoilta. Naimaton.
Tengström, Johan Jakob (1787-1858) filosofian professori, historioitsija. 1804-1806 opiskeli Uppsalan yliopistossa, 1809 filosofian kandidaatti Turun Akatemiasta, 1810 filosofian maisteri Turun
Akatemiasta. 1811 Turun Akatemian kirjallisuuden historian dosentti, 1823-1828 vt. oppineisuuden historian professori, 1827-1848 käytännöllisen filosofian professori ja 1830 myöskin teoreettisen filosofian professori. 1823-1828 pohjalaisen osakunnan kuraattori, 1837-1844 pohjoispohjalaisen osakunnan inspehtori, 1844-1848 pohjalaisen osakunnan inspehtori. Vävyt olivat M. A.
Castrén ja H.A. Kellgren. Puolisot: 1. Sofia Magdalena af Tengström (serkku); 2. Johanna Carolina
Tengström (professori Fredrik Bergbomin leski).
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Tikkanen, Paavo (1823-1873) Suomettaren päätoimittaja, suomenkielisen lehdistön perustaja.
1847 filosofian kandidaatti, 1847 filosofian maisteri, 1859 filosofian tohtori. Puoliso: Helena Maria
Tengström.
Turgenev, Aleksander Ivanovitš (1789-1845) historioitsija (Тургéнев, Александр Иванович).
1802 Moskovan yliopistoon, 1802-1804 Göttingenin yliopistossa.1810-1824 uskonnollisten asioiden ministeriön johtaja. Kuului kirjalliseen piiriin Arzamasiss. Oli Karamzinin ja Puškinin ystävä.
Törngren, Johan Agapetus (1772-1859) arkkiatri, lääketieteen professori. 1798 filosofian kandidaatti Turun Akatemiasta, 1799 lääketieteen kandidaatti, 1800 lääketieteen lisensiaatti, 1802
lääketieteen tohtori. 1800-1811 Turun kaupungin ja lasaretin kirurgi, 1811-1816 Turun kaupunginlääkäri, 1816-1833 Turun Akatemian kirurgian ja lapsenpäästöopin professori, 1829-1833 lääkintöhallituksen ylijohtaja. 1826 aatelointi. 1833 arkkiatrin arvonimi. 1840 filosofian kunniatohtori. Omisti Vesilahden Laukon kartanon. Elias Lönnrot toimi lasten kotiopettajana kesäisin
1824-1827 ja vieraili usein tämän jälkeen. Puoliso: Eva Agata Helsingberg.
Ursin, Nils Abraham af (1785-1851) lääketieteen professori, yliopistomies. Syntyisin Iitistä, isä oli
kirkkoherra Jakob Johan Ursinus (myöh. Ursin). 1810 filosofian tohtori Turun Akatemiasta, 1811
lääketieteen kandidaatti, 1812 lääketieteen lisensiaatti 1817 vihitty lääketieteen tohtoriksi. 18131818 kirurgian ja lapsenpäästöopin apulainen, 1818-1825 anatomian prosektori, 1825-1846 anatomian ja fysiologian professori. 1839-1845 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston rehtori. 1809-1814
viipurilaisen osakunnan kuraattori, 1825-1832 viipurilaisen osakunnan inspehtori. 1842 kollegineuvoksen arvonimi. 1845 aatelointi (nimeksi: af Ursin). Suomen Lääkäriseuran ja Suomen Tiedeseuran perustajia. Puoliso: Gustava Vilhelmina Barck.
Ustrjalov, Nikolai Gerasimovitš (1805-1870) historioitsija (Устрялов, Николай Герасимович).
1829 Pietarin yliopiston venäjän kielen lehtori. 1834 yliopiston Venäjän historian professori. 1837
Pietarin tiedeakatemian historian ja muinaisuuksien apulainen, 1844 Venäjän historian ja muinaisuuksien akateemikko. Tutki Pietari I Suuren aikaa.
Uvarov, Sergei Semjonovitš (1786-1855) valtiomies, opetusministeri, kreivi (Увáров, Сергéй
Семёнович). 1811 Pietarin tiedeakatemian kunniajäsen, 1818-1855 Pietarin tiedeakatemian presidentti ja Venäjän opetusministeri. 1833 loi ns. virallisen kansallisuusaatteen.
Walleen, Carl Johan (1781-1867) senaatin jäsen, prokuraattori.1811 Suomen asiain komitean jäsen,
1816 Viipurin läänin maaherra. 1820 senaatin jäsen ja kansliatoimituskunnan päällikön virka. 1822
nimitys prokuraattorin virkaan, josta ero 1854. 1832 salaneuvoksen arvonimi, 1854 vapaaherran arvonimi. 1840 yliopiston riemujuhlassa lainopin kunniatohtorin arvo. Helsingin Taideyhdistyksen
perustajia. Kirjallisuuden ja taiteen suosija. Puoliso: Eva Gustava von Willebrand.
Wallenius, Ivar Ulrik (1793-1874) orientalisti. 1824 Turun Akatemian itämaisen kirjallisuuden
apulainen, ajoittain vt. professorina. 1853 ero täysinpalvelleena. 1848 painotarkastuskomitean jäsen.
Wallin, Georg August (1811-1852) orientalisti, tutkimusmatkailija. 1836 filosofian kandidaatti
Keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta, 1836 yliopiston kirjaston ylimääräinen amanuenssi, 1839
filosofian tohtori, 1839 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston itämaisten kielten dosentti. 1840 Pietariin yliopistoon ja itämaisten kielten opistoon jatkamaan itämaisten kielten opintoja. 1843-1849
tutkimusmatka Egyptiin, Arabiaan, Palestiinaan, Syyriaan, Mesopotamiaan ja Persiaan Keisarillisen Aleksanterin yliopiston apurahan turvin. 1850 Englannin Maantieteellisen Seuran palkinto
ansioista Arabian tutkijana. 1850 palasi kesäkuussa Suomeen oleskeltuaan tätä ennen Englannissa.
1851 itämaisen kirjallisuuden professori.
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Warelius, Antero (1821-1904) pappi, tietokirjailija sekä suomen kielen ja kansatieteen tutkija. 1843
satakuntalaisen osakunnan jäsen, 1846 länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen, 1846 filosofian
kandidaatti. 1847 Suomettaren ensimmäinen päätoimittaja. 1848 pappisvihkimys Turussa. 1850
Tyrvään kirkkoherran apulainen, 1869-1900 Loimaan kirkkoherra. 1877-1878 valtiopäivämies.
Puoliso: Fredrika Lovisa Natalia von Schantz.
Wiedemann, Ferdinand Johan von (1805-1887) kielitieteilijä. 1824 oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta, 1830 klassisten kielten opettaja Mitaun lukiossa, 1837 kreikan kielen yliopettaja
Tallinnan lukiossa. 1857 Pietarin tiedeakatemian ylimääräinen jäsen, 1859 vakinainen jäsen. Tutki
pääasiassa viroa, liiviä mordvaa, votjakkia, syrjääniä ja tšeremissiä.
Wulffert, Alexander (1790-1855) hallintovirkamies, kustantaja. 1820 oikeuskollegion notaari Pietarissa, 1826-1828 kustantaja Pietarissa. 1833 kollegineuvoksen arvonimi, 1835 valtioneuvoksen arvonimi. 1855 aatelointi. Puoliso: Antoinette Gustava Lovisa von Schantz.
Zandt, Gustaf Fredrik (1801-1881) pappi. 1823 filosofian maisteri Turun Akatemiasta. 1825 pappisvihkimys Pietarissa. 1835 Pietarin Pyhän Katarinan seurakunnan kirkkoherra. 1864 konsistorineuvos. 1873 riemumaisteri. Puoliso: Charlotta Lucia Maria Fredrika Bietepage.
Östberg, Karl (1756-1809) pappi. 1776 ylioppilas Porvoon kymnaasista. 1782 pappisvihkimys,
määrättiin Loviisan kirkkoherran apulaiseksi. 1786 Loviisan kappalainen, 1796 Iitin kappalainen.
Naimaton.
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Liite 2. Vuoden 1722 rankitaulukko
Ranki

Siviilivirat

Sotilasvirat

Merivoimat

1

Kansleri

Ylisotamarsalkka

Yliamiraali

2

Todellinen salaneuvos

Kenraali

Amiraali

Ylikamariherra
Ylihovimarsalkka
Ylitallimestari
Ylijahtimestari
Ylihovimestari
Ylijuomanlaskija

3

Salaneuvos
Pääprokuraattori

Kenraaliluutnantti

Vara-amiraali

Hovimarsalkka
Tallimestari
Jahtimestari
Hovimestari
Yliseremoniamestari
Ylipaistinleikkaaja

4

Todellinen valtioneuvos
Yliprokuraattori
Kollegioiden presidentit

Kenraalimajuri

Kontra-amiraali

5

Valtioneuvos

6

Kollegineuvos
Salaneuvos

Eversti

I luokan kapteeni

7

Hovineuvos

Everstiluutnantti

II luokan kapteeni

8

Kollegiassessori

Majuri

III luokan kapteeni

9

Nimineuvos

Kapteeni

Meriluutnantti

Kollegisihteeri

Alikapteeni

Luutnantti

10

Hovivirat

Seremoniamestari

11

Laivasihteeri

12

Kuvernementtisihteeri

Luutnantti

13

Piirisihteeri

Aliluutnantti

14

Kollegiregistraattori

Vänrikki

Laivakomissaari

Lähde: Tiihonen 1994.
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Liite 3. A. J. Sjögrenin vuosien 1824-1829 tutkimusmatka

260

Liite 4. A. J. Sjögrenin vuosien 1835-1838 tutkimusmatka
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Liite 5. A. J. Sjögrenin vuoden 1846 tutkimusmatka

262

