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On taysin luonnollista, etta sellaisesta henkisen vilje- 
lyksemme keskeisesta henkilosta kuin H. G. Porthanista 
on valmistettu seka hanen elaessaan etta myohemminkin 
useita muotokuvia : maalauksia, mitaleita ja veistoksia. 
Mutta kiistatonta on kuitenkin, etta Turun Porthanin 
puistikossa sijaitseva Carl Eneas Sjostrandin veistos on 
niista seka syntytapansa etta myijskin taiteellisten ansioit- 
tensa puolesta kaikkein huomattavin. Kun taman ensim- 
maisen yksityiselle Suomen miehelle pystytetyn muistopat- 
saan valmistumisesta tulee lahiaikoina kuluneeksi vuosi- 
sata, silmailemme sen syntyvaiheita hieman lahemmin.' 

Vaikka autonomiakautemme alkujakso oli paljossa ha- 
puilun ja uneliaisuuden aikaa, loi maan muuttunut asema 
toisaalta edellytykset entista omintakeisemmalle kehityk- 
selle. Keskeisimmaksi suomalaisen hengenviljelyn edista- 

' On aiheellisesti sanottu, etta juuri 1850- ja  1860-luvuilla tehtiin 
enemmiin kuin koskaan aikaisenlnii~~ PortIianin muiston hyvaksi. Niinpk 
julkaistiin vuosina 1859-73 uusi painos - Opera selecta I-V - h'arlen 
tarkeinlmista julkaisuistaan. Ensimmainen laajahko Porthanin elamankerta 
ilmestyi taasen Gabriel Reinin kirjoittamana vuonna 1864 (Vrt. VILHO 
HELANEN, Porthanin-julllat vv. 1839-1866, Joukahainen XVI, ss. 3 8 1 5  
ja OLOF MUSTELIN, Studier i finlandsk historieforskning 1809-1865, 1956, 
ss. 567-68). 



jaksi muodostui Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka 
myotavaikutuksella ilmestynyt Elias Lonnrotin Kalevala 
oli - yhdessa Runebergin suomalaista kansaa elavoittavan 
ruotsinkielisen nuoruudenrunouden kanssa - valittomana 
aiheena kansallisromanttisen hengenliikkeen uuteen, taysi- 
voimaiseen puhkeamiseen maan sivistyneiston piirissa 
1830-luvulla. Vuosijuhlapaivakseen Suomalaisen Kirjalli- 
suuden Seura valitsi Porthanin kuolinpaivan - maalis- 
kuun 16 :n - koska hanessa katsottiin henkiloityneen kai- 
ken sen isanmaallisen ja kansallisen, minka seura oli otta- 
nut johtotahdekseen. 

Taman taustan valossa on taysin luonnollista, etta Suo- 
malaisen Kirjallisuuden Seuran taholla kohdistettiin huo- 
miota myos jonkin konkreettisen muistomerkin aikaansaa- 
miseen H. G. Porthanille, jonka haudan paikkaakaan ei 
Turun palon aiheuttamien mullistusten johdosta varmuu- 
della tunnettu. Aloitteen asiassa teki kevaU1a 1854 - 
Porthanin kuoleman 50-vuotispaivana - professori Matt- 
hias Akiander, ja hanen tarkoituksenaan oli lahinna muis- 
tomerkin aikaansaaminen Porthanin haudalle. Tama aja- 
tus saavutti seuran piirissa kannatusta, ja asiaa edelleen 
kehittamaan valittiin erityinen t ~ i m i k u n t a . ~  Tarkoitusta 
varten paatettiin toimeenpanna kansalaiskerays, jonka 
suorittamiseen saatiin asianmukainen lupa. 

Useat eri syyt - nimenomaan Krimin sota ja sen vaa- 
timat uhraukset - aiheuttivat kuitenkin,, etta itse paaasia 
edistyi hitaasti. Kansalaiskerayksen suorittamiseen voitiin 
ryhtya vasta syksylla 1859, jolloin jaettiin maan eri puo- 
lille yhteensa 400 suomen- ja ruotsinkielista kerayslistaa. 
Mutta kerayksen tuotto jai melko vaatimattomaksi, silla 

SKS:n poytakirjat 16. 3. 1854. - Toirnikuntaan kuuluivat seuran 
siihenastinen esimies, asessori F. J. Rahbe, juuri valittu esimics, professori 
Elias Lonnrot, J. W. Snellman, Fredrik Cygnaeus ja ehdotuksen tekija 
Akiander. - Vrt. WILII. LAGUS, Strodda hlad TT, 1878, s. 50. 
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kevaiilla 1860 oli koossa vasta runsaat 440 ruplaa. Asiassa 
tapahtui kuitenkin taydellinen kaanne, kun eraat toime- 
liaat henkilot ryhtyivat toimimaan sen hyvaksi. Niinpa 
Fredrik Cygnaeus sepitti kantaatin "Henrik Gabriel Port- 
han", johon Fredrik Pacius savelsi musiikin ja jota esi- 
tettiin muistomerkin hyvaksi jarjestetyissa iltamatilai- 
suuksissa. J. W. Snellman puolestaan julkaisi Litteratur- 
bladissaan kirjoituksen "Hvad var Porthan?", joka muo- 
dostui lopulliseksi heratyshuudoksi. Porthanin syntyma- 
paivasta tuli vuonna 1861 koko maassa todellinen juhla- 
paiva, ja muistomerkin rahoitus oli taysin turvattu. 
Kevaalla 1862 oli koossa Iahes 11 000 ruplaa, mika riitti 
miltei kaikkiin m e n ~ i h i n . ~  

Talla valin toimikunta olikin laajentanut ohjelmaansa 
sikali, ett5 nyt oli kysymys Porthanin arvoa vastaavan, 
suuren monumentin pystyttamisesta. Mutta kuka nain 
vaateliaan muistomerkin oli valmistava? Yksimielisia ol- 
tiin vain siita, ettei kotimaassa ollut tuolloin sellaista kykya 
saatavissa, vaan etta oli kaannyttava ulkomaalaisen puo- 
leen. Ratkaisevaksi suunnitelmien kannalta muodostui, 
etta muistopatsaskomitean innokkain jasen Fredrik Cyg- 
naeus oli tutustunut nuoreen ruotsalaiseen kuvanveista- 
jaan Carl Eneas Sjostrandiin, jota han suositteli teh- 
t a ~ a a n . ~  

Carl Eneas Sjostrand (1828-1906) - historiallisten 
aiheiden kasittelijana tunnetun taidemaalarin C. J. Sjo- 
strandin poika - oli lahinna Emil von Qvantenin, valityk- 
sella perehtynyt Kalevalan myytteihin ja sankarihahmoi- 
hin. Han toivoi saavansa niista runsaasti aiheita vastaists 
tuotantoaan varten ja oli jo 1850-luvun alussa muovaillut 
joitakin tahan aihepiiriin kuuluvia luonnoksia. Cygnaeuk- 

SKS :n poytakirjat vuosilta 1860-62. - LAGUS, mt., ss. 52-54. 
* RAB~AEL HERTZBERQ) Fillska konstniirer) 1 R83, ss. 15-16. 



sen kehoituksesta Sjostrand uskaltautui muuttamaan Suo- 
meen ja alkoi heti Helsinkiin saavuttuaan valmistaa Port- 
hanin monumentin luonnosta."anen ensimmaisiin Suo- 
messa valmistuneisiin toihinsa kuului Porthanin marmo- 
rinen rintakuva, jonka taiteilija muovaili vuonna 1857 
Helsingin yliopiston toimeksi annosta ja jonka esikuvina 
han Kaytti aikaisempia Porthanin muotokuvia. Kuten 
J. T. Sergelin vanhuudentyonaan valmistamassa Porthaniil 
rintakuvassa, jonka alkuperaiskappale tuhoutui Turun pa- 
lossa, esiintyy Porthan myos tassa muotokuvassa rooma- 
laiseen togaan puettuna, vielapa laakeriseppele paassaan. 
Kun teoksen yksityiskohtiinkin voidaan kohdistaa kritiik- 
kia, on luonnollista, etta se ei ole saanut asiantuntijoiden 
taholta laheskaan varauksetonta tunnustusta. On aiheelli- 
sesti sanottu, etta teos esittaa pikemminkin degeneroitu- 
nutta ja vasahtiinytta roomalaista ylimysta kuin paljon 
myohempaan aikaan kuuluvaa vireahenkista ja valpaskat- 
seista pohjoismaalaista tiedemiesta. Toisaalta on oletettu, 
etta tahan lopputulokseen on jossain maarin vaikuttanut 
myos marmorinhakkaajan tyo ja e t t i  kipsimallin alku- 
peraiset muodot ovat tassa vaiheessa viela loystyneet ja 
ylimalkaistuneet. Rintakuvan marmoriin veistaminen suo- 
ritettiin Munchenissa kesalla 1858.6 

Fredrik Cygnaeuksessa Sjijstrandilla oli kuitenkin hor- 
jumaton ystava, joka tarjosi hanelle tayden tukensa. Kun 
suuren Porthanin muistomerkin taloudellinen puoli naytti 
vahitellen tulevan kuntoon, Munchenissa oleskeleva taitei- 
lija saattoi vuonna 1859 todenteolla ryhtya sita kaavaile- 
maan. Patsaan suunnitelmassa, jonka han laati Mun- 
chenissa viela samana vuonna, sanotaan mm. seuraavaa : 

JOUKO TOLVANEN, Carl Eneas Sjostrand, 1952, s. 39. 
Vrt. L. WENNERVIRTA, Porthanin sulide kuvataiteisiin, ulkonakb; ja 

n~uotokuvat (HArk XLVI), ss. 165-66 ja TOLVANEN, mt., ss. 41-42 ja 69. 
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Yleiskuvcc Porthnnin pntsnnsta 
Kaikki valolruvat : Welin, Turku 

"Patsas, joka esittkia henkilohahmon istuvassa asennossa 
ajanmukaisessa puvussa, kuvattuna puhtaaseen ja yksin- 



kertaiseen plastilliseen tyyliin, tulee tehtavaksi kaksinker- 
taisesti luonnolliseen kokoon. Oikeassa kadessaan, joka on 
kohotettu rintaa vasten ja siten tulee lahelle mietteisiin 
vaipunutta paata, han pitelee kynaa, vasemmassa kades- 
saan, joka lepaa vasemman reiden paalla, hanella on osit- 
tain kokoon kaaritty kasikirjoitus. Jalustassa tulee ole- 
maan viisi medaljonki-basreliefia, yksi etusivulla ja kaksi 
kummallakin pitkalla sivulla. Etusivulla oleva kuva esittaa 
Suomen vaakunaa, jota henkiolennot kannlattavat. Yhdella 
sivulla on kaksi vertauskuvallista viittausta hanen (Port- 
hanin) kouluunsa, toimintaansa seka suruun hanen pois- 
menonsa johdosta. Yksi medaljongeista : Tiede esitettyna 
istuvana naishenkilona, jota genius valaisee; ja toinen: 
sureva Suomi, joka nojaa Porthanin uurnaan, Rauhan 
hengetar, joka varjostaa sita palmunoksillaan, ja Historia, 
jolle Suomi sanelee, kirjoittaa muistiin poismenneen ansiot. 
Vastakkainen puoli : hanen koulustaan lahteneiden Fran- 
zCnin ja Tengstromin muotokuvat."' 

Kun komitea oli hyvaksynyt Sjostrandin ehdotuksen, 
han matkusti Roomaan suorittaakseen tyon hahmottamis- 
vaiheen mahdollisimman edullisessa ymparistijssa. Taalla, 
Diocletianuksen termien luota vuokraamassaan ateljeessa, 
han paneutui vakavasti aiheeseensa, vaikka perheellisen 
miehen toimeentulo antoi myos pohtimisen aihetta. Suo- 
malaiset ystavat, nimenomaan Cygnaeus, muistivat kyllG 
kin taiteilijaa kirjeilla, joten yhteydet Suomeen olivat kiin- 
teat.* Tammikuussa 1861 oli Porthanin patsaan savimalli 
valmiina valettavaksi kipsiin, minka jalkeen se oli lahe- 

SjGstrandin kirje Suomalaisen Iiirjallisuudcn Seuralle, paiv. 18. 7 .  
1859 Miinchenissa (RKS). - Patsaan jalustari muodosta ja  laadusta tlliiin 
suunnitelrnaan ri  sisaltynyt mitaan clidotuksia, vaan sita koskevnt paiitiik- 
set telltiin myiilirrnmin. 

E. NEKVANDER, FrAn dell Pinaka skulpturerie vBr: Enras Sjij- 
strand (FT XLVIII),  s ~ .  450-51, jossa kirjeita Cggnacnks~lle julkais- 
tuina. 
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tettava Muncheniin, jossa pronssiin valaminen oli suori- 
tettava kuninkaallisen valimonjohtajan F. von Millerin 
tyopajassa. Jaljella oli viela jalustaan tulevien reliefien 
kaavailu ja viimeistelytyiit, jotka Sjostrand arveli saa- 
vansa paatokseeii kesaan mennessa." 

Lopullinen sopimus patsaan valamisesta tehtiin vuoden 
1861 lopulla, ja sen mukaan kullanvarisesta pronssista 
valmistettavan tyon ja sivureliefien tuli olla valmiina tou- 
kokuussa 1863."Mutta muiden kiireellisten toiden ja valu- 
uunin sarkymisen johdosta von Miller joutui pyytamaan 
lisaaikaa aina maaliskuuhun 1864 saakka. Sivureliefit val- 
mistuivat kyllakin jo aikaisemmin, ja ne kiinnitettiin 
jalustaan ennen sen paikoilleen sijoittamista. Huhtikuussa 
186-1 oli lopulta myiis itse patsas valmistunut Munchenissa, 
ja Turkuun sc saapui Lyypekin ja Helsingin kautta touko- 
kuun lopulla.ll Sjostrand matkusti myos tanne valvoakseen 
veistoksen paikoilleen asettamista. Suomeen han oli saapu- 

!' TOLVANEX, mt., SS. SIPS'?. 
'" SICS : n  piiytikirjat 1. 1%. 1861. 

S1iS:n piiyt5kirj:tt 2. 9. 1863. - S. (;. Elingrcnin ~nui~ t i inpnl io t ,  
.julk. h.\r,h-0 R ~ n r ~ r x 1 r . h r 1 ,  1939, s. 536. 
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Toiscn pitkan sivun reliefit: Porthanin koulusta lahteneiden 
l'engstromin ja Frat~ze'nin muotokuvat 

nut jo aikaisemmin saatuaan opettajanpaikan Suomen tai- 
deyhdistyksen piirustuskoulussa. 

Muistopatsaan sijoituspaikasta jouduttiin myos kay- 
maan paljon keskustelua. Turkulaiset olivat jo ehtineet 
omassa piirissaan kiistella, mihin patsas sijoitettaisiin, 
kun kevaalla 1861 heratettiin - naht5vasti Cygnaeuksen 
aloitteesta - kysymys, eiko patsas sittenkin olisi pysty- 
tettava Helsinkiin. Jo kevattalvella Cygnaeus oli antanut 
turkulaisen kirjakauppiaan J. W. Lilljan ymmartaa, etta 
muistopatsasta varten viela tarvittavat varat saataisiin 
helpommin kokoon, jos se sijoitettaisiin Helsinkiin. Turku- 
laiset panivat alulle uuden kerayksen, mutta pian saatiin 
tietaa, ettii yliopiston konsistori oli aikonut luovuttaa pat- 
sasrahastoon, jaannoksen niista varoista, jotka aikoinaan 
oli koottu Porthanin rintakuvan hankkimiseksi Turun Aka- 
temiaan ja joiden yhteissumma oli n. 2000 ruplaa. Ehtona 
oli kuitenkin, etta Porthanin patsas pystytettaisiin Hel- 
sinkiin, mieluimmin yliopiston, Suurkirkon ja kirjaston 
valiselle alueelle.12 

'' Abo Underrattelser 28. 5. 1861. - L A G U S ,  mt., s. 53. 
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T o k e n  pitkan sivun rcliefit: Tiede esitcttynii istuvana naishenkilona. Taus- 
talla Porthanin uurna, johon sureva Suomi nojaa ja jota rauhan henyyetal 
palmunlehuillaan varjostaa. Toisessa kmassa historia, jolle Suomi sanelee, 

kirjoittamassa muistiin poismenneen ansiot 

Pian kysymys tuli myos julkisen keskustelun kohteeksi, 
kun Cygnaeus ehdotti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kokouksessa, etta patsas pystytettaisiin Helsinkiin.13 Hanen 
keskeiset nakokohtansa taman kannan puolesta olivat - 
edella mainitun konsistorin mielipiteen lisaksi - vait- 
teet, etta turkulaiset eivat olleet keranneet riittavasti va- 
roja ja etta Porthan oli ollut yliopistomies, joten hanen 
muistopatsaansa kuului yliopistokaupunkiin. Lisaksi Cyg- 
naeus lausui, etta jos Porthanin patsaan oli innostettava 
nuorisoa isanmaallisuuteen, niin se tekisi sen parhaiten 
Helsingissa. nlutta vaikka ehdotus saavuttikin huomatta- 
vaa kannatusta, siirtyi paatoksenteko seuraavaan kokouk- 
seen. 

Samanaikaisesti kaytiin kysymyksesta myos sanoma- 
lehtien palstoilla kiivasta keskustelua. Turkulaiset puolus- 
tivat innokkaasti alkuperaista ehdotusta, jolla oli myos 
Helsingissa kannattajia. Niinpa Suomalaisen Kirjallisuu- 

rSKS:n poytakirjat 1. 5. 1861. - Elmgrenin muistiinpanot, s. 418. 
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den Seuran johtomiehiin kuuluva S. G. Elmgren, jonka 
muistiinpanot antavat asiasta monia tietoja, kertoo pit- 
kaan pelanneensa Cygnaeuksen odotettavissa ollutta esi- 
tysta. Hanen mielestaan oli arveluttavaa, jos yleisolta 
keratyt varat kaytettaisiin toisella tavalla, kuin keraysta 
toimeenpantaessa oli ilmoitettu.14 Lujinta kantaa keskus- 
telussa edusti Abo Underrattelser, jonka mielesta Port- 
hanin patsaan ainoa oikea paikka oli Turku ja mika muu 
paikka tahansa merkitsi suorastaan pyhyyden loukkausta.15 
Lopputuloksena kaydysta kiistasta oli paatos, etta patsas 
kaikesta huolimatta pystytetaan Turkuun. Cygnaeuksen 
ehdotus sai nimittain vain muutamia harvoja kannattajia, 
kun kysymys Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouk- 
sessa lopullisesti ratkaistiin.'" 

Keskustelu muistopatsaan sijoituspaikasta Turussa saa- 
tiin paatokseen kesallii 1862, jolloin lllyos Sjostrand oli 
mukana neuvotteluissa. Kun silla paikalla nykyisessa 
Porthanin puistikossa, johon patsas Suomalaisen Kirjalli- 
suuden Seuran edustajien - mm. Cygnaeuksen, Elm- 
grenin ja Snellmanin - seka turkulaisten kesken kay- 
dyissa pohdiskeluissa paatettiin pystyttaii, oli ennestaan 
kirjailija Pinellon omistama pieni kahvila, velvoitti Turun 
maistraatti hanet siirtamaan kahvilansa pois.17 Taten vali- 
tulle paikalle sovitettiin vuoden 1863 aikana patsaan 
jalusta, jota varten Sjostrand oli laatinut suunnitelman 
ja jonka pystyttamisesta huolehti Turun kaupunki. Tassa 
yhteydessa sopii lisaksi todeta, etta myos Porthanin hau- 
dan tasmallinen paikka maariteltiin patsaan sijoituspai- 

" Elmgreuin muistiii~panot, ss. 418-20. 
" Abo Uil~1el.rbtt~clsrr 11. 5. 1861. 

' O  SKH:n poptakirjat 2. 5. 1661. - Cygnaeuliscn clidotustn Irnl~l~alt i-  
vat I~i incn c~ltell;i:tr~ vtlii~ It. PolC11 ja E'. 'l'ilckanrn. 

" I'inellolle rnaltscttiirl kau~~ui lg in  raroista 130 ruplarl ja Suornnlaisen 
I<irjallisuuden Seuran tallolta SOll markail korvaus (8ICS:n pogtkikirjat 
2. 12. 1XG3 ja  20. 6. 1864). 
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kasta paatettaessa ja etta se kaunistettiin Suomalaiseri 
I<irjallisuuden Seuran toimesta yksinkertaisella hautaki- 
  el la.'^ Sen oli sommitellut arkkitehti H. Dalstrom. 

Kun patsaan jalusta oli valmistunut ja kun veistoksen 
valantatyo oli saatu loppuvaiheeseen, voitiin ryhtya suun,- 
nittelemaan muistopatsaan paljastusjuhlaa. Sen ajankoh- 
daksi maarattiin syyskuun 9. paiva vuonna 1864, ja siita 
muodostui harvinaisen juhlava t i la isuus . '~uhlapaivan 
aamuna ammuttiin Vartiovuorenmaelta 65 kanuunanlau- 
kausta, jotka olivat tarkoitetut ilmentamaan Porthanin 
yhta monta elinvuotta. Juhlallisuudet aloitettiin Akatemia- 
talon juhlasalissa klo 10, ja juhlaesitelman piti Elias 
Lonnrot. I-Ian palautti tassa suomeksi pitamassaan esitel- 
massa lasnaolijoiden mieliin Porthanin toiminnan kan- 
sallisuuden ja kielen hyvaksi. Taman jalkeen esitettiin 
latinankielinen runo, jonka oli kirjoittanut Porthanin 
oppituolin silloinen haltija Edvard af B r ~ n 6 r . ~ ~  

Talla valin oli nykyiseen Porthanin puistikkoon kokoon- 
tunut suurin joukoiil kansaa odottamaan verhon peittaman 
muistopatsaan paljastamista. Kun myos juhlakulkue Aka- 
temiatalon juhlasalista oli saapunut sinne, esitettiin mu- 

Porthnnin haudalla ollut muistokivi "oli jontunut hiikkaan" jo ennen 
Turun p:iloa, ja jo vuonIia 1817 professori J. Fr. \Vallenius oli tehnyt - 
tulokset,tonlaksi jaaneen - cl~dotuliscn, ett,a liaurlnn pailclia 1nZiriteltaisiin 
ja varustcttaisiin yksinkertaisella Iiautakivella. Palon jolidosta llautapaikka 
j5i loyulliscsti unl~oon, ja  sen sijai~illin niuistirat vain muutamat l~arvnt  
henkiliit. I'arhast asiantuntijat paikkaa vuonna 1Si3  ~nZiritelt%c~iisf olirat 
Porthnnin oppilaisiin kuulunut valtionci~vos Fr.  TV. Pipping, joka oli ollut 
opcttaj:~nsn hautajxisiss:~ lgsna, ja cdcllL r~ra,inittu A. G. Elmgron. Molein- 
niat k5,yttiviit kysylnykseu ~elvittiniiseeii nryiis nsialiirja- ja karttamate- 
riaaIia (IA.4cuS, mt., ss. 39--40 ja 63. - Elmgrcnin muistiinpanot, ss. 453- 
54 ja 458). Hautxkivi ei ole tgsmLllcen liautapailcalla, koska esiin tullut 
perusmuuri vaikeutti sen sijoittamista (Abo Underriittelser 13. 9. 1864). 

lo Julrlatilaisuudesta antaa IJAGIJs (mt., ss. 59-61) runsaasti tietoja. 
" Ouno - "Carmen beat,is nianibus H. G. Porthan dicatum die 1X 

sept. a. IS64 qrum statua aenea Viro irllmortali Ahoac posita detegaretur" 
- painett,iin ja  sita jaettiin juhlassa. 
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siikkikappale, jonka jalkeen Fredrik Cygnaeus astui vasta- 
paata muistopatsasta asetetulle puhujalavalle. Han luon- 
nehti lyhyehkossa puheessaan Turun kaupungin merki- 
tysta Suomen kulttuurielamalle kohdistaen nimenomaan 
huomionsa sen suuren opettajan ja kansalaisen elaman- 
tyohon, jonka viela verhottu kuvapatsas pian paljastuisi 
kiitollisen jalkimaailman n a h t a v a k ~ i . ~ ~  

Verho poistettiin ja tuhataaninen elakijonhuuto kaikui 
halki ilmojen. Suuri kuoro viritti Maamme-laulun, tykit 
jylisivat ja ihmisjoukko riemuitsi innokkaasti. Sitten, astui 
esiin professori August Ahlqvist ja esitti yleisella ihas- 
tuksella vastaanotetun juhlarunon "Porthanin kuvapat- 
saan p a l j a s t e t t ~ a " . ~ ~  Ulkona vietetty isanmaallinen muisto- 
juhla, jota suosi kaunis, aurinkoinen saa, paattyi yhtei- 
sesti laulettuun taistelulauluun "Nouse rienna suomen- 
kieli". 

On luonnollista, etta tama suomalaishenkinen juhla- 
tilaisuus vaikutti kohottavasti maamme voimistumassa 
olevaan kansallistuntoon. Sama suomalaiskansallinen leima 
on ominaista myos itse muistopatsaalle ja sen jalustaan 
piirretyille tunnuslauseille. Etusivun kohokuvassa lue- 
taan sanat : "Henric Gabriel Porthan 1739-1 804" ; taka- 
sivulla on kaksi kirjoitusta, joista ylempi on seuraa- 
vanlainen: "Aeternae memoriae viro Henrico Gabrieli 
Porthan patria memo?,". Alempi kirjoitus kuuluu: "Suo- 
men maan ja Suomen knnsan aruohon asettajalle. Taha?z 
kaikki Suomen kansa muistopatsahan panetti". Todeta 
sopii viela, etta J. W. Snellmanin edella mainittu artik- 
keli "Mika mies oli Porthan?" ilmestyi paljastustilaisuu- 
den johdosta suomenkielisena vihkona, jonka tuottamat 

Puhe on julkaistu muistiinpanon mukaan Kbo Underrattelserissa 
10. 9. 1864 ja taydelliseila Helsingfors Tidningarissa 14. 9. 1864. 

Runo painettiin juhlaa varten ja se sisaltyy myFs BBkenien vuonna 
1868 ilmestyneeseen toisecn kokoelmaan. Sen aatepoliittisesta taustasta ks. 
ILMARI KOHTAYXKI, Ankara puutarhuri, 1956, 8s. 229-30. 
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tulot lankesivat patsasrahastolle. Yrjo Koskinen puoles- 
taan esitti Turulle vetoomuksen kulkea kaikkien kansal- 
listen ja isanmaallisten rientojen e t ~ n e n a s s a . ~ ~  

Taiteelliselta ja esteettiselta kan,nalta on muistopatsas 
saanut arvostelijoilta yksimielista tunnustusta. Patsaan 
jalusta on vaaleaa graniittia, josta pronssiin valetut koho- 
kuvat erottuvat. Jalustalla naemme istuvan pronssisen 
Porthanin hahmon. Tutkija on vaipunut mietteisiin : han 
istuu tuolilla, johon han on heittanyt vaippansa, ja on 
juuri merkinnyt tai merkitsemassa muistiin ajatuksiaan. 
Paa on vaipunut rintaa vastaan, toisen kaden pidellessii 
kynaa ja toisen paperikaaroa. Sjostrand oli naet lopulli- 
sessa tyossa muuttanut asentoa sikali, ett5 toinen kasi 
lepaa tuolin kasinojalla eika reiden paalla. 

Kokonaisuutena patsas on - kuten asiantuntijat totea- 
vat - sopusuhtainen ja tyylipuhdas luomus, taiteellisessa 
suhteessa yha viela lajinsa ensimmaisia Suomessa. Nain 
tama kustavilaisen klassisismin ja valistusajan tradition 
leimaama tyo on Porthanin arvoa vastaava muistomerkki. 
Mutta se on huomattava myos syntytapansa puolesta, sill8 
osallistuihan sen aikaansaamiseen suuren heraamiskau- 
den - 1850- ja 1860-lukujen - koko suomalainen yhteis- 
kunta aina kansan syvia riveja myoten. 

R E F E R A T  

Doz., Dr. phil. EERO MATINOLLI: Entstehungsgeschichte des H. G. Porthan- 
Denkmals. 

Rei der Griindung der Gesellschaft fu r  finnische Literatur (Suoma- 
laisen Kirjallisuuden Seura) im J. 1831 wurde beschlossen, alljahrich 
am 16. MBrtz, dem Todestag H. G. Porthans, den Jahrestag der Griindung 

23 Juhlaselostuksct Abo UnderrattelserissB 10. ja 13. 9.1864. - Kaik- 
kia piireja patsaan pystyttLminen ei miellyttiinyt; heranneet pitivat sita 
epajumala~i palvontana ja toisaalta patsaan luona jiirjestettiin sen paljas- 
tamisen jalkeisena yona kissannaukujaiset. 



zu fciern, weil man in Porthan alles Vaterlandische und Nationale ver- 
kiirpert fancl, was die Gesellsehaft als ihrcn Lcitstern l~etraehtetc. Darum 
war cs aucll gmiz selbstvcrsta~~dlicl~, d:tss man im Kreisc der Gesellschaft 
auch das Errichten cines Dcnkmals zu Ellren Porthans erwog, dessen lctztc 
ll~uhestiittc ja. - \vrgrll des voll dcr grossen Fcucrsbrunst in Turku ver- 
urs:tclltcn chaotisel~c~i Zustandes - nicht einmal mit Richerheit bckanct 
war. Dio Initiative zur Verwirklichung diescs Plans ergriff im Friihling 
1854, am (iOj811rigen Todestag H. G. Porthans, Professor Mattliias Akian- 
dcr in der Absicht, crstmals die Errichtung cines Denkmals auf Porthans 
Grah in die Wegc zu leiten. Der Gedanke erregte im Kreise dcr Gescll- 
schaft lebhaften Beifall, und es wurdc ein besondcrer Ausschuss gemiihlt 
zuln Weiterfiihrcn der A~~gelegenheit. Eine allgcmeine,  atio ion ale Ein- 
sanlnllung wurde besehlossen und dcren Durehfiihrung gebihrend behiird- 
lich bcnelimigt. 

Aus mehreren Griinden zog sich die Einsammlung in rlic Lange, in1 
Fr i i l~ jahr  186% 11atte man aber brrcjta c t ~ r a  11000 Rul1~1 beisammen, 
\rclcl~er Ilctrag so gat wie stimtliclie Kosten drcktc. Sndererseits hatte 
a l ~ c r  der Ausschuss scin Program~n crmeitert und plante nun das Errichten 
cines grossen, den1 Anseheu Porthans cntsprcclienden hlonuments. Da es 
in Filinlnnd dalnnls nielnanden gab, dcrn lilall cine dernrtige Aufgabc 
hattc? anrcrtrnuc;~~ ktiurlcn, lnusste man sich an ejnen Ausliinder menden. 
Es zeigte sic11 a l ~  ausschlaggcbeild f u r  die Plane, dass das eifrigste Mit- 
gliod rles Ausschusses, Frcdrik Cygnacua, mit eiuem juugerl schwedischen 
Rildhauer, Carl Eneas Sjiistrand, bekannt n-urde, den er f u r  die Aus- 
f iillrung des Auftrages empfalil. 

Auf Cygnaeus' ~ lu f fo~der -ung  hin wagte Sjiistrand die Ubersiedlunq 
nach Finnland und 1)cgann sofort nach seiner Ankuilft in Helsinki einem 
b:ntwurf des hlonuniellts Gestalt zo geben. Den endgultigen Entwurf 
rollendetc er lS5f)  und - nacl~dcm dcr Aursrlluss dirsen hegutaclltet hatte 
- reiste er nach Ronl, um seinern Werk in moglichst gunstiger Umgebung 
die endgiiltige Gestalt zu verleihen. Bereits im Friihjahr 1861 war es 
lwinahe f ~ r t i g ,  und nachdcm der Kiinstler seincm Werk den letzten 
Schliff gegeben hattc, kchrte er iilrer Schweden nach Finnland zuriick, 
mo ihm an dcr Zeiclienscliule dcs finnischen Kunstvereins (Suomen taidc- 
yl~distys) in Helsinki ein Posten als Lehrer angeboten murde. - Das 
Denkmal murde in Munchen von~ Leiter der kiiniglichen Gicsserei, F. voll 
Miller, in Bronze gegossen und uber Liibeck und Helsinki nach Turku 
gesandt, wo es erst Ende Mai 1864 eintraf. 

Vorliegentlc Vntersuchung beschreibt auch die Meinungsverscliieden- 
lleitcn l~ct reffs  des Bta11dortc.s tics Denkmnls. Die C~eucllschaft fur  finni- 
sche Literatur schlug narnlich vor, dass Denkmsl in Helsinki aufzustellen, 
der T70rschlag murde aber schliesslich doch abgelehnt. Im Laufe des Jahres 



1663 rvurde dcr Sockel in Turku crriclitet urid das Denkmal sclbst arn 
9. September 1864 feierlicl~ ahgedeclit. Dio mit dicscr Gclegenheit vcv- 
knupften Festliclikeiten trugen ein rein nationa,les GcprBge: als Redner 
l~el i t ig ten  sic11 u.a. Ahlqvist, Cygnncus und Liinnrot. 

Seitens der Iir i t ik wurde dem Delikmal sowohl von kunstlerische~ri 
als astlictischcm Standpnnkt aus einstimrniger Beifall gezollt. Der Sockel 
ist aus hellgrauem Gmnit, von dern sic11 die in Bronze gegossencn Seitcn- 
rclicfe rvirkungsvoll allhehen. Auf dcm Sockel erblicken TI-ir die in Gedanken 
versunkene Gestalt Porthsns: auf eincrn Stuhl sitzend, auf don er scinen 
lT1n11sug l5ssig ahgelcgt hat, scheint cr dabei, sic11 Notizen zu niachen. 
Der Kopf i ~ t  a.uf dic Brust geneigt, in dcr einen Hand Iiiilt cr die Fetier, 
in d ~ r  :tndercn eine Rolle Papicr. Sjiistraud liattc bci der endgultige~i 
Gestaltu~ig des Dcnkmals die Stellung dcr Person verandert: statt  auf 
dem Oberselienkel,  vie vorausgeschcn war, rulit die Harid auf der Arni- 
leline des Stuhles. 

Dic Sachverstiindigbn vertretcu die Ansicht, das I>ml;riial st4 als 
Ganzes eine ~volllproportionierte und stilreine Scli3pfung, in kiiiistlerischeui 
8inn nach wie vor dio erste ihrcr Art in Finnland. Dies voni gustaviani- 
sclien lilassizismus und der Tradition der Aufklarungszeit geprggle Werk 
entspriclit denlna.cli vollig dem Anseheri urid dcr TITurde Porthans. Dic 
Eigcnart seines Eiitsteheus mms in diescm Zus:t~n~~~ellh;tng nochmals hcr- 
vorgehobell worden: es beteiligtc~i sicli damn die ganze finnische Gesell- 
sc l~af t  und alle Eevolkcrungsschiclitc~~ a u s  der grossen nationalon Er-  
wecliungsepocl~c der 50er und 60er Jahre des 19. Jahrliunderts. 




