
Kaunokirjallisuutta ja kemiaa – Aleksis
Stenvall opiskelijakirjastossa

Kun Allmänna studentbibliothek
täyttää tänä vuonna 150 vuotta,
on paikallaan hetken muistella
ylioppilas Aleksis Stenvallia,
jonka oli viiden vuoden ajan
kirjaston asiakkaana.

Niihin aikoihin kun Stenvall
opiskeli Keisarillisessa
Aleksanderin-yliopistossa oli
Helsingissä useita
lainakirjastoja. Finska
Litteratursällskapets bibliothek
oli maanantaisin ja torstaisin
auki pari tuntia keskipäivällä ja
Universitets allmänna bibliothek
eli nykyinen Kansalliskirjasto
Seepra-korttelissa
Unioninkadulla oli maanantaista
torstaihin auki pari tuntia
puolelta päivin. Herra Stolpen
”lånebibliothek” sijaitsi Schiefnerin talossa Unioninkadulla, muuan
kestikievarikirjasto Vuorikadulla ja viimein vain ylioppilaille tarkoitettu
Studentbibliothek Pihlflyktin talon toisessa kerroksessa Hallituskatu 3:ssa.
Sinne löysi tiensä myös 1859 yliopistoon kirjoittautunut Aleksis Stenvall.
Talossa oli lisäksi ylioppilaiden lukuseura ja ravintola. Kirjastoon tuli useita
koti- ja ulkomaisia sanomalehtiä. Se oli luentojen jälkeen ja muulloinkin
Aleksin mielipaikkoja, missä lukea ja tavata tovereitaan. Useimmiten hän
lainasi kirjallisuutta tovereiltaan, mutta joskus myös ylioppilaskirjastosta.

Kuva: Aleksis Kivi, piirros Albert Edelfelt.



Stenvall näyttää lainanneen 30. toukokuuta 1859 Quenselin ja Palmstruhin
”Svensk Zoologi” (kuva yllä) ja seuraavana päivänä Molièren kootut teokset.
Walter Scottin romaaneista hän innostui 1862 keväällä ja lainasi
ylioppilaskirjastosta Anna af Geijersteinin, Rob Royn ja Woodstockin.
Toukokuussa 1864 Aleksis kuittasi lainatuksi Freseniuksen ”Anleitung zur
quantitativen chemischen Analyse” (kuvassa alla ylempänä) – ties mihin hän
sitä tarvitsi, mutta kirja oli hänellä lainassa vuoden loppuun.

Opiskelutoveri Albert Forssell kirjoitti jostain maaseudulta marraskuussa 1861
veljelleen Richardille Helsinkiin, että tämä pyytäisi Stenvallia, joka oli
kaupungissa, palauttamaan Snellmanin ”Läran om staten” (kuvassa yllä
alempana), jonka Albert oli hänelle lainannut omalla nimellään. Albert pyysi



Richardia maksamaan lähettämistään rahoista sekä kirjan että sakon, jollei
Aleksilla ole tietoa kirjasta tai rahaa maksaa sitä.

Aleksis oli merkitty poissaolevaksi yliopistosta vuoden 1860 sekä
kevätlukukauden 1861. Syksyllä hänet kuitenkin nähtiin Lönnrotin Kalevala-
luennoilla ja dosentti J. G. Frosteruksen luennoilla, joissa käsiteltiin Ruotsin
keskiajan historiaa. Aleksis kirjoitti Kullervoa ja muita tekstejään veljensä
Juhanin luona Siuntiossa ja myöhemmin Nurmijärven Myllymaalla, mutta oli
taas Helsingissä tammi- ja huhtikuussa 1862. Lukuvuosina 1862 ja 1863 hänet
oli jälleen merkitty poissaolevaksi, mutta keväällä 1864 hän kävi luennoilla.
Stenvall kuunteli ainakin Cygnaeusta, jonka aiheena oli lyyrillisen ja
draamallisen runouden estetiikka ja huomiota kiinnitettiin ”tärkeimpiin kohtiin
lyriikan ja draaman historiassa”. Dosentti Frosterus perehdytti puolestaan
opiskelijoita Englannin ja Ranskan yhteiskuntaoloihin 1500-luvulta 1700-
luvun loppuun.

Viimeisenä opiskelukeväänään 1864 Aleksis kävi usein ylioppilaskirjastossa ja
toi sieltä asunnolleen Bulevardi 4:ään ainakin Ossianin lauluja, Plutarkhosta ja
Aristofaneen ”Molnen” (suom. Pilvi, kuva alla). Viljo Tarkiainen on arvellut,
että Aleksis juuri Pilvi-näytelmästä olisi saanut hupaisan kohdan tekeillä
olevaan Seitsemään veljekseen. Kuvaahan Aristofanes sisiliskon putoamista
Sokrateen suuhun ja Eero taas kertoi muille veljeksille unestaan, missä Juhani
ja Venla ”halailevat ja pussailevat” ja ylilentänyt varis ”laski jotakin valkoista,
joka putosi alas ja ruiskahti poikaa ja tyttöä vasten otsaa, pläiskähti vasten
pläsiä vallan!”
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