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K A R L I S  D R  A V I Ņ Š

Kuka oli samojedikielten tutkija A. Sproģis?

U nkarin T iedeakatem ian julkaisuissa ilmestyi v. 1952 Irene Sebestyén-N ém ethin 
toim ittam ana »W örterverzeichnis und gram m atikalische Aufzeichnungen aus der 
K anin-M undart des Jurak-Sam ojedischen».1 T äm än  sanastoaineksen on koonnut 
ja  varustanut kieliopillisilla huom autuksilla A. Sproģis. K ansallisuudeltaan hän on 
ollut, kuten hänen nim ensä osoittaa, epäilem ättä lättiläinen.2

Täm än käsinkirjoitetun aineksen kirjavista vaiheista — ne kulkeutuivat kauan 
kädestä käteen ja  julkaistiin vasta n. 40 vuotta kirjoitetuksi tulonsa jälkeen — ker- 
too Irene Sebestyén-Ném elh julkaisussa olevassa esipuheessa. Sitä vastoin tiedot 
itsestään A. Sprogisista ovat varsin niukat. T iedetään  vain, että  hän oleili jonkin 
aikaa jurakkisam ojedien parissa K aninin niem im aalla, jossa hän  keräsi nyt julkisuu- 
teen tulleen aineksen. T iedetään vielä, ettei hän ollut m ikään suomalais-ugrilaisten 
kielten tutkija eikä yleensäkään lingvisti ja  että  hän ei tun tenu t C astrénin teoksia. 
Joistakin luultavasti A. Sprogisista itsestään riippum attom ista syistä hänen oli pakko 
keskeyttää kieliaineksen keruu ja  panna kokoelmansa julkaisukuntoon vajavaisiksi 
jääneiden m uistiinpanojensa perusteella (ks. m t., esipuhe, s. 99).

T iedetään vielä, että  A. Sproģis ensinnä laati teoksensa venäjän kielellä, m utta  
myöhemmin dresdeniläisen prof. A. Jacobin  neuvosta muokkasi sen saksankieliseen 
asuun (huolim atta varsin puutteellisesta saksan kielen taidostaan).

Se, ettei saatavissamme ole täm än enem piä eläm äkertatietoja A. Sprogisista, 
joh tuu  ensimmäisestä m aailm ansodasta. O letettavasti tekijä ei ollut enää elossa tä 
män m aailm anpalon ja  sitä seuranneiden V enäjän  vallankum ouksen ja  ju lm an 
kansalaissodan jälkeen. M uuten olisi vaikea ym m ärtää, miksi hän tä  myöhem m in, 
olojen rauhoitu ttua, ei enää lainkaan olisi kiinnostanut käsikirjoituksensa kohtalo.

T äm än artikkelin kirjoittaja on onnistunut saam aan eräitä  enem m än tai vähem- 
män varm oja tietoja A. Sprogisista. Erääseen lätinkielisessä aikakauskirjassa Ce|a 
Zīmes, n:o 16, Lontoo 1953, julkaisem aani artikkeliin (A. Sproģis — samojedu valodas 
pētnieks =  A. Sproģis, samojedikielten tutkija), jossa lyhyesti kerrottiin yllä maini- 
tusta, vähän aiem m in ilmestyneestä A. Sprogisin teoksesta ja  hänestä itsestään, liit- 
tyi kehotus lukijalle. Siinä pyydettiin henkilöitä, joilla oli tietoja tästä samojedien 
tutkijasta, lähettäm ään ne lehden toimitukselle.

T äm ä kehotus tuottikin tuloksia. H erra  Jān is Kreišm anis (lättiläinen, asuu ny- 
kyisin Sydneyssä Australiassa) on lähettänyt minulle pitkähkön kirjeen. Siinä hän

1 A cta L inguistica A cadem iae Scientiarum  H ungaricae, T om . 2, Fase. 1— 2, Budapest 
1952, s. 97— 188.

2 Sukunim i Sprog is (lät. Sproģis o: spruoģis T ih a ra p ä ä ’) on m elko ylcincn m onin paikoin 
Latviassa.

16



K Ā R L IS  D R A V IŅ Š8 2

kertoo henkilöstä, jo ta  hän p itää  m ain ittuna samojediaineksen kerääjänä. H än  kir- 
jo ittaa  m m . seuraavaa:

»Ihm isiä, jo iden sukunim i oli Spruoģis, olen tavannut m onia eri piireissä. 
Se Spruoģis, josta kerron, tulee tässä lähinnä kysymykseen.

Isäni toimi v. 1906 työnjohtajana teräsvalimossa ja  mekaanisessa tehtaassa 
K urganin  kaupungissa, Tšeljabinskin piirissä Tobolskin kuvernementissa 
(Siperiassa). Silloin olin 9 -vuo tiasja  nyt [ =  v. 1954] 57 :n ikäinen. H än  [ =  isä
ni] oli tekemisissä m onien erilaisissa sosiaalisissa asemissa olleiden miesten 
kanssa, etupäässä venäläisten. K un hän oli tavannut jonkun  virolaisen tai liet- 
tualaisen, hän kertoi siitä illalla iloisena uutisena kaikille talon asukkaille. Oli 
sangen kylmä jou luaattopäivä  [vuotta ei kirjeessä m ainita], Isäni tuli huonee- 
seemme seurassaan solakka, turkkiin pukeutunut vieras mies. — — — Vieras 
tuli luoksemme, tervehti äitiäni ja  m inua. H än  puhui lätin kieltä. Isäni mai- 
nitsi hänen nim ensä olevan Spruoģis. H än oli usein tavannu t isäni. Isäni osasi 
saksaa ja  kykeni siksi au ttam aan  hän tä  erään kirjoituksen kääntämisessä. T ä- 
nään hän [ =  Spruoģis] tahtoi nähdä lättiläisen työnjohtajan perheen. — — — 
Tehtaassa valettaisiin hänelle hänen tilauksensa m ukainen ham m aspyörä.

Illalla hilpeän keskustelun aikana hän kertoi, että  Baltian aateliset olivat 
tuom inneet hänet 15 vuodeksi Siperiaan. Nuo 15 vuotta hän oli v iettänyt napa- 
piirin takana samojedien keskuudessa — hän ei puhunu t m itään pahaa  [tästä 
eläm ästään]. K un hän oli suorittanut rangaistuksensa ja  jälleen tu llu t vapaaksi 
mieheksi, hän  sai m atkustaa m inne tahansa. Tulevaksi asuinpaikakseen hän oli 
valinnut Tšeljabinskin piirin Tobolskin kuvernementissa. T ää ltä  Spruoģis oli 
ostanut tsaarin hoville kuuluvaa m aata  35 desjatinaa ja  raken tanu t sille talon- 
poikaistalon lättiläiseen tapaan . Venäläiset kutsuivat sitä nim ellä SauMKa 
Cnpozuc  [ =  Sprogisin viljelys(tila)]. Voolostin nimen olen unohtanut. 60 virs- 
tan päässä K urganista sijaitsi täm ä kaunis, rikas ja  tuottoisa tila. V iham iehis- 
tään  Spruoģis sanoi: »He tah to ivat m asentaa m inut, m utta  m inä tulin [vielä] 
m ahtavam m aksi.»

Siinä herra  Jān is  K reišm anisin tiedot. Ikävä kyllä en ole onnistunut saam aan 
häneltä enem piä tietoja A. Sprogisista.

O nko sitten täm ä yllä esitetyssä kirjeessä m ain ittu  Sproģis ju u ri se henkilö, joka 
on koonnut samojedilaisen kieliaineiston?

U seat tosiasiat näy ttävät tukevan tä tä  oletusta. Ensinnäkään ajankohtaa koske- 
vat tiedot eivät sitä vastusta. Jos Sproģis v. 1906 jo  oli vapaa mies ja  om an tilan 
omistaja (ja  tuolloin tilasi koneisiinsa ham m aspyöriä) — ja  oli sitä ennen suoritta
nu t loppuun 15-vuotisen rangaistuksensa pakkosiirtolassa — niin oikeudenkäynnin 
h än tä  vastaan on täytynyt tap ah tu a  suunnilleen vv. 1888 — 1890. H än itse on tässä 
tapauksessa voinut olla syntynyt n. 1868 —1870; vuonna 1906 hän  oli 3 6 —38-vuo- 
tias. Kaikesta päättäen  hän  ei ollut tuolloin m ikään vanhus, vaan aktiivinen, yrit- 
teliäs mies, joka oli hankkinut paraikaa hoitam ansa uuden suuren m aatilan, vieläpä . 
raken tanu t uuden päärakennuksen isänm aansa Latvian talonpoikaistalojen mallin 
m ukaan. Myös se, e ttä  hän käänsi jo ta in  kirjoitelm aa saksaksi, v iittaa heikentym ät- 
töm ään henkiseen vireyteen.

Koska A. Sprogisin käsikirjoitus ennen toukokuun 8 päivää 1914 on ollut useiden
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saksalaisten ja  itävalta-unkarilaisten kielentutkijain käsissä (prof. A. Jacobin . H. 
Stummen, jälleen A. Jacobin , sitten J .  N ém ethin, B. M unkåcsin, J .  Szinnyein, jäl- 
leen J . N ém ethin, ks. Irene Sebestyén-N ém eth, m p., esipuhe, s. 100 — ), on selvää, 
että täm ä teos on ollut valmiiksi kirjoitettuna jo  m uutam ia vuosia ennen 1914:ää, 
suunnilleen ehkä 1908 —1910. T äm ä sopii hyvin J . K reišm anisin tietoihin: vuoden 
1906 lopussa ja  vuoden 1907 alussa askarteli Sproģis vielā jonkin  saksankielisen kir- 

joitelm an parissa ja  kysyi neuvoa K reišm anisin isältä.
Toiseksi: onko syytä otaksua sen kirjallisen tuotteen, jo ta  Sproģis itse ei kyennyt 

tarkoin kääntäm ään, olleen jokin laaja teos? O n syytä kysyä, m itä kirjallisia saksan- 
kielisiä tuotteita tuohon aikaan tilanom istaja kaukana Siperiassa olisi laatinut. T uo 
kirjallinen esitys on voinut hyvin sisältää m ainitu t samojedikielen ainekset, joista 
nim enom aan sanasto-osaa varm aan  oli vaikeaa käsitellä.

K olm anneksi: se e ttä  Sproģis mainitsi niiden henkilöiden kansallisuuden, jo tka 
tuomitsivat ja  karkottivat hänet, ja  puhui viham iehistään, tun tu u  varm asti todis- 
tavan, ettei hän ollut m ikään rikollinen, vaan henkilö, joka  oli o ttanu t osaa lätti- 
läisten poliittiseen taisteluun silloista venäläistä kom entoa vastaan. Sellaisena hän 
saattoi saada ankaran  tuom ion. Erikoisesti J .  K reišm anisin kertom at Sprogisin sanat 
»He tahtoivat m asentaa m inut . . .» ei missään tapauksessa v iittaa rikollisuuteen vaan 
kansallisiin ja  poliittisiin ristiriitoihin.

Myös Sprogisin m yöhem m in rehti ja  menestyksekäs tilanhoito Siperiassa tekee 
rikollisuuden epäilyn aivan m ahdottom aksi.

H iukan arveluttava on m aininta, e ttä  täm ä J . K reišm anisin ja  hänen isänsä 
ystävä olisi karkotettu Siperiaan. T uohon aikaan Siperialla kuitenkaan tuskin aina 
tarkoitettiin varsinaista Siperiaa, vaan kai usein yleensä vain V enäjän pohjoisia 
osia. O n kyllä myös m ahdollista, että  Sproģis oli alun perin  tuom ittu  Siperiaan, 
m utta että hänet sen sijasta karkotettiinkin E uroopan-V enäjän arktisille seuduille.

Neljänneksi: myös se, e ttä  täm ä Sproģis on v iettänyt useita vuosia samojedien 
parissa, tukee olettam ustam m e. Unkarissa julkaistu  aineskokoelma on niin laaja, 
ettei sen keräämiseen ja  muokkaamiseen ole riittäny t kuukauden eikä edes vuoden- 
kaan aika.

Viidenneksi on korostettava sukunim ien yhtäläisyyttä. V aikka Sprogis-nimi Lat- 
viassa olikin melko yleinen, ei voi ajatella, e ttä  samojedien parissa olisi oleillut useita 
täm ännim isiä henkilöitä.

Kuudenneksi: se tosiasia, että  Sproģis ensimmäisen m aailm ansodan jälkeisinä 
vuosina ei enää ole etsinyt käsikirjoitustaan, on helppo selittää, jos edellä esittä- 
mämme olettam us Sprogisin henkilöllisyydestä on oikea. Sprogisista oli tu llu t ahke- 
ruutensa ja  yritteliäisyytensä ansiosta Siperiassa rikas talonpoika, joka lisäksi omisti 
suuren tilan. Sen vuoksi hän tä  pidettiin ja  kohdeltiin »kulakkina».

Lopuksi viitattakoon siihen, e ttä  hyvinkin luultavasti jo tk in  painetu t uutiset tai 
vanhat latvialaiset oikeuden pöytäkirjat voisivat sisältää paljonkin tietoja tästä isän- 
m aastaan karkotetusta Sprogisista, josta tuli siperialainen m aanom istaja ja  melko 
varm asti samojedikielisen aineskokoelman kerääjä.
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Wer ist A. Sproģis, Forscher der samojedischen Sprache, gewesen?

von K ārlis  D r a v i ņ š

D er Verf. versucht die Id en titä t des A. 
Sproģis festzustellen, der einst das Ju rak - 
Samojedische Sprachm ateria l gesam m elt h a t ; 
dieses W erk ist 1952 von der Akadem ie der 
W issenschaften U ngarns herausgegeben w or
den. D er Verf. veröffentlicht hier einige 
N achrichten, die H r. J .  K reišm anis (L ett
land, z.Z. in Sydney, A ustralien) nach einer 
Anfrage in »Ceļa Zīmes», London, ihm  zu
geschickt hat. Sie betreffen einen Bekannten 
von H r. J .  K reišm anis V ater, welchen auch 
er selbst 1906 in K urgan, Sibirien, getroffen 
hat. D er Verf. versucht zu beweisen, dass die

ser sibirische Sproģis m it dem  genannten 
Forscher des Samojedischen identisch sein 
kann, weil die Chronologie, sein Lebens
alter, sein Schreiben in deutscher Sprache, 
auch sein langes Verweilen bei den Sam o
jeden gut übereinstim m en. Dieser Sproģis 
m ag also ein etw a wegen politischen W ider
stands bestrafter und verschleppter intelli
genter Lette gewesen sein, welcher später als 
reicher G utsbesitzer in Sibirien lebte. Sein 
w eiterer V erbleib ist unbekannt; vielleicht 
ist er au f G rund seines R eichtum s un ter die 
»K ulaken» geraten.


