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titsikolleegin sijaan siihen oikeushoidon johtoonnähden, joka
nykyään vanhassa Suomessa kuuluu tälle virastolle. Tästä-
kin hovioikeudesta, niinkuin molemmista yllämainituista, ovat
oikeusasiat joko valituksen tahi vetoamisen kauttasaatettavat
hallituskonseljinoikeusosastoon. Suurempaamenomäärää kuin

Vaasan hovioikeus ei Viipurinkaan tarvitse. Asessoreja nimi-
tettäessä olisi tarpeen valita muutamatheistä sellaisista uuden
Suomen lakimiehistä, jotka ovat tiedoistaan tunnetuita ja suo-
ruutensa tähden arvossa pidettyjä.

IV. Yleiseen talouteen nähden.

On totta, että tämähallinnon haaraenemmän kuinmuut

kaipaa vanhassa Suomessa muutoksia, mutta niin pilattuja
nämä asiat eivät toki suinkaan ole, etteiniidenparantaminen
ilman liian suuria vaikeuksia olisi mahdollinen, kunhan vaan

tahdotaan rakentaa ne lujalle pohjalle tahi niin sanoakseni

teras doit remplacer le Collège de Justice,dans la conduite qu'il a actuel-
lement, des affaires qui regardent la Justice dans l'Ancienne Finlande.
De cette Haute Cour de Justice, comme des deux autres ci-dessus nom-
mées, les affaires doivent être portées, ou par grief, ou par appel(genom
besvär eller vad:) au Département de la Justice dans le Conseil. L'état
de cette Haute Cour de Justice n'a point besoin d'être plus grand, que
l'état de celle à Wasa. En nommant les Assesseurs il seroit nécessairej
que quelqu'uns d'eux soient élus parmi les gens de loi dans la Nouvelle
Finlande, qui sont connus pour leurs connoissances et estimés pour leur
droiture.

IV. Par rapport à l'EconomiePublique.

Ilest vrai, que dans cette branche de l'administration de l'Anci-
enneFinlande, il y aura, plus de changemens à faireque dansles autres;
cependant; ces affaires ne sont d'aucune manière si embrouillées, queleur
réforme ne pourra point être mise en oeuvre sans de trop grandes diffi-
cultés, tant qu'on voudra seulement les construire sur une base solide,
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määrätä keskipiste, jonka ympärillä kaikkien niiden asiain
tulee liikkua, jotka jollakintavoin kuuluvat yleiseen talouteen.
Siinä syy, minkätähden luulen tarpeelliseksi ehdottaa maa-
herran asettamista Viipuriin nykyään siellä olevan siviili-
kuvernöörinsijaan. Tällä uudella maaherralla tulisi olla samat
tehtävät kuin maaherroilla uudessa Suomessa ja pitäisihänen
siis noudattaa maaherrainyhteistä ohjesääntöä4 piitä marrask.
1734 ja mitämuut lukuisat poliisi-, talous-, kauppa- ja finanssi-
lait ja asetukset hänen tehtävistään määräävät. Niinkuin
muutkin maaherrat ja niinkuinhallituskonseljinohjesäännössä
on säädetty on hän konseljin talousosaston käskynalainen.
Virkatoimissaan tarvitsee hän käskettävikseen ja apulaisikseen,
paitse muutamia alempia virkamiehiä, lääninsihterin oikeus-
ja poliisiasioita ja lääninkamreerin finanssi- ja katasterikysy-

ou, pour le dire ainsi, se déterminer un point central, autour duquel,
toutes les affaires qui ont quelque rapport avec l'économie publique, doi-
vent se tourner. C'est de cette raison qu'on juge devoir proposer: L'éta-
blissement d'un Gouverneur (Landshöfdinge:) à Wibourg, à la place du
Gouverneur Civil, qui s'y trouve actuellement. Ce nouveau Gouverneur
doit avoir les mêmes fonctions que les autres Gouverneurs dans laNoxx-
velle Finlande;ildoit donc suivre l'lnstruction pour les Gouverneurs eu
général (Landshöfdinge Instructionen:) du 4:me de Nov. 1734 et ce qu'-
une quantité d'autres Lois et Ordonnances de police, d'économie, de com-
merce et de finance luiprescrivent. Il ressort, de même que les autres
Gouverneurs, sous leDépartement de l'économie publiquedans le Conseil
de Kégence, et selon qu'il est déterminé dans le Kèglement pour ce
Conseil. Dans l'exercice des fonctions de sa charge, le Gouverneur doit,
outre un certain nombre d'employés et d'officiers subalternes, avoir sous
ses Ordres, et à son aide:Un Secrétaire de Gouvernement (Lands-Sekre-
terare:) pour les affaires de justice et de police, et un Camérier de Gou-
vernement (Lands-Camererare:)pour les affaires de Finance et de Cadastre.
En nommant ces deux fonctionnaires la Chancellerie du GouverneurCivil
et la Chambre des Finances (KasemiaîiIlaiiaTa:)ne doient plusavoir quel-
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myksiä varten. Kun nämä kaksi virkamiestä on nimitetty
on samalla siviilikuvernöörin ja verokamarin (Kasemiaii Ila-
;iaTa) toiminta lopussa. Kruununvouteihin ja nimismiehiin
nähden, jotka maaseudulla kantavat kruunun verot ja pane-
vat maaherran käskyjä toimeen, ei synny mitään vaikeuksia,
koska ne vielä on säilytetty melkein samalla kannalla kuin
uudessa Suomessa. Mutta metsäherroista, joita on vanhaan
Suomeen asetettu ja jotka virkatoimissaan riippuvat valtakun-
nan ylirahastonhoitajasta,on tunnustaminen, että epäilemättä
olisi johdonmukaista ja erittäin hyödyllistäkin järjestää tämä
haara yleistä taloutta samaan tapaan kuin uudessa Suomessa.
Koko tämä metsäherrajärjestelmä olisi siis poistettavajahuo-
lenpito metsistä ja kaikista niitä tavalla tahi toisella koske-
vista asioista olisi uskottava maaherralle, jolla pitäisi näissä
toimissa olla käskettävillään metsä- ja metsästyspalvelijoita.
Kun Hänen keisarillinen Majesteettinsa kerran on nimittänyt

que maniement avec les affaires. Quant aux Sous-Baillis (Krono-Fogdar:)
et Sergents (Länsmän:), qui à la campagne sont les receveurs des Tailles
à la Couronne et exécuteurs des Ordres du Gouverneur, iln'y aurapoint
de difficultés, parce qu' ils sont encore conservés, presque de la même
manière que dans la Nouvelle Finlande. Mais concernant les Maîtreset
Officiers des Forêts (Forstmästarne), (JlicoumiiKH:) qui actuellement sont
établis dans l'Ancienne Finlande, et qui dans les fonctions de leur charge
ressortent sous le-Grand-ïrésorierde l'Empire, on doitavouer, qu'il seroit
sans doute conséquent et même très utile, d'établir les affaires qui con-

cernent cette partie de l'économie publique, sur le pied, ou elles sont
dans la Nouvelle Finlande. Il faudra donc, que tout cet établissement
avec les Maîtresdes Forêts soit aboli, et que le soin des Forêts de la
Couronne (Krono-Skogar:) ainsi que tous les autres objets, qui ont quel-
que relation avec les forêts, soit confié au Gouverneur, qui, sous ce rap-
port,doit avoir sous ses Ordres, certains Officiers des Forêts et de la
Chasse (Skogs och Jägeri-Betjeningen:). Le Gouverneur étant une fois
nommé par Sa Majesté Impériale, et étant entré dans les fonctions de sa
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maaherran ja tämä on astunut virkansa toimitukseen on hän
uuden Suomen lakien ja asetusten mukaan velvollinen valvo-
maan maan verotusta ja mittausta, jotka toimet tätä nykyä
ovat vanhassa Suomessa erinomaisen tärkeitä.

Sellaiset ovat pääasiallisimmat toimenpiteet uuden ja
vanhan Suomen yhdistämiseen nähden, joita olen luullut vel-
vollisuudekseni ehdottaa, vaikka niitä kyllä onmuitakinmuu-

tettavia kohtia, joita ei tässä tarvitse mainita, sitä vähemmin
kuin yllämainittujenvirkamiesten, niinpian kuinHänen Keisa-
rillinen Majesteettinsa on heidät nimittänyt, tulee järjestää
kaikki virka-alaansa kuuluvat ja jotakinparannustakaipaavat
asiat. Hallituskonselji on niinikään velvollinen kaikkia näitä
asioita erityisesti tarkastamaan.

Toivonvoineeni todistaa,että tämäSuomenkansanuudes-
taan-yhdistäminen ei missään suhteessa ole vaikea toteuttaa,

ja samallapaljastaneeni niiden henkilöitten väärät periaatteet
ja huonot tarkoitukset, jotka eivät koetakaan tehdä sitä selväksi
ja yksinkertaiseksi, vaan päinvastoinpyrkivät sitä lakkaamatta
sotkemaan. Niinkuin jokaisessauudistuksessa,niin epäilemättä

charge, doit, selon les Lois et Ordonnances de la NouvelleFinlande,être
obligé de prendre soin de la Eévision des Cadastres(Skattläggningarne:)
et des Arpentages (Landtmätningarne:) qui, pour le moment, sont de la
plus grande importance dans l'Ancienne Finlande.

Tels sont les principaux établissemens que nous avons jugé devoir
proposer,par rapport à l'Union de la Nouvelle et de l'AncienneFinlande,
quoique qu'il y en a encore d'autres changemens, dont ilne s'agit point
de faire mention ici, d'autant plus que les fonctionnaires ci-dessus pro-
posés, étant une fois nommés par Sa Majesté Impériale, doivent être
obligés de régler toutes les affaires quiappartiennentà leurDépartement,
et qui demandent quelque réforme. Le Conseil de Kégence doit en même
tems avoir une inspection particulière sur toutes ces affaires.
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tässäkin parannustyössä syntyy alussa epäkohtia, joista kui-
tenkin useimmat pääasiassa estetään, jos mainitsemieni asiain
varsinainen johto uskotaan valistuneille ja rehellisille virka-
miehille. Ja sitä paitse tuollaiset pienet epäkohdat eivät saa
miestä pysähdyttää, jolla on oikeutta rakastava sydän ja va-
listunut ymmärrys; hän pitää vaan silmällä, että asia koko-
naisuudessaan on hyvä, on koko kansan onni, ja hän toivoo
tätä uudestaan-yhdistämistä niiden hyvien tekojen täytteeksi,
joita meidän korkea hallitsijamme on Suomen kansalle osot-
tanut." d*~&.'

Armfeltin kirjeestä 5 p:ltämarrask.F. Stjernvallille kävi
selville, että hänvastikään olisaanutkeisarin hyväksymään hä-

nen ehdotuksensa ja että hän seuraavan päivän illalla oli
esittävä memoriaalinsa valtakunnan konseljissa. Tämän neu-

voston pöytäkirjaa en ole nähnyt, ja ylläolevat «mietteet"
ovat päivämäärää vailla. Riittääkö siis niiden sisällys todista-
maan, että niissä juuri on se kirjoitus edessämme, jokajoutui
konseljin tutkittavaksi?

Je souhaite d'avoir pu prouver que cette réunion du peupleFinois,
n'est, sous aucun rapport difficile à réaliser, et d'avoir en même tems
dévoilé les faux principes et les mauvaises intentions de ceux,qui ne
cherchent point à la simplifier, mais, au contraire, de l'embraser par des
embrouillemens infinis. Comme de toute nouveauté, il n'y a point de
doute, que d'une telle réforme doit aussi au commencement résulter des
inconvéniens, dont la plupart est cependant principalement prévenue par
le bon choix de personnes instruites et droites, auxquelles sera confié
la Conduite principale des aifaires, dont nous venons de faire mention.
Et, en outre, ce n'est point sur ces petits inconvéniens que doits'arrêter
l'homme, doué d'un coeur juste et d'un esprit éclairé; il ne voit que
l'excellence de tout: le bonheur d'un peuple entier; et ilsouhaite cette
réunion, comme le comble des bienfaits de NotreAuguste Monarqueenvers
la Nation Pinoisc.
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Niinkuin näimme, mietteet" kuvaavat sitä tapaa, joka
yhdistyksen toimeenpanossa olisi sopivin ja viisain. Mutta
itse yhdistämisen hyötyäkinja tarpeellisuuttatekijä, tosin vaan
ohimennen, esittää. Pian tulemme toki tutustumaan todistus-
kappaleisiin 7 p:ltä marrask. (26 p. lokak. v. 1.), jotka osot-
tavat, että asia silloin oli ratkaistu. Sitä ennen siis olivat
„mietteet" kirjoitetut ja esitetytkin. Vaaneipäkauankaanaikai-
semmin. Olihan Armfelt vielä 22 p. lokak. sanonut, ettei-
vät Pietarissa muut ketkään kuin hän jakeisari tuumastatie-
täneet. „Mietteissä" hän sitä vastoin puhuuhenkilöistä,jotka

sekoittivat asian vaikeammaksi kuin se itsessään olikaan.
Ehdottomasti ovat „mietteet" syntyneet juuri samaan aikaan
kuin se „suuri kirjoitus", jonka Armfelt kirjeissäänmainitsee,
ja niihin kyllä soveltuu, mitä hän tämän sisällyksestä ilmoit-
taa, mainitessaan sitähyökkäykseksiniitä laittomuuksia ja sitä
väkivaltaa vastaan, jota venäläisessä Suomessa valloituksesta
alkaen oli harjoitettu. Kieltämättä se oli tuontapaista hyök-
käystä,kun «mietteet" kertoivatuuden Suomen asukkaiden sil-
mäilevän veljiensä tilaa itäpuolella Kymijokea ja toivovan
heillekin oikeuden mukaisten ja ihmisellisten lakien suojaa.
Kaiken tämän nojalla arvelen ihan varmaksi, että puheena
oleva kirjoitus pääasiassa, mahdollisia muutoksia yksityiskoh-
dissa lukuun ottamatta, on se memoriaali, jonka Armfelt 5 p.
marrask. esitti keisarille ja päivää myöhemmin valtakunnan
konseljille.

Surulliset asianhaarat ovat viime vuosina pakottaneet
meitä suomalaisia esiintuomaan uusia ja yhä vaan uusia to-
distuskappaleita sen selvän ja horjumattomantosiasian osotta-
miseksi, että keisari Aleksander vahvistaessaan Suomen valtio-
muodon vahvisti ja tiesi vahvistaneensa hallitusmuodon vuo-
delta 1772 ja yhdistys- ja vakuussäännön vuodelta 1789.



99

Nimenomaan mainitsemalla nämä perustuslait liittyyArmfeltin
puheena oleva kirjoitus uutena renkaana todistusten pitkään
sarjaan. Luetellen ne pääasiallisimmat oikeudet, joita uuden
Suomen säädyt sanottujen lakien nojalla nauttivat, ehdotti
Armfelt julistusta, jossa keisari vakuuttaisi samat oikeudet
vanhankin Suomen asukkaille. Tulemme pian näkemään,
toteutuiko sekin ehdotus.

Marraskuun alulta, juuri niiltä päiviltä, jolloin Armfelt
esitti kirjoituksensa hallitsijalle ja valtakunnan konseljille, on

mainittava useampia keisarin toimenpiteitä,jotka suoraan tahi
välillisesti liittyvät yhdistämiskysymykseen.

Kirjelmissä 5 p:ltä marrask. Venäjän raha-asiain ministe-
rille ja Suomen kenraalikuvernöörille määräsi keisari tulliket-
jun asetettavaksi Viipurista Käkisalmeen,. Tarkoitus oli siten
estää ulkomaitten tavarain laitonta tuontia Suomen kautta
keisarikuntaan,jostakeisarikuitenkinnimenomaanhuomauttaa,
että sen yrittäjät olivat Venäjällä eivätkä Suomessa. Koko
toimenpide oli muuten väliaikainen, ja raha-asiain ministeri
ja kenraalikuvernöörisaivat sen ohessa käskyn valvoa, ettei
Suomen omien tavarain tuonti Venäjälle siitä kärsisi. — Siten
siis se tulliraja, joka v. 1808 oli Kymijoella lakkautettu, nyt
uudelleen pantiin toimeen, mutta paljoa idempänä. Ettei sitä
kerrassaan siirretty Rajajoelle, osottanee, että kun suunni-
telma tehtiin, keisari ei vielä ollut lopullisestipäättänyt, missä
keisarikunnan ja suuriruhtinaanmaan vastainen raja olikäyvä,— jos muuten ihan väliaikaiseksi aiottu säännös siinä kohden
mitään osottaa.')

Marraskuun 6 p:nä, jolloin vanhan ja uuden Suomen
yhdistämiskysymys oli valtakunnan konseljissa esillä, allekir-

*) Kirjelmä kenraalikuvernöörilleja siihen liitetty jäljennöskirjel-
mästä raha-asiain ministerilleSuomen valtioarkistossa.
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joitti keisari ohjesäännön uudelle Suomen asiain komitealle.
Ei siinä enää, niinkuin syksyllä 1809 asetetun komitean oh-
jeissa, ollut puhetta maamme eri osista, vaan komitean oli

ilman erotustakäsitteleminen«Suomenmaan yleistähallitusta"
koskevia asioita. Päivää myöhemmin annetussa ukaasissa
lakkautti keisari entisen komitean, samalla määräten, että
kansliapäällikkö, todellinen valtioneuvos Emme oli edelleen
nauttiva palkkaetunsa muuttamatta. Siihen sen miehen toi-
minta Suomen asioissa päättyi, sen verran ainakin kuin siitä
tähän saakka on tietoa.

Niinikään 7 p. marrask. allekirjoitti keisari käsikirjeen
Porvoon piispalle M. J. Alopaeukselle, joka, alku- ja loppu-
sanoja lukuun ottamatta, kuuluu seuraavasti:

«Vahvistettuani ehdotuksen vanhan Suomen yhdistämi-
seksi uuteen ja miettien keinoja, millä palauttaa tähän maa-
kuntaan se menestys, joka sieltä niin kauan on puuttunut,
olen minä, herra piispa, luullut tarpeelliseksi ensi sijassa
pitää huolta sen siveellisistä oloista, ne kun ovat kaiken yh-
teiskunnallisen kukoistuksen pohja. Ja koska uskonto onkai-
ken valtiollisen moraalinkorkeinpyhitys, olenluullut velvolli-
suudekseni suunnata sen puoleen ensimmäiset toimenpiteeni.

yhdistyksen tapahduttua joutuu vanha Suomi Teidän
hiippakuntaanne kuulumaan. Soisin, herra piispa, että Te jo
nyt ottaisitte uudet hengelliset lapsenne hoitoonne ja että, jo
ennenkuin yhdistys yhteiskunnallisella alalla tuleekaan toi-
meen, hengellisiä siteitä valmistettaisi ja lujitettaisi.

Tässä tarkoituksessa toivon, että Te heti kun vuoden-
aika sen sallii, lähdette tarkastamaanvanhan Suomen tärkeim-
piä seurakuntia.

Käyntinne tarkoittaa, ettäTe oppisitte yleensä tuntemaan
tämän maakunnan uskonnollisen hengen, että saavuttaisitte



101

tarkan tiedon papiston henkisestä kannasta, että asettaisitte
ansaittuun arvoon ne kirkon paimenet, joiden Te huomaatte
hoitavan virkaansa kunnollisesti, että pitäisitte silmällä niitä,
jotka laiminlyövät velvollisuutensa tahi väärinkäyttävät sää-
tynsä etuoikeuksia, ja tulee Teidän tehdessänne Minulle tiliä
huomioistanne ehdottaa tehokkaimmat toimet, milläpalauttaa
järjestys tähän maakuntaan ja parantaa uskonnollinen si-
veys." *)

Kirjelmässä, jonka Speranski liitti tähän keisarin käsi-
kirjeesen, ilmoitti hän Alopaeukselle, että kirkollisasiain pääl-
likkö Galitsin oli saanut toimekseen saattaa vanhan Suomen
papiston tietoon, minkä vallan hallitsija oli piispalle usko-
nut. Ja kohta sen jälkeen, 9 p. marrask., kirjoitti Armfelt,

että keisari toivoi tarkastuksen, jos suinkin mahdollista, ulot-
tuvan läänin etäisempiinkin seurakuntiin. Joulukuun keski-
paikoilla piispa sitten alkoi noilla seuduin kuuluisaksi käy-
neen tarkastusmatkansa, jota jatkui seuraavan maaliskuun
alkuun.2)

«Mietteissään" oli Armfelt ehdottanut uuden piispanis-
tuimen samoin kuin hovioikeudenkin perustamista Viipuriin.
Molemmissa kohdenhänen mielipiteensäkuitenkin horjui,sillä

*) Tämä kirjoitus, painettu teoksessa Finlands minnesvärdaman",
11, 66—67, on uudelleen, v. 1890, samaan aikaan mutta eri lähteistä,
julaistu Suomessa ja Venäjällä, Suomessa piispa Alopaeukselle saapuneen
originaalin mukaan pastori Neoviuksen toimittamassa kokoelmassaUr
Finlands historia" ja Venäjällä Speranskin pohjakirjoituksenmukaankir-
jassa OÖOpHHKri> HCTOpHMeCKHX'ï. MaTepiajlOßT. HBBJieieiIHIJX'i. H3T. apXHBa
coöcTßeHiioii Ero Hiinep. BejiHiiecTßa KaimeJiapift, 111, 315 ja seur.

2) Speranskin ja Armfeltin kirjeet on Neovius kokoelmassaan ju-
laissut, jota vastoin Alopaeuksen vastaus Speranskille on luettava vasta-
mainitussa venäläisessä teoksessa siv. 317.
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häneltä on säilynyt lyhyt, omakätinen kirjoitus, joka ehdottaa
vanhan Suomen liittämistä Turun hovioikeuden alueesen ja
Porvoon hiippakuntaan, vaikka tosin siten että piispanistuin
muutettaisi Porvoosta Viipuriin, „siellä lähempänä valvomaan
kansan opetusta." Että keisari hylkäsi uusien virastojen pe-
rustamisen, siihen oli arvatenkin Suomen valtiovarainsilloi-
nen tila lähimpänä syynä. Ja jotakin lienee sekin seikka
vaikuttanut, että keisari tahtoi heti, jo ennen muita muutok-
sia, toimeenpanna kirkolliset parannukset vanhassa Suo-
messa. Semmoinen menettely oli ainoastaan siinä tapauk-
sessa mahdollinen, että jo virassa oleva piispa tarttui kir-

kollisten asiain johtoon. Oliko sitten Viipuri sopivampi hiippa-
kunnan keskustaksi kuin Porvoo, se taas oli kysymys, joka
vaatf tarkkaa miettimistä ja haitatta saattoi jäädä tulevai-
suuteen.

Yhdistyksen toteutuminen oli nyt varma asia. Mutta
viikko kului toisen jälkeen eikä keisarillista julistusta ilmes-
tynyt. Marrask. 25 p. kirjoitti Armfelt everstiluutnantti Carl
Stjernvallille, Fredrikin veljelle: „vanhan Suomen yhdistämi-
sen perusteet onhyväksytty ihan sellaisina kuin ne olen toivo-
nut, mutta kun asetus on Speranskin kirjoitettava,en tiedä
laisinkaan, milloin asia joutuu liikkeelle. — Tämä niin perin
tärkeä kysymys kohdannee kyllä vaikeuksia, mutta siitä koi-
tuukin sitten monen sadan tuhannen hengenonni ja synnyin-
maallemme uutta voimaa ja turvallisuutta. — — — Nyt on
kaikki hiljaa eikä siitä mitään puhuta, mutta kun asia uudel-
leen tulee esille, odotan minä, että se ajetaanperillehirveällä
kiireellä 24 tunnissa."

„Mietteistä" jo näimme, että yhdistämistuumalla, niin-
kuin kyllä olikin luonnollista, oli vastustajansa. Kirjeissään
vuoden lopultapuhuu Armfelt useamman kerrankohtaamastaan
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kiivaasta vastarinnasta, kuitenkaan sanomatta, millä tavoin
se oli esiintynyt. Niinpähän marrask. 26 p.huomautti Fredrik
Stjernvallille, että kaikissa venäläisissä virkamiehissä kyti sa-

lainen vastenmielisyys suomalaisia kohtaan ja että Pietarissa
meitä vastusti salainen, mutta mahtava juonnittelijajoukko.

En kuitenkaan väisty näiden monipäistenhirviöitten tieltä,

ennenkuin huomaan, ettei mitään enää ole tehtävissä." Ja
15 p. jouluk. kirjoitti hän, niinikään Fredrik Stjernvallille,pu-
huen siitä, että Carl Stjernvall esteli eikä tahtonut vastaan-
ottaa Armfeltin hänelle aikomaa maaherran paikkaa Viipu-
rissa: Kun minä kerran olen ehtinyt saada aikaan Suomen
yhdistämisen, kun tämä valtiollisesti ja siveellisestisuuren-
moinen toimi on joutunut päätökseen,kunminä kovimman
taistelun jälkeen1) olen saavuttanut kunniakkaan ja ihmis-
kunnalle ja Suomelle erittäin hyödyllisen voiton, hämmästyt-
täisi se minua, jos jalo mies ja hyvä suomalainen jättäisi
minut avutta, vedotessani hänen tunteisinsa ja toimeliaisuu-
teensa yrityksen saattamista varten viimeisille perille." Ystä-
välleenkenraalimajuriAminoffille kirjoittiArmfelt 30p. jouluk.:
Tiedäppä, että se vapaa ja suora tapa, jolla minä esiinnyn,
kun maani asioista on puhe, herättää huomiota, mutta on
tehnyt hyvän vaikutuksen keisariin, joka useamman kerran
on sanonut minulle: „Quand vous voyez qu'on ne veut pas
marcher dans votre sens, dites-le-moi;j'aides bons éperons. 2)
Niin olen tehnyt ja saanut asian liikkeelle. No niin, Suomen
yhdistys on tapahtunut, vaikka kaikki paitse keisari olivat
sitä vastaan. Nyt siitä minulla onkin hitosti vaivaa. Mutta

*) Minun alleviivaamani.
2) Kun Te näette, ettei tahdota kulkea Teidän mielenne mukaan,

ilmoittakaase minulle, minulla on hyvät kannustimet."
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myönnä, että tämä viimeinen toimiminunurallani onomansa
hankkimaan minulle tyydytystä." ])

Armfeltin viittaus, että yhdistäminen nyt olitapahtunut,
tarkoitti julistuskirjan, eli oikeammin sanoen julistuskirjani
antamista. Mitä olikaksi, toinen keisari-, toinen suuriruhti-
naskuntaa varten, molemmat 11/23 p:ltä jouluk. Venäjällä
annettu keisarillinen manifesti kuului seuraavasti:

„Koska Me uuden Suomen yhdistämisen jälkeen Venä-
jän valtakuntaan olemme huomanneet, että kaikki erotus
vanhan ja uuden Suomen välillä, ei vähemmin nimitykseen
kuin itse hallitustapaan nähden, on tarpeeton eikä sovellu
tämän paikkakunnan nykyiseen asemaan, olemmeMe kuulus-
teltuamme valtakunnan konseljin mielipidettä,nähnyt hyväksi
määrätä seuraavaa: I. Vanhalla ja uudella Suomella on tästä
lähtien oleva yhteinen nimitys Suomenmaa. 2. Niinkuin
Suomessa olevat läänit on entinen Suomen kuvernementti
tästä lähtien oleva sen korkeimmanHallituksen käskyn alai-
nen, jonka Me olemme tälle maalle asettanut."

Suomeen sitä vastoin lähetettiin näin kuuluva ju-
listus:

Koska Me vanhan Suomen paikallisen aseman tähden
katsomme tämän maan yhdistämisen Suomen suuriruhtinas-
kuntaan hyödylliseksi, olemme Me nähneet hyväksi määrätä
niinkuin seuraa:

1. Suomen kuvernementti yhdistetään Suomen suuri-
ruhtinaskuntaan ja saa, ollen osa tätä suuriruhtinaskuntaa,

nimen Viipurin lääni.
2. Viipuri jää edelleen tämän läänin hallinnon pää-

paikaksi

*) Kiilahden kokoelmissa.
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3. Läänin asukkaista tahdomme Me nimittää kaksi jäse-
niksi Suomen hallituskonseljiin ja yhden jäseneksi Turun
hovioikeuteen.

4. Valtion tulot tästä läänistä suoritetaan vuoden 1812
alusta Suomenmaan yleiseen valtiorahastoon.

5. Tahdomme uskoa Suomen konseljinasiaksi järjestää
tämän läänin hallinnon kaikin puolinniiden yleisten säännös-
ten kanssa yhtäpitäväksi, joihin hallinto muissa Suomen lää-
neissä perustuu.

6. Tämän johdosta on Suomen konseljin valittava ja
määrättävä jäsenet erityiseen komiteaan, joka saatuaan kon-
seljilta asianomaisen ohjesäännön, asetetaan Viipuriin siellä
paikkakunnalla tutkimaan tämän läänin nykyistä tilaa ja eh-
dottamaan konseljin tarkastettavaksi,milläkeinoin sen järjestä-
minen muitten läänien tapaan on suoritettava.

7. Yleisemmän yhteyden aikaan saamiseksi asiain kä-

sittelyssä ja menossa, tahdomme Me puheenjohtajaksi tähän
komiteaan nimittää Viipurin läänin maaherran.

8. Oikeusasiat tässä läänissä jätetään toistaiseksi Turun
hovioikeuden tuomiovaltaan.

9, Kirkollisten asiain hoitoon nähden on tämä lääni
kuuluva Porvoon hiippakuntaan.

10. Tarkastettuammekomiteassa valmistettavia ja Suo-
men konseljin Meidän vahvistettaviksemme alistamia ehdo-
tuksia, tahdomme Me tässä läänissä panna toimeen vielä
toisiakin laitoksia ja parannuksia."

Julistusta seurasi keisarillinen reskripti samalta päivältä
Suomen kenraalikuvernöörille,kenraaliluutnantti Fabian Stein-
heilillc. Siinä keisari erittäin ilmoitti, että kenraalikuvernöö-
rin valta ulotettiin Viipurinkin lääniin, jonka johdosta siellä
oleva siviilikuvemöörijo olikinsaanut käskyn kaikessakääntyä
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hänen puoleensa. Steinheilin piti varustaa hänet tarkoilla
ohjeilla, miten oli menetteleminen siksi kuin Viipurin lääni
ehdittiin järjestää samalle kannalle kuin muutkin Suomen lää-
nit. Sen ohessa kenraalikuvernöörille suotiin oikeus asettaa
läänin asukkaista neljä henkilöä ehdolle hallituskonseljin lisä-
jäseniksi, ja lopuksi hänen käskettiin valvoa, että konselji
ilman ajan hukkaa ilmoittaisi keisarille ehdokkaansa Viipurin
läänin järjestämiskomiteaan. Niiden lukumäärän saisi Stein-
heil itse määrätä.')

Suomen asiain komitea oli tuohon aikaan Pietarissa jo
alkanut toimintansa, ja sen kauttakirjevaihtokeisarin jaken-
raalikuvernöörinvälillä jo kulki. Lähettäessään Steinheilille
keisarin julistuskirjan ja siihen liitetyn käskykirjeen, ilmoitti
Armfelt, että vaikka hallitsija tosin olikinmäärännyt Viipurin
läänin Turun hovioikeuden tuomiopiiriin ja käskenyt asettaa
sieltä yhden jäsenen mainittuun hovioikeuteen,oli hän sittem-
min,niidenkustannustenvälttämiseksi,joitatarpeelliseksituleva
uusi hovioikeuden osasto toisi mukanaan, tahtonut jättääken-
raalikuvernöörin ja hallituskonseljin mietittäväksi, eikö van-
han Suomen viidestä tuomiokunnasta kahta sopisi siirtää n.
s. Karjalan laamannikuntaan ja siten Vaasan hovioikeuden
alueesen, jossa tapauksessa siihenkin hovioikeuteen oli nimi-
tettävä lisäjäsen vanhasta Suomesta.2)

Siirrymme hetkiseksi Turkuun, Suomen kotimaisen halli-
tuksen keskuuteen. Tammikuun 4 p:nä esitettiin Pietarista
saapuneet, yhdistämistä koskevat asiakirjat hallituskonseljin

*) Verratessa julistuskirjaa samalta päivältä ja tätä reskriptiä toi-
siinsa huomaa ne keskenänsä ristiriitaisiksi. Edellisessä oli komitean
jäsenten määrääminenuskottu hallituskonseljillc,jälkimäisessäsitävastoin
vaan ehdokkaitten asettaminen.

2) Armfeitin kirjelmä Steinheilille18/30 p:ltä jouluk.
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yhteisistunnossa. Kuiva virallinen pöytäkirja valitettavasti ei
sisällä pienintäkään tietoa, mitä tunteitayhdistys siinä piirissä
herätti. Ensi toimekseen päätti konselji julkaistakeisarillisen
manifestin ruotsin ja suomenkielisessä painoksessa, joka oli
200 kappaletta tavallista suurempi, ja piti muutenkin asetus-
ten painoksetsiitä lähtien tuollamäärällä enennettämän. Ylei-
nen esittelijäsihteeri parooni Mellin sai asiaksensa valmistaa
seuraavaan istuntoon ehdotuksen ohjesäännöksi Viipuriinase-
tettavalle komitealle.

Tämä seuraava istunto oli 14 p. tammik. Kenraali-
kuvernööri jätti silloin konseljille lausunnon, jonka hänen
pyynnöstään oli kirjoittanut maamme kuuluisa ensimmäinen
prokuraattori Matthias Calonius. Se koski toimenpiteitä,joita
yhdistysasia, erittäinkin Viipurinmaaherranpuolelta,ensi aluksi
vaati. Ehdotukset ulottuivat kaikenlaisiin yksityisseikkoihin,
mutta siellä täällä, virallisten lauseparsien välistä, puhkee toki
ilmoille se ilo ja tyytyväisyys, jollavanhus tervehti jalonhal-
litsijan uuden vuoden lahjaa Suomenkansalle. Jo alkusanois-
saan mainitsee Calonius yhdistystä, „terveelliseksi ja hyödylli-
seksi." Ja ehdotustaan, että 1734 vuoden laki viipymättä
pantaisi voimaan siinäkin osassa Viipurin lääniä, jossaKristof-
feri kuninkaan maanlakia siihen saakka olinoudatettu, perus-
teli hän seuraavin sanoin: Jota epäämättömämpi se totuus
on, että yleinen yhtäläisyys lainkäyttöönja siten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin nähden mitä voimakkaimmin vahvistaa
yhdyssidettä eri kansanainesten välillä, jotka satunnaisten
asianhaarain pakosta pitemmäksi tahi lyhyemmäksi aikaa ovat
pitäneet itseään entisestä, ei vielä täydelleen unohtuneesta
yhteydestään erotettuina heimoina, ja jota varmempion, että
se samalla enentää niiden alamaista kiitollisuutta sitä armol-

lista Esivaltaa kohtaan, joka omasta tahdostaan, vapaasta,
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ylevästä taipumuksesta on palauttanut ne, niin paljon kuin
olot ovat sallineet, entiseen yhteiseen yhteiskuntajärjestyk-
seen, sitä tarpeellisemmalta näyttää, että yllämainittu yhtä-
läisyys lakiasioissa mitä pikemmin sitä parempi pannaan voi-
maan ja säädetään." l)

Hallituskonseljin puheena olevassa istunnossa olimyös-
kin jäsentenehdottaminen Viipurinläänin järjestämiskomiteaan
käsittelyn alaisena. Saamansa valtuuden nojallamääräsiken-
raalikuvernööri heidän lukunsa kuudeksi, joista puolet piti
valittaman vanhan Suomen asukkaista. Viidestä heti sovit-
tiin, kuudennen tahtoi kenraalikuvernööriitse ehdottaa saa-
tuaan Viipurinläänistä vaatimiaan tietoja. Niitä tulikin hänelle
tuohon aikaan useanlaisia, sillä kirjevaihto hänen ja siviili-
kuvernöörin, valtioneuvos Juhana Vinterin välillä oli heti
keisarillisen julistuksen ilmestyttyä alkanut. Mutta omin sil-
minkin oli Steinheil tutustunut oloihin ja ihmisiin vanhassa
Suomessa. Topografmpseerina ja jonkun aikaa kuuluisan
Suvorovin adjutanttina oli hän siellä oleskellut ja jo v. 1794
saanut Viipurin pitäjässä lahjoitusmaan, 200 sielua tiluksi-
neen", osotetun kuntonsa palkkioksi.

Tammikuun 17 p. tarkasti ja hyväksyi konselji yleisen
esittelijäsihteerin valmistaman ohjesääntöehdotuksen. Mutta
kun konselji sitten uudelleen kokoontui 23 p. tammik., oli
sitä odottamassa uusij keisarillinen manifesti, joka pakotti
ohjesääntöä jonkun verran muuttamaan.

Suomeen lähetetyssä julistuksessaan 11/28 p:ltä jouluk.
oli keisari, niinkuin lukija muistanee, ilmoittanut ryhtyvänsä
Viipurin läänissä muihinkin kuin siinä mainittuihin parannuk-

!) Caloniuksen lausunto on painettu teokseen M. CaloniiSvenska
Arbeten, Supplementband, utg. af Theodor Sederholm, siv. 95 ja seur.
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siïn,tarkastettuaan järjestämiskomiteassa valmistettavia ehdo-
tuksia. Speranski, jonka kansliast^ julistus lähti —ja joka,

kuvannollisesti puhuen, siinä sanoi Suomelle jäähyväisensä,

se kun lienee viimeinen tärkeämpi, maatamme koskeva asia-
kirja noilta vuosilta, jonka valmistamisessa hän oli osallisna
— Speranski ei siis ajatellut uutta, täydentävää julistusta
aivan lähimmässä tulevaisuudessa tarpeelliseksi. Mutta sen

teki Armfelt, ja luonnollinen se ajatus olikin. Eihän julis-
tus 23 p:ltä jouluk. sisältänyt sanaakaanvanhan Suomen asuk-

kaitten oikeuksista, ja kuitenkin oli Armfelt „mietteissään"
ehdottanut erityistä juhlallista vakuutusta, joka hankki ja tur-
vasi heille kaikki ne oikeudet, joita heidän veljensä lännem-
pänä maamme perustuslakien, nimenomaan hallitusmuodon
ja yhdistys- ja vakuussäännön,nojalla nauttivat. Sentähden
hän, jo ennenkuin julistus 23 p:ltä jouluk.olikaan ilmestynyt,
mutta jolloin hän jo tunsi sen sisällyksen, näkyy ruvenneen
uutta, Viipurin läänin yhdistämistä koskevaa asetusta valmis-
telemaan. Niinkuin kaikki, mitä hän keisaria vartenkirjoitti,
oli sekin ehdotus ranskankielinen. Siihen liitetyssä mietin-
nössä perusteli hän seuraavin sanoin lisäsäännösten tarpeelli-
suutta:

Kun Keisarillinen Majesteetti julistuksessaan — p:ltä— — on ilmoittanut armossa tahtovansa järjestää olot van-

hassa Suomessa samalle kannalle kuin uudessa, käy tarpeelli-
seksi määrätä sopivimmat toimenpiteet, joilla tämä tarkoitus-
perä niin pian kuin suinkin mahdollista voidaan saavuttaa.

Hallittuina alkuansa samojen lakien ja laitostenpohjalla
ovat nämä maakunnat, jouduttuaan eri aikoina Venäjän
valtakunnan yhteyteen, tätä nykyä ihan.erilaisessa tilassa.
Toinen, joka" vasta toipuu sodan onnettomuuksista, tarjoaa
meillekukoistavannäön,toisessa, jokakuitenkin on vuosisadan
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ajan nauttinut rauhaa, emmenäemuutakuinraunioita. Tähän
hävitykseen on syy siinä yksinänsä, että paikkakunnallinen
hallinto on sallinut maanviljelijäluokantallaamista ja sortoa,
joka luokka kuitenkin onvaltionvarsinainen voima. Se seikka
tekee hallitukselle erittäin vaikeaksi nykyään palauttaaparem-
paa asiain järjestystä.

Totuuden salaaminen hallitsijaltaolisirikos. Niiden hen-
kilöiden pahansuonti tahi tietämättömyys,jotka niin kauan
ovat tätä onnetonta maakuntaa hallinneet, on huonontanut
kaikki laitokset, ihmiset yhtä hyvin kuin asiat. On nähty
samojen vaikutinten syöksevän maailman sivistyneimpiä, iha-
nimmassa ilmanalassa asuvia kansoja takaisin raakuuteen ja
kurjuuteen. Sitä turmiollisemmin tämä rikoksellinen huoli-
mattomuus on vaikuttanut Suomen kansaan, se kun 60:nen
leveysasteenalla raataamaata,jonkaviljavuusonniukanlainen.

Siitä astikuinpersoonallisenturvallisuuden jaomaisuuden
kunniassa pitäminen väistyi mielivallan tieltä, kulki Suomi
nopein askelin fyysillistä ja moraalista häviötänsä kohti.
Väkisinkin saattaa vääryys valtion ja alamaiset köyhyyteen.
Ei yhtäkään entisten aikojen laitoksista ole koskemattomana
säilytetty. Verokirjoja ei enää noudateta eikä niitä jälkeen
vuoden 1728 ole tarkastettu. Talonpoika, joka lain mukaan
oli vapaa ja vuosisatojaoliitse ollutmaanomistaja,kiinnitettiin
vähitellen turpeesen ja laskettiin herrastilojen omistajien ai-
van mielivaltaisestituomittaviksi.

Kansan luonne on alkanut turmeltua. Oltuaan ahkeria,
toimeliaita, tottelevia, ovat asukkaat muuttuneet laiskoiksi ja
itsepintaisiksi, ja joskus on heidät ehkä saatettu epätoivon
tekoihin.

Aateliset maanomistajat, joille rettelöiminen alustalais-
tensa kanssa on ollut ainoa keino tulojenenentämiseen, eivät
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suinkaan olerikkauksia koonneet — yksistään valistunut talou-
denhoito voiniitähankkia

—
vaanpäinvastoinon suurimäärä

heitä ihan häviöönköyhtynyt. Oikeudenhoito, joka ennen ta-
pahtuipuolueettomasti lautakunnan myötävaikutuksella jahovi-
oikeuden valvonnan alla, on joutunut kauppatavaraksija sor-
ron välikappaleeksi eikä tuomarien persoonallakaan enää ole
entistä arvoaan. Veroja, vaikka ovat erittäin kohtuullisia, ei
tarkasti suoriteta. Metsät on hävitetty. Tyhjiä ovat talon-
poikien koulut.

Käykö sitä siis kummasteleminen, ettämaanviljelys vasta
on alullaan ja että väestön lukumääräon vähentynyt, samaan
aikaan kuin niin hyvin toinen kuin toinenkin näistä asioista
on tuntuvasti edistynyt uudessa Suomessa.

Kun on siitä kysymys, miten palauttaa hävitetty järjes-
tys ja uudestaan saada voimaan toimeliaisuus,yleinenmoraali
ja varallisuus, on huomioon ottaminen erittäinkin kaksi asian-
haaraa: 1) eri säätyjen oikeudet, 2) hallinto- ja tuomioviras-
tojen järjestäminen. Kumpaankin tulee hallituksen ulottaa
suojeleva kätensä.

Käy välttämättömäksi,että hallitus lisäasetuksella ')mää-
rää, miten julistuskirja maan valtiomuodon mukaisesti on toi-
meenpantava." „Sentähden",niinjatkaaArmfelt näitäperustel-
niiaan,ehdotus ensin yleiselläsäännöksellä — jokaoikeastaan
ei ole muuta kuin viittaus valtiomuotoon — ilmoittaa, mistä
oikeuksista vanhan Suomen eri asukasluokat yhdistämisenjäl-
keen joutuvat osallisiksi. Tällä määräyksellään hallitus on
herättävä valtiomuodon eloon ja vaikutukseen."

KeisariAleksander hyväksyiArmfeltinehdotuksen, tehden
siihen kuitenkin niin muodollisia kuin asiallisiakin muutoksia.

*) par une loi réglementaire."
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Armfeltin papereissa on vielä nähtävänä keisarin omakätisesti
korjaama kappale, joka siten säilyttää jälkimaailmalle kallis-
arvoisen muiston siitä harrastuksesta ja persoonallisesta osan-
otosta, jolla Suomen hyväntekijä suurta työtänsä jatkoi.

Jo alkusanoihinkeisari koski jaerittäinkuvaavalla tavalla.

Armfeltin teksti kuului: «Yhdistettyämme julistuskirjallamme

11 p:ltä jouluk. 1811 Viipurin läänin Suomen suuriruhtinaan-
maahan, joka on inkorporeerattu Meidän valtakuntaamme
(incorporé à Notre Empire). Keisari pyijhlä nämä viimeiset

sanat. Kun inkorporatsionilla useinkin tarkoitetaan jonkun

alueen liittämistä vieraasen valtakuntaan tavallisen maakun-

nan asemaan, osottaa tämäkinkeisarin tekemä muutos, yhdessä

hänen muitten toimenpiteittensä kanssa, että Suomen asema

valtakunnassa oli hänen silmissänsä peräti toinen.1)

Ensimmäisen luvun tässä uudessa julistuksessa, joka
—

niinkuin Armfeltin perustelmistanäimme — koski erisäätyluok-

kien oikeuksia, muodosteli keisariihan toisinkuuluvaksi,vaikka
muutos tosin oli vaan muodollinen. Armfelt oli ehdottanut:

1. Viipurin läänin eri kansaluokat, se on: aatelisto,

nimittäin ne tästä säädystä, joiden aatelisoikeudet huomataan
päteviksi, pappissääty, porvarissääty ja talonpojat,muodostavat
osan suuriruhtinaskunnan valtiosäätyjä, kun näemme hyväksi
kutsua nämä kokoon.

2. Edusmiesten vaalit porvaris-, talonpoikais- ja pappis-

säätyihin tapahtuvat tavalla, jonka valtiomuoto määrää."
Yhdistäen molemmat pykälät kirjoitti keisari: Kansan

edustuksen järjestys Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivillä

*) Jo Robert Castren oli nähnyt puheena olevan asiakirjan ja
huomautti sanotusta kohdasta. Skildringar vr Finlands nyare historia,
siv. 364.
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määrätään Viipurin läänissä yhtäpitävästi tämän maan valtio-
muodon yleistenperiaatteitten kanssa." ')

Toinen luku koskee läänissä olevia virastoja ja tuomio-
istuimia. Ne virkamiehet luetellaan, joiden virat joutuivat
lakkautettaviksi, ja heitä oli pitkä jono, alkaen kuvernööristä
ja varakuvernööristä, kuvernementtihallituksen ja kameraali-
hovin jäsenistä. Laamanneille, kihlakunnan tuomareille ja
ylipäänsä oikeuksissa palveleville virkamiehille vakuutettiin,
että he taitonsa mukaan pääsisivät muihin toimiin. Tarkoitus
oli selvä: vanha hapatus piti saataman pois ja, jos niin oli
tarpeen, nekin virkamiehet syrjäytettämän, joiden virat olivat
Ruotsin ajalta ja edelleen tulivat säilytettäviksi. Rehellinen,
uudistustyöhön kykenevä ja siihen halullinen virkamiehistö
oli sijaan hankittava. Paikkansa menettäville ehdotti Armfelt
palkkaetujen tahi vastaavan eläkkeen myöntämistä siksi kuin
heidät nimitettäisi muihin virkoihin. Mutta keisari muuttikin
pykälän siten, että palkka myönnettiin1päiväänheinäk. 1812,

se tietysti siinä tapauksessa,ettei näitä virkamiehiä sitä ennen
muualle siirretty. Muut keisarin tekemät muutokset toiseen
lukuun olivat muodollisia ja kieltämättä parannuksia. — Toi-
sen luvun säännöksiä oli sekin, että sotalaitos oli Viipurin

läänissä asetettava samalle kannalle kuin uudessa Suomessa.
Sotaväen otto kauhuilleenjäi siten vaan surulliseksi muistoksi.

Kolmannen luvun nimenä oli: „Maanomistajien oikeuk-

sista ynnä aatelismiesten ja talonpoikien välisistä suhteista."
Lahjoitusmaillavallitsevat onnettomat olot, nehän ne jo

vanhastaan olivat kääntäneet puoleensa keisarin huomion.
Ja kuinka hartaasti Armfeltkin niiden poistamista toivoi, toivoi

!) L'ordre de la représentation nationale à la Diète des Etats

du Grand Duché de Finlande est établi dans le Gouvernementde Vibourg
conformément aux principes généraux de la Constitution de ce pays."
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sitä yhdistyksen hedelmäksi, sen kyllä lukija jo edellisestä
tuntee. Tietysti siis molemmat, laskiessaan tässä asetuksessa
Viipurin läänin uudistamiselle perustukset, koettivat pitääsiitä
huolta, että lahjoitusmaakysymys oli joutuva tyydyttävään
ratkaisuun. Sitä tarkoittavaa ehdotustaan perusteli Armfelt
seuraavasti: „Vaikein asia on aatelismaan (des terres nobles)
omistajien ja talonpoikien välisten suhteitten järjestäminen.
Ehdotuksen määräykset perustuvat yleisesti tunnustettuihin
oikeudellisiin periaatteisiin. Vanhan Suomen yhtäläistyttämi-
sessä uuden Suomen kanssa tulee erottaa kaksi ajanjaksoa:
toinen palauttaa ihmiset sille kannalle,1 jollahe olivat, kun
maakunta liitettiinVenäjään, toinen panee toimeen tarpeelliset
muutokset." Noudattamalla tätä periaatetta tahtoi Armfelt
puheena olevissa pykälissä säädettäväksi, että maanomistajien
ja nimenomaan aatelisten maanomistajien (les gentilshommes
propriétaires) oikeudet ja velvollisuudet talonpoikien tiloihin
nähden vähitellen olivat saatettavat samalle kannalle kuin
uudessa Suomessa. Hallituskonselji saisi asiakseen verojär-
jestelmän ehdottamisen,jonkaperustuksellasekä verot valtiolle
että herrojen ja alustalaisten keskinäiset suhteet lopullisesti
järjestettäisi. Kunnes tämä järjestely ehti tapahtua, pitäisi
valtion verot suoritettaman entiseen tapaan,mutta talonpoikien
ja aatelismiesten" suhteetmäärättäisisiinä osassa maakuntaa,

joka Uudenkaupungin rauhassa luovutettiin, 1728 vuoden re-
visionin perustuksella ja taas Turun rauhassa Venäjälle jou-
tuneella alueella viimeisen siellä toimitetun revisionin mukaan.
Kaikki myöhemmät asetukset, jotka tavalla tahi toisella olivat
ristiriidassa revisioneissa säädettyjä periaatteita vastaan, julis-
tettaisi voimattomiksi. Kuitenkin olisi isännillä ja talonpojilla
oikeus tehdä keskenänsä ulosteoistaerityisiä sopimuksia,„sikäli
kuin" ne pysyivät vastamainitun yleisen säännönpohjalla.
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Mihinkään jälkilaskuihin nämä määräykset eivät saisi antaa
aihetta jamahdollisesti syntyvät riidatolivat ratkaistavat suuri-
ruhtinaskunnan asianomaisissa tuomioistuimissa lakien janiiden
periaatteittenmukaan, joille tämänyt annettu asetus perustui.

Näihinkin säännöksiin teki keisari muutoksen. Sen sijaan
että ehdotus asetti viimeisen revisionin ulostekojen ohjeeksi
venäläisessä osassa KyminkartanonJ lääniä, päätti keisari ne
siellä suoritettaviksi niitä määräyksiä noudattamalla, jotka
olivat olleet voimassa, kun maakunta joutui Venäjälle. Siis
vieläkin johdonmukaisempipyrintöpalauttaaolotRuotsin vallan
aikuiselle kannalle. Vaan tekipä keisari puheena olevaankol-
manteen lukuun toisenkin huomattavamman korjauksen. Lah-
joitusmaitten isännät olivat, kuten tunnettu, siirtäneet jonkun
määrän venäläisiä maaorjiaanSuomeen. Heitä tarkoitti Arm-
feltin ehdotukseen ottamamääräys, että niidenkin talonpoikien'
oikeudellinen asema, jotka eivät olleet suomalaista alkuperää,
mutta jotka oli tänne sijoitettu viimeisen revisionin jälkeen,
oli oleva sama kuin muiden talonpoikien,kuitenkin sillätun-
tuvalla rajoituksella, että ne kymmenen vuoden kuluessa voi-
tiin siirtää muualle valtakunnassa. Elleivät herratmainitussa
ajassa, lukien 11/23 p:ltä jouluk. 1811, tätä siirto-oikeuttaan
käyttäneet, nauttivat sanotutkin talonpojat ilman poikkeusta
suomalaisten maanviljelijäinkaikkia oikeuksia. Keisari Alek-
sander, joka jo ajattelimaaorjuudenlakkauttamista keisarikun-
nassakin, muutti muitta mutkitta säännöksen siksi, että Suo-
meen sijoitettujen talonpoikien oikeudellinen asema, mitä alku-
perää he olivatkaan, oli samaksi järjestettävä kuin varsinais-
ten suomalaisten.

Neljäs ja samalla viimeinen luku sisältää määräyksiä
asetuksen «toimeenpanosta." Tämä uskottiin kenraalikuver-
nöörin ja hallituskonseljin valvonnan alla Viipurin läänin jär-
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jestämiskomitealle. Lisäksi säädettiin, että uudessa Suomessa

noudatettu siviili- ja rikoslaki oli vuoden 1812 alusta astuva

voimaan myöskinvanhassa Suomessa, Kaikki tätä maakuntaa

koskevat asiakirjat, niin hyvin jo päätetyissä jutuissa jakysy-

myksissä kuin niissä, jotka vielä olivat käyttelyn alaisia, piti

venäläisistä virastoista annettaman Suomen hallituskonseljille.

Laatuunsa nähden kysymys sitten oli lailliseen loppuun saa-

tettava tahi siihen kuuluvat asiakirjatarkistoon siirrettävät. —

Kaikki nämä säännökset hyväksyi keisari aivan muuttamatta.
Venäjäksi käännettynä saavutti uusi asetusehdotus hal-

litsijan lopullisen vahvistuksen 31 p. jouluk.1811/12 p. tam-

mik. 1812. Sisältäen lisämääräyksiä ensimmäiseen yhdistämis-

manifestiin ja läheisesti koskien venäläisten lahjoitusmaaisän-

tien etuihin, julaistiin se keisarikunnassakin. Siten joutui

siis Venäjänkin lakikokoelmaan tuo keisarin itsensä muodos-

tama vakuutus, että säätyjen edustus valtiopäivillä, na CefiMt

rocy^apcTEemiLixi, xlhhobt>", järjestetään Viipurin läänissä

Suomen suuriruhtinaskunnan valliomuodossa määrättyjen yleis-

ten säännösten mukaan, Ha oöupix-b npaßiuiaxi» bt> Ixoncmu-
myiijiu Beamtaro KmmecTßa $hiijmiwh onpeAtaemiHXfc".

Muistamme Armfeltin jo edellisenä syksynä huomautta-
neen, että käskyvaltaa käyttämällä täytyi vaikeudet voittaa,

jättäen vaillinaisuudet tulevaisuudenkorjattaviksi. Onkin tun-

nustaminen, että sitä keinoa hän julistuskirjassa 12 p. tammik.
1812 suuresti käytti, ja ainakin osittain asialle eduksi, sillä

toisenlainen menettely,esim. virastojen ja lahjoitusmaaisäntien
kuulusteleminen, olisi ehkä siirtänyt koko yhdistämisen epä-

tietoiseen tulevaisuuteen. Mutta muistamista on sen ohessa,

että keisari itse oli neuvonantajaansavielä paljoa jyrkempi,

rajoittaen vastoin Armfeltin ehdotusta palkan nauttimisajan

maakunnan entisille virkamiehille hyvinkinlyhyeksi jaantaen,



117

niinikään, omasta initsiativistään, venäläisille maaorjilleSuo-
messa persoonallisen vapauden ja täydet kansalaisoikeudet. J)

Haitallisempikuin Armfeitin ehdotusten jyrkkyys oli se
seikka, että hän ne oli suunnitellut omin päin, Suomenasiain
komiteaa laisinkaan kuulustelematta. 2) Siitä oli seurauksena
säännösten paikoittainen epäselvyys ja puutteellisuus, joka
ennen pitkää synnytti vaikeuksia ja antoi aihetta lisämääräyk-
siin ja muutoksiinkin.

Näin oli asetukset säädetty, ja toimeenpanon tuli alkaa.
Siinä kohden olitärkeintä saada Viipuriin maaherra, joka täysin
pystyi monessa suhteessa vaikeaan, lujuutta, arvostelukykyä
ja työvoimaakysyvään tehtäväänsä. Jo ylempänänäkilukija
Armfeitin ajattelevan everstiluutnatti Carl Stjernvallia, joka
oli vasta hajoitetun suomalaisenarmeijan etevimpiäupseereja.
Omituinen onnettomuus, joka jo sodan ensi päivinä teki hänet
sotavangiksi,esti häntä olemasta osallisena isänmaan puolus-
tuksessa, mutta hänen nauttimaansa arvoa osottaayksin sekin
seikka, että oli ollut puhetta hänen nimittämisestään armeijan
kenraaliadjutantiksi, toisinsanoen hänen siirtämisestään sijalle,
jossa Adlercreutz sittemmin johti Suomen joukkoja voittoon
ja kuolemaan. Kesällä v. 1811 Pietarista palattuaankävi

l) Lähettäessään julistuskirjanSteinheilillc kirjoitti Armfelt liittä-
vänsä siihen ranskan kielellä sepitetyn, Hänen MajesteettinsaKeisarin
armossa tarkastaman kirjoituksen, c,T,feaiinoe na (ppaiisycKHira asutti.
coiinnenie Ero Himep.Be,-miiecT[iOMri> Bcep.iii>ico*iaHme pa3C>ioTpeiuioe". Näistä
sanoista päättäen ei luulisi puheena olevaa kirjoitusta asetuksen ranska-
laiseksi tekstiksi. Se se kuitenkin on, nimittäin teksti sellaisena, joksi
keisari sen oli muodostanut. Kokoelma Keisarillisen Majesteetin kir-
jelmät ja reskriptit" Suomen valtioarkistossa.

2) Vertaa Kehbindcrin kirjettä Mannerheimille 22 p. tammik.1812.
Castren, Skildringar, siv. 288 ja 290.
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Armfelt Stjernvallia puhuttelemassa Jokioisissa ja Kangasalla,
jonne kuuluisa terveydenlähde tuohon aikaan ylimyksiämme
houkutteli. Lopullistavastaustahän ei kuitenkaan silloin vielä
näy vaatineen, eikä Stjernvall ollutkaanvalmis sitä antamaan,

sillä hän epäili, peläten niitävaikeuksia, joitamaaherranvirka
ihan oudoissa oloissa toisi mukanaan. Sittemmin syksyllä,
kun yhdistyksen toteutuminen oli täysin varma, koettiArmfelt
kirjeissä molemmille veljeksille kaikin tavoin poistaa nämä
epäilykset. Jakeisarin kysyessä,oliko Stjemvall# toimeensuos-
tuvainen, vastasi hän: niin pian kuin on osottaminen Teidän
Majesteetillenneharrastustaan ja isänmaanrakkauttaan jakun
isänmaan palvelusonkysymyksessä, käy häneenluottaminen."

„Sanoin sen", lisää hän, „täydestä vakaumuksesta ja luotan
siihen, ettette en cas de besoin tee minua valehtelijaksi."l)
Mutta vielä sittenkin kun yhdistysjulistukset jo olivat ilmes-
tyneet, pysyi Stjernvall epäilyksissään. Niistä puhuen Arm-
felt vastasi: On — varma Teidänkelpaavanmaaherraksi Vii-
puriin, kunhan vaan hiljennätte erästä isänmaallistakiivautta,
joka ei ole à la hauteur des hommes de siècle, "2) ettekä luule
kaiken olevan hukassa sentähden ettei kaikki edisty nopeasti
ja hyvin; tämä läksy ei ole minun keksimäni, vaan kokemus
on sen usein minulle antanut ja aina minun vahingokseni.
Nyt koetan minä joka päivä noudattaa, mitä siten olen oppi-
nut, ja toivon meren aaltojen tavoin sillävoittavani alaa, että
toisinaan väistyn, missä esteet ovat liian jyrkät." 3)

Eipä kuitenkaan Stjernvall ollut ainoa ehdokas. Keisari
ajatteli itse alkuansa eversti Palmfeltia,hänen lankoansa,joka

') Armfelt Stjernvallillo 25 p. marrask.
2) paikallaan meidän vuosisatamme ihmisissä".
3) Armfeltin kirje Stjernvallille 15 p. tammik.1812.
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hänkin on tunnettuSuomen sodasta, muttaArmfelt, tunnustaen
Palmfeltin kyvyn, piti häntä liiaksi mukavuutta rakastavana.
Niinikään oliViipurinsiviilikuvernöörillä,valtioneuvosVinterillä
suosijoitaan, jotkakoettivat hänen syrjäyttämistään estää. Jos
nämä yritykset onnistuvat, arveli Armfelt, ei yhdistyksestä ole
mitään hyötyä, sillä jos mieli saada siitä maasta kalua, ovat
kaikki myrkylliset rikkaruohot juurineen pois kitkettävät". ])

Carl Stjemvall nimitettiin, ja 31 p. tammik. lähetti
Armfelt uuden maaherran valtakirjan kenraalikuvernöörille.
Viikkoa myöhemmin seurasi ilmoitus, että keisari, katsoen
niiden asiain paljouteen, joita Viipurin läänin järjestämis-
komitean tuli käsitellä, oli korottanut jäsenluvun seitsemäksi,
puheenjohtajaa,läänin maaherraa,lukuun ottamatta. Jäseniksi
oli hän uudesta Suomesta, hallituskonseljin ehdotuksen mu-
kaan, nimittänyt esittelijäsihteeriStjervaldin, laamanni,parooni
Kothenin ja kruununvouti Walleniuksen; vanhan Suomen
omista asukkaista oli seuraavat neljä määrätty: todellinen
valtioneuvos Friccius,2) hovineuvosBjörkqvist,kapteeniSatra-
päsnoi ja kolleegiasessori Europaeus. Näistä ainoastaan
Björkqvist oli hallituskonseljin ehdottama. Ennen pitkää

*) Armfeltin kirje Aminoffille 14 p. tammik. 1812 ja Carl Stjern-
vallille seuraavalta päivältä.

2) Fricciuksen nimen tunnemme 18 p. lokak. 1809 asetetustakomi-
teasta. Kun hän

—
valtiosihteeriksi nimitettyä Rehbinderiä lukuun

ottamatta
—

oli ainoa sen jäsenistä, joka siirrettiinuuteen Suomenasiain
komiteaan, saattaisi se arvelu tuntua luonnolliselta, että hän oli voitolle
päässeen, Armfeltin edustaman suunnan miehiä. Ettei kuitenkaan hänen
vaikutustaan Armfeltiin saa liioitella, osottavat jälkimäisen kirjeet Carl
Stjernvallille. Maalisk. 3 p. 1812: Valtioneuvos Fricciuksen mukana
lähetän minä.kirjeen . Tämä Friccius on mies, jolla on sekä tietoja
että ymmärrystä, mutta hänen sydämensä ei ole paraimmassa maineessa.
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tapahtui kuitenkinmuutoksia komiteankokoonpanossa. Satra-
päsnoi ei ottanut tointa vastaan, jahänen sijansa jäi tyhjäksi,
jota vastoin Wallenius, joka myöskin haki vapautusta, sai
seuraajakseen läänin kamreeri Wacklinin. Komitean ohje-
sääntö on päivätty 14 p. helmik. 1812, ja työnsä komitea
aloitti maaliskuun alussa, sitä sitten jatkaenseuraavanvuoden
loppuun.

Laajuuteen ja monipuolisuuteen nähden ne esitykset,
jotka Viipurin läänin järjestämiskomiteajättihallitukselle, ovat
maassamme miltei ilman vertojaan. Kun Kaakkois-Suomen
tila vuosisatamme alulla ja ne muutokset, joitapalauttaminen
muun Suomen yhteyteen vaikutti, kerran ja toivottavasti pian
yksityiskohdissaankin joutuvat esitettäviksi, ovat komitean
asiakirjat luonnollisena lähtökohtana. Niinpitkälle ei kirjaseni
tarkoitus ulotu. Mitä siinä vielä mainitsen noilta murros-
ajoilta, liikkuu ulkopuolellakomitean toimintaa.

Muutamissa suhteissa hänestä siis voi olla hyötyä, ilman että häneen
kuitenkaan erittäin on luottaminen. Olen luullut oikeaksi jo ennalta
tehdä tämä viittaus." Huhtik. 5 p.: Totta kyllä, että järkevätkruunun-
palvelijatkinvoivat tässäkohden"— mieltenrauhoittamisessa— tohnittaa
paljon hyvää. Mutta sellaiset veijarit kuin Grönqvist Käkisalmessa ja
Kruskopfin sijaiset, ovat laitettavathiiteen, ja siinä tulee Teidän mene-
tellä niin kiireestikuin mahdollista. Herra Friccius kumppanineen kan-
nattaa näitä häiriön synnyttäjiä, saadakseen siten pahan jatkumaan.
Mutta siinä täytyy pitää heitä tarkasti silmällä." Heinäk. 10 p. samaa
vuotta: Friccius on. niinkuin Te mainiosti sanotte, paljasta Unina ja
huonoa ilmaa, mutta kreivi Sprengtporten kehui häntä älyksi ja keisari
suosi häntä erityisesti. Itaalialaisessa opera buffassa olisi hän verraton
henkilö, ja siinä etenkin tahtoisin nähdä hänet." Mitä Armfelt tässä
Sprengtportenista kertoo, osottaa, ettei vanhus ollut ihan välinpitämätön
syrjästäkatsoja, kun se yhdistämisaate toteutui, jotahän neljännesvuosi-
sataa aikaisemmin ensimmäisenä oli Venäjän hallitsijalle esittänyt.
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Toinenkin komitea eli komissioni Viipurin läänin asioita
varten asetettiin. Huomattiin tarpeelliseksi ruotsintaa ja seli-
tyksillä varustaaasiakirjatniissä keskeneräisissä oikeusjutuissa,
jotka vanhasta Suomesta joutuivat hallituskonseljin tahi hovi-
oikeuksien käsiteltäviksi. Tammikuun 31 p. keisari sentähdcn
asetti Pietariin erinäisen valmistus- tahi käännöskomitean,ni-
mittäen siihen esimieheksi valtioneuvos Rosenkampfm ja hä-
nelle apulaiseksi valtioneuvos Walleenin. Rosenkampf oli tun-
nettu, tärkeissä luottamustoimissa käytetty lakimies, ja oli ehkä
siten tutustunut vanhan Suomenkin asioihin,koska hän, vaikka
olikin Liivinmaalta kotoisin, äskettäin oli nimitetty jäseneksi
Suomen asiain komiteaan, muka juuri entisen Suomen kuver-
nementin edustajana. Walleen oli suomalainen ja hänkin
Suomen komitean jäsen.

Tuskin oli ensimmäinen julistuskirja Viipurin läänin
yhdistämisestä ilmestynyt, kun keisari jo hiukan muutti siinä
määrättyä maamme ja keisarikunnan välistä rajaa. Rajajoen
asetehtaan alue oli osaksi vanhaa Suomea, osaksi Pietarin
kuvernementtiä. Sellainen jako näytti haitalliselta, ja keisari
päätti— kenenkäehdotuksesta, on tietämätöntä — että alue oli
kokonaisuudessaan liitettävä vastasanottuun kuvernementtiin;
ilmoitus siitä lähetettiin niin hyvin Suomen hallituskonseljille
kuin venäläisille asianomaisille. Mutta parin kuukauden kulut-
tua keisari korjasi päätöksensä ja määräsi, hyväksyen Raja-
joen asetehtaan tirehtöörin,everstiluutnantti Lancryn ehdo-
tuksen, että puheena oleva alue olikin yhdistettävä Viipurin
lääniin. ])

Muuan asia, joka kohtasi vaikeuksia, oli vanhaa Suomea
koskevien asiakirjain saanti venäläisistä arkistoista. Huolimatta

*) Armfcltin kirje kenraalikuvernöörille29 ]>:ltä helmik. v. 1.
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manifestista 12 p. tammik. ja käskystä, jonka Speranski
keisarin nimessä oli antanut kiertokirjeessäkaikille ministe-
reille, ainoastaan sisäasiain ministeri ja kirkollisasiain pääl-
likkö ryhtyivät määrättyyn toimenpiteesen. Erittäinkinsenaa-
tissa ja justitsikolleegissa säilytettyjen asiakirjain viipymi-
sestä oli haittaa, sillä niitä ilman ei käännöskomitea voinut
työtään alkaa. Niinikään tarvitsi järjestämiskomitea Viipurissa
useita poliisiministeristössäolevia papereita. Kun uudistetut-
kaan kehotukset eivät asianomaisiin mitään vaikuttaneet,huo-
masi Armfelt välttämättömäksi kääntyä valituksella keisariin.
Milläpontevuudellahän piti puoliaan,osottaa tämäkinkirjoitus,
jonka pääkohta kuuluu:

„Ollen vakuutettu, että ne ministerit, joiden puoleen
olen kääntynyt, yhtä hyvin kuin minäkin tietävät, että niin-
kuin ei ole lupa hetkeäkään viivyttää minkään keisarillisen
käskyn toimeenpanoa, niin on tämä toimeenpanovieläkiireel-
lisempi,kun oikeudentunto, ihmisellisyys — sillä monta ihmistä
viruu vankeudessa — ja valtion rahallinenkin etu kieltää
jättämästä keskeneräiseksi kysymystä alemmankansaniokan
menestymisestä ja kohtalosta, tämänkansaluokan, jotavastaan— en pelkää sitä sanoa — vaikuttavat henkilöt useampia
vuosia ovat olleet liitossa, riistääkseen siltä lain turvan.

Sittenkuin minä puolestani olen käyttänyt kaikkiamah-
dollisia keinoja päästäkseni tarkoitukseni perille ja poliisi-
ministeri on luvannut kahden päivän kuluessa jättää luotaan
kaikki Viipurin lääniä koskevat paperit, täytyy minun rukoilla
Teidän Keisarillista Majesteettianne, että oikeusministerille
annettaisi ehdoton käsky olla kauemmin lähettämättä Suomen
asiain komitealle sanottua lääniä koskevat asiakirjat, kartat
ja paperit, niin että vihdoinkin kävisi mahdolliseksi ruveta
tätä lääniä järjestämään ja että henkilöt, joille Teidän
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Majesteettinne jo maksaa palkan, voisivat aloittaa virka-
toimensa." l)

Keisari oli kerran puhunut Armfeltille kannustimistaan,

jotka toivat kuhnureillekin kiireen. Tällä kertaa lienee hän
niitä käyttänyt, eikä turhaan, sillä asiakirjain viipymisestä ei
sen koommin ole puhetta.

Oli ollut tarkoitus luetella manifestissa 31 p:ltä jouluk.
1811 / 12 p:ltä tammik. 1812 kaikki ne virat, jotka yhdistyksen
toimeentultua lakkaisivat. Mutta syystä, jonka tunnemme, oli
manifesti puutteellisesti valmistettu eikä sisältänyt sanaakaan
tullin, postin eikä metsänhoidon vastaisesta järjestämisestä.
Tosin näitä aloja hoitavien virastojen alistaminen Suomen
hallituskonseljinkäskyvaltaanoli välttämätönseuraus joensim-
mäisenkin manifestin yleisistä määräyksistä, mutta erityinen
kirjevaihto asianomaisten venäläisten ministerien kanssa ja
erityinen esittelykin keisarille oli niistä kuitenkin tarpeen.
Armfeltilta löytyy kaksi postikysymystä koskevaa kirjoitusta.

Toisessa hän kirjoittaa keisarille:
„Jättäen minulle pyytämäni tiedot vanhan Suomenposti-

laitoksesta, on sisäasiain ministeri lausunut sen toivomuksen,
että hankkisin hänelle Teidän Keisarillisen Majesteettinne
armollisen valtuuden ilmoittaa paikkakunnallisillevirastoille,

että tähänastiset suhteet ovat lakanneet ja että nämä vi-
rastot lasketaansuuriruhtinaskunnankeskushallituksen käskyn-
alaisuuteen, niinkuin tämän maan valtiomuodon periaatteet
vaativat." 2)

*) Jäljennös Armfeltinpapereissa, ilman päivämäärää.
2) Minun alleviivaamani. Alkukielellä sanat kuuluvat: et leur

réunion sous le centre du GrandDuché, selon les principes de sa Con-
stitution."
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Kuinka kysymys kehittyi, näkyy Armfeitin kirjelmästä

sisäasiain ministerille 26 p:ltä tammik. v. 1. Keisari oli käs-
kenyt Armfeltin ilmoittaa, että tämän ministerin piti ensi
esittelyssään ehdottaa hänen vahvistettavakseen toimenpide,
jonka kautta vanha Suomi postilaitokseenkin nähden järjes-

tettäisi samalle kannalle kuin muu osa suuriruhtinaskuntaa. ')
Niinkuin monessa muussa maassa, niin oli Venäjälläkin

postin ja matkustajain kuljetus läheisesti toisiinsa yhdistetty.
Se teki tietysti kahta tarpeellisemmaksi järjestää uudet lai-
tokset, ennenkuin vanhat lakkautettiin. Maaliskuun alussa
kirjoitti Armfelt Carl Stjernvallille, jonka juuri siihen aikaan
oli määrä saapua lääniinsä:

Kuinka tahdotte menetelläniiden postiljooniensuhteen,

joita on kaikissa majataloissa? Minun vakaumukseni mukaan
sanotut herrat ovat rahvasta imeviä iilimatoja, ja kun passi-
tuksesta (podoroshni) lähtenyt tulo Viipurin läänissä lakkaa,

voisivat luullakseni nämäkin junkkarit kadota tiehensä. Se
on toimenpide, johon sisäasiain ministeri ensi viittauksellaon
valmis tarjoamaan myötävaikutuksensa. Kyytilaitoskokonai-
suudessaan on Viipurin läänissä hullulla kannalla, yhtäpaljon
talonpojille rasitukseksi kuinmatkustajillekiusaksi jahäiriöksi.
Tämän kaiken muuttaminen vaatii aikaa, mutta periaatteet
pitää toki jo nyt määrättämän." 2)

Tullista muistanee lukija sen väliaikaisen toimenpiteen,
johon keisari edellisen vuoden marraskuussa oli ryhtynyt,
asettamalla Viipurista Käkisalmeen ulottuvan tullivalvonnan.
Sen lakkauttamisesta mainitsee Armfelt: Raha-asiain ministeri

*) Molemmat nämä kirjoitukset löytyvät jäljennöksinä Armfeltin
papereissa.

2) Armfeltin kirje Carl Stjernvallille 6 p. maalisk. 1812.
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on niitä, jotka yhä tahtovat sekaantua Suomen asioihin.
Keisarin talrfo on, ettei mikään venäläinen virkamies, paitse
meidän kenraalikuternöörimme,saa vähimmässäkään määrin
ryhtyä mihinkään, joka kuuluu hallintoon. Sentähden on
annettu käsky siirtää venäläinen tulli pois Viipurista ja viral-
lisesti on minulle ilmoitettu, että tuonjoukkion toimintasiellä
on lakannut." ')

Jo «mietteissään" edellisenä syksynä oli Armfelt ehdot-
tanut venäläisen metsänhoitolaitoksen poistamista vanhasta
Suomesta. Puheena olevassa kirjeessään Stjernvallille 6 p.
maalisk. sanoo hän keisarin kyllä aikoneen ja edelleenkin
aikovan lähettää nämä virkamiehet sieltä tiehensä, mutta
valitettavasti oli nimenomainen säännös manifestista unoh-
tunut. Piti nyt ajateltaman, mikä oli sijaan pantava, sillä
tämä joukkio lienee joka suhteessa turmion lähteenä onnet-
tomassa Viipurin läänissä."

Toisen manifestin vaillinaisuudet, aiottujen säännösten
unohtuminen, olivat kieltämättä Armfeltin syyksi luettavat.
Itse sitä vastoin olikeisari asettanut siihen eräänmääräyksen,
joka vaikutti, että kokonainenkansaluokka vanhassa Suomessa
hyvinkin ristiriitaisin tuntein tervehti maakunnanuuttaasemaa.
Tarkoitan määräystä, että syrjäytettävät virkamiehet saisivat
nauttia palkkaetujaan ainoastaan 1päiväänheinäk. 1812 eikä,
niinkuin Armfelt oli ehdottanut, siksi kuin heidät ehdittiin
sijoittaa-muihin toimiin. Muuallakin Suomessa kuin Viipurin
läänissä tämä paikkojen riistäminen herätti huomiota ja huo-

*) Armfelt Stjeravallille 6 p. maalisk. Alleviivaamani sanat kuu-
luvat alkukielellä: Käjsarns vilja är att ingen rysk embetsman,utom
vâr Gen. Gouv., pâ minsta vis fâr befatta sig mcd nâgot, af hvad som
tili administrationenkan höra."
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lestutti virkamiehiähuonona tulevaisuuden enteenä. Vastaten
kirjeesen, jossa entinen Anjalan mies, silloinen postitirehtööri
Kustaa Ladau oli ottanut asian puheeksi, kirjoitti Armfelt:
«Viipurilaisten virkamiesten kohtalo, jotka yhtäkkiä on ero-
tettu viroistaan ja kynän piirroksella viskattu maantielle, on
tuottanut minulle, minun täytyy tunnustaa se, paljon tuskaa.
Mutta asianhaarojen tähden, joita en tunne, keisari ei luullut
heidän sen parempaa ansaitsevan. Tätä koskeva keisa-
rillinen asetus on 30 [31] päivältä jouluk. ja on siis ilmesty-
nyt aikaisemmin kuin maakunnan yhdistäminen uuteen Suo-
meen oli tapahtunut ja ennenkuin hallitsijan tahto siellä vielä
oli minkään rajoitusten alainen. Hänen Majesteettinsa on toi-
vonut, että tämä erotus valtaannähden huomattaisija tarkoin
pidettäisi silmällä. Ei siis, hyvä herra, saa tästä asiasta tehdä
vääriä johtopäätöksiä,sillä ei ole sitä ihmistä Suomen suuri-
ruhtinaskunnan koko alueella, jota jälkeen 1 p. tammik. 1812
[v. I.] kohdeltaisi toisin kuinperustuslakiensisällyksen mukaan,— ei ainakaan meidän suuresti rakastetun Ensimmäisen Alek-
sanderin hallitessa, jolle Jumala suokoon pitkää ikää". ')

Niin tukalaksikuin julistuskirjasta saattoi päättää erotet-
tujen virkamiesten kohtalo ei toki käynyt. Armfeltin kirjeistä
€arl Stjernvallille on nähtävänä, miten he sittenkin, tahi
ainakin useimmat heistä, ennen pitkää saivat joko uuden
viran tahi palkkaa vastaavan eläkkeen.

Maaliskuun 9 p:nä 1812 kirjoittaa Armfelt: Rauhoitt-
aessanne kaikkia olette, hyvä ystäväni, tehnyt oikein, vaikka
kyllä keisari on suuttunut kaikkiin virka- ja aatelismiehiin
vanhassa Suomessa. Vähitellen kuitenkin tämä hetkellinen
katkeruus haihtuu ja silloin hyvä sydän pääsee täyteen

l) Armfelt Ladaulle 7 p. helmik. Joensuun kokoelma.
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valtaansa. Siis varmaankaan ei kukaan heistä joudu tässä
leivättömäksi. Vinter" — entinen siviilikuvernööri— saa
ensimmäisen käytettävissä olevan kuvernementin; nyt on
vaan yksi vapaana ja siitä määrää Oldenburgin prinssi. !)
Mutta ennen pitkää asia kyllä järjestyy. Olen sitä paitse
puuhassa saadakseni nämä herrat pois maasta, sillä vanha
hapatus, missä sitä syntyy, ei ole koskaan hyödyksi."

Ennen maaliskuun loppua Stjernvall kävi Pietarissa ja
ehdotti silloin useammille maakunnan virkamiehistä eläkkeitä.
Armfelt esitti hänen kirjoituksensa keisarille ja kirjoitti 5 p.
huhtik. tästä esittelystä: „Kaikki iäkkäät virkamiehet saavat
kyllä pitää palkkansa eläkkeenä. Mutta tultuaan muutamiin
nuoriin, jotka Te myöskin olittepannut luetteloonne,pysähtyi
keisari jyrkästi. Parempi olisi ollut noudattamalla minun neu-
voani luokitella ensi sijaanne, jotkaovat vanhoja,ansiokkaita
ja voimattomia, toiseen ansiokkaat jakivulloiset,ja viimeiseen
ne, jotka ansaitsevat saada nauttia palkkaansa,siksi kuin hei-
dät siirretään muualle. Nyt tulee minulle jumalatonvaiva,
ennenkuin tämä juttu on loppuunselvitetty. Rehbinderkuuli
muistutukset, joita Teidän kirjoituksenne johdosta tehtiin ja
jotka kaikki tuottavat ajan hukkaa".

Kului pari kuukautta ja Stjernvall ryhtyi uudelleen asiaa
ajamaan. Armfeltin vastaus 29 p:ltä kesäk. kuului; »Var-
maankaan ei kielletä mitä Te, yleistä hyvää silmällä pitäen,
tahdotte ja toivotte, vaikka tosin on erittäin vaikeata hävittää
keisarin kova vastenmielisyys sitä virkamiespaljouttavastaan,
jonka hän arvelee olevan, ja joka ennen on ollutkin, syynä
läänin onnettomaan tilaan." Muutamia päiviä myöhemmin,

*) 0!i nainut keisarin sisaren ja sen jälkeen nimitetty Tverin,
Novgorodin ja Jaroslavin kenraalikuvernööriksi.
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3 p. heinäk. saattoi Armfelt ilmoittaa, että kysymys oli saa-
tettu onnelliseen loppuun. Stjernvallin kirje, jonka hän oli
näyttänyt keisarille, oli taivuttanut tämän määräämään, että
niille Viipurin läänin virkamiehille, joita eioltu muualle sijoi-
tettu, piti palkka maksettaman vuoden loppuun, ja kaikille
heistä, jotka kohtuudellasaattoivateläkettä vaatia, olise myön-
nettävä. «Tosin on tämä raskasta Suomen valtiolle," lisäsi
Armfelt, mutta oli kuitenkin hänkin päätökseen tyytyväinen.

Miltei kaikki ne virkamiehet, joidentaloudellinen kohtalo
täten ratkaistiin, ovat maamme aikakirjoissa jääneet jotenkin
tuntemattomiksi. Poikkeuksista on vanhan Suomen koulujen
tarkastaja Eerik Gabriel Melartin ensi sijassa mainittava.
Syntyneenä ruotsalaisessa Suomessa ja saatuaan tieteellisen
kasvatuksensa Turun yliopistossa, oli hän kuitenkin jo ennen
sotaa siirtynyt Viipuriin. Manifesti 12 p. tammik. 1812 näytti
tekevän hänetkin virattomaksi, mutta jo samana vuonna haki
hän ja saikin jumaluusopin professorin sijan Turussa. Sittem-
min hän, kuten tunnettu, kohosi Suomen arkkipiispaksija saa-
vuttimaamme sivistyshistoriassapysyvännimen,muun muassa
Suomalaisen kirjallisuudenseuran puheenjohtajanajahartaana
suomalaisuuden ystävänä. ])

Tulemme nyt uudelleen tehtävän muutostyön arimpaan
kohtaan, lahjoitusmaakysymykseen. Virkamiesluokkaa mahta-
vampi ja sentähden vaarallisempi oli lahjoitusmaitten venä-
läinen isännistö. Valitettavasti sen pyyteetkin olivat paljoa
vaikeammat tyydyttää.

') Melartinin kirjeistä valtioneuvos C. J. Walleenille vuodelta1812
näkyy hänen ensin ajatelleenFranzenin siirtymisen kauttaRuotsiin avoi-
meksi joutunutta historian ja siveysopin professorin virkaa. "Walleenin
kirjekokoelma Suomen valtioarkistossa.
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Kohta kun manifesti 11/23 p:ltä jouluk. oli ilmestynyt,
pyysi Armfelt vanhan Suomen aatelismarsalkalta parooniBoris
Fockilta luettelon maakunnan maata omistavista aatelismie-
histä janiiden asiakirjojenjäljennökset,joihinheidänoikeutensa
perustuivat. Lähettäessäänpyydetynluettelon japari lahjoitus-
kirjan jäljennöstä, vakuutti Fock, että maakunnan aatelisto,
nähtyään yhdistämismanifestista keisarin hyvää tarkoittavat
aikomukset, oli puolestaan kaikin voimin helpottava niiden
nopeata toimeenpanoa. Sitä paitse hän ilmoitti, että ne sen
jäsenistä, jotka silloin olivat Pietarissa, pyysivät hänen kaut-
taan Armfeltin välitystä saadakseen juhlallisesti esiintuoda
valtaistuimen juurelle alamaisen kiitollisuutensa osotukset.

Paljokonäissä vakuutuksissa olitotta,siinätoinenkysymys.
Jo uuden vuoden alulla mainitaan muutamassa kirjeessä Vii-
purista, että maakunnan aateliset, joilla oli orjia hengillä
maatiloillaan Suomessa, riensivät kirjoituttamaan niitä tiluk-
silleen Venäjällä tahi taloilleen Pietarissa. ') Sellainen menet-
tely oli tosin toisessamanifestissanimenomaan kielletty,mutta
kielto tuli liian myöhään. Isännät ehtivät, ilmoitti kenraali-
kuvernööri Armfeltille 15/27 p. helmik., kirjoituttaa 445 or-
jaansa Suomesta venäläisiin kuvernementteihin. Steinheil
pyysi sentähden toimenpidettä näiden onnettomien siirtämiseksi
takaisin Viipurin lääniin, mutta Armfelt selitti sen mahdotto-
maksi, koska väärinkäytös oli tapahtunut jo ennenkuin maa-
kunnan yhdistäminen Suomeen oli virallisesti julistettu. Sitä
vastoin tämän julistuksen jälkeen, niin oli keisari käskenyt,
piti tuollainen laittomuus tarkasti estettämän.2)

x) Ote tästä kirjeestä Armfeltin papereissa.
2) Steinheilin kirjelmän jäljennös ja Armfeltin vastaus Suomenval-

tioarkistossa, kenraalikuvernöörinkanslian asiakirjoissa.
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Tuntuvammin kuin kielto siirtää venäläisiä orjiaan Suo-
mesta keisarikuntaan koski lahjoitusmaittenisäntien talouteen
manifestin määräys,ettäalustalaisten ulosteot toistaiseksi, siksi

(kuin uusi verotus ehti tapahtua, piti suoritettamanRuotsin
vallan aikuistenperusteittenja 1728 vuodenrevisionin mukaan.
Mitä Taubilankontrahdin lakkauttaminen sai aikaan parooni
Freedericksin tilalla, sen tämä säännöslahjoitusmaillayleensä.
Lakkautetut olivat kerrassaanne korotukset, joidenaikaansaa-
misessa isännät ja heidän voutinsa vuosikymmeniä olivat
työskennelleet. Tietysti oli siis ankaraa mielipahaa odotta-
minen, erittäinkin niissä piireissä, jotka olivat harrastaneet ja
jo toivoneetkin olojen muodostumista vanhassa Suomessa
kokonaan venäläiseen tapaan. Meluavinmies siinä ryhmässä,
tuttavamme Aleksei Danilovitsh Kopiev,joutuiuudelleen näyt-
tämölle.

Eräässä kirjeessään Armfeltille alkuvuodelta 1812 ken-
raalimajuri Aminoff, joka hänkin silloin Suomen komitean
jäsenenä oleskeli Pietarissa,mainitsee seuraavaa: «Kauhistuk-
sella olen kuullut,ettäkenraaliKopiev onkarkoitettu Venäjän
pääkaupungista, jossa hän on ollut valvomassa niin hyvin
omia kuin säätyveljiensä oikeuksia, ja yleisesti Sinua siitä
syytetään, että olet kehottanut tähän toimenpiteesen oikeutta
rakastavinta, jalomielisintä hallitsijaa, jota on maan päällä
olemassa. On siis niin, että vapaana syntynyt mies, vapaan
kansan jäsen, jolle hallitsijan rinnalla on uskottu isänmaan
korkeimmat tehtävät, hän karkoittaa Venäjän pääkaupungista
Venäjän alamaisen, jonka julistuskirja vanhan Suomen yhdis-
tämisestä kuitenkin jo oli asettanut lakiemme suojaan; hän
on avannut ja tasoittanut tien sille vastaiselle mielivallalle,
jota nyt annetun esimerkin nojalla kyllä kerran tiedetään
käyttää meitä suomalaisia vastaan. Venäläinen on lähetetty
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maanpakoonKäkisalmeen, meidät suomalaiset lähetetään Si-
periaan. Se liian kiireinen ja raju tapa, jolla vanhan
Suomen yhdistäminen on suoritettu, onhankkinut hyvälle kei-
sarillemme vihollisia. Tämä toimenpide, sen miehen karkoit-
taminen, joka on puhunut, olkoonpa varomattomastikin, ole-
tetun oikeutensa puolesta, on lisäävä heidän lukumääräänsä,

ja jos onnettomuus sattuu,jonkakaikkivaltias Jumala torjukoon,
olemme me täällä ensimmäiset uhrit ja isänmaanperikato on
välttämätön."

Se ei ollutyksinänsähuhuKopievinkarkottamisesta, joka
oli tämän ankaran moitteen aiheena, vaan Aminoff oli muu-
tenkin tyytymätönvanhanystävänsärohkeaan, kaikista esteistä
väliäpitämättömäänesiintymiseen. Eikä suinkaanihan ilman
syyttä, sillä mitä ansioita Armfeltilla olikin, varovainen hän
ei ainakaan ollut. Huhu kenraaliKopievinkohtalostaoli toki
onneksi liioiteltu, ellei se ollut kokonansa väärä.

Vastauksessaan sanoo Armfelt: Koko Kopievinjuttuun
en vastaa muulla tavoin kuin että lähetänkaksihänen tähän
liitettyä kirjettään, joista toinen on keisarille, toinen minulle.
Molemmista näkyy, l:si, että hän ei ole karkoitettu Pietarista,
ja 2:ksi, että vaikka tosin olenkin yksityisesti, mies miestä
vastaan, läksyttänyt häntä aika lailla, olen hallitsijan luona
puhunut hänen hyväksensä. Viimeinenjaparas todistus,kuinka
pahasti.Sinä olet erehtynyt ja kuinka herkkä Sinä aina olet
tuomitsemaan minua väärin, — — on se, että Kopiev itse
huomenna tulee Sinun luoksesi. Kuinka saatatSinä niinperin
erehtyä minusta ja keisarista, että se ajatus pistää päähäsi,
että pannaksemmeperustuslaillisenjärjestelmänvoimaan, aloi-
tamme me toimenpiteillä, jotka ovat mielivaltaisempia ja sor-
tavampia kuin koskaan on kuultu aina siitä astikuin perustus-
lakeja on olemassa ollut? Jokaniin tekisi, olisi ilkeä ja halpa
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ja valtiomiehenä erittäin ymmärtämätönja typerä. Se siitä
asiasta. — Suomen yhdistäminen ei voinut tulla toimeen ilman
jonkun verran ankaruutta ja miehen pontevuutta. Esteitä ei
voitu hiljalleentasoitella,ne täytyimusertaa. Asiaa on tarkoin
mietitty, ja tulevaisuus on näyttävä oikeiksi ne teot ja toimet,

joihin on ryhdytty ja jotka yksinänsä ovat perille vieneet.
Vakaumus, kunnia ja omatunto ovat tässä olleet joh-

tonani, ja sentähden huolin vähät siitä,mitä sanotaanja vielä
siitäkin, mitä minulle yksityisesti saattaa tapahtua: lehti his-
toriassa on minulle suuremman arvoinen kuin kaikkikunnian
osotukset ja omat edut." 1)

Täten kirjoittaessaantiesi Armfelt hankkineensa itselleen
lehden ei yksin syrjäisen kotimaansa,vaanEuroopankinaika-
kirjoissa. Halki talven oli hän palavalla innolla keisarin
apulaisena valmistanut sotaa kansojen sortajaa Napoleonia
vastaan. Tämä sota olihänen silmissään taistelua Suomenkin
etujen puolesta. Käykööt nyt",kirjoittihänCarl Stjernvallille
9 p. huhtik., sotaliikkeemme hyvin,niin että Euroopanrauha
ja Venäjän itsenäisyys lujitetaan. Suomen menestys ja vart-
tuminen riippuu siitä enemmän kuin luullaan." Armfelt val-
misteli paraikaa hallitsijankanssa lähtöärajallekokoontuvaan
armeijaan. Sitä ennen olivat Suomen asiat tulisessakiireessä
järjestettävät ja keisarille esitettävät, sillä oli pelättävä, että
myöhemminsotatapaukset vaativatkaikenhuomion puoleensa.
Tämä muistettakoon lukiessamme, mitä Aminoff 6 p. huhtik.

uudelleen kirjoitti Armfeltille:
Paraimpana ystävänä, joka Sinulla elämässäsi onollut,

vaadin minä Sinua toimittamaanvanhan Suomen yhdistämistä

x) Niiu hyvin pohjakirjoitus Aminoffin kirjeesen kuin Armfcltin
kirjo löytyvät Kiilahden kokoelmissa. Molemmatovatpäivämäärää vailla,
mutta luultavastimaaliskuun lopulta
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koskevan manifestin muutetuksi. Jumalan nimessä, älä jätä
tulta tuhassa kytemään. En saata enkä uskalla sanoa siitä
sen enempää. Kynänpiirros riittää tekemään tyhjiksi kaikki
pirulliset aikeet.

Syrjäytä — se on välttämätöntä— meidän asioistamme,
se mies, joka— ehkä yhdessä karlcoitetun 1) kanssa —on saat-
tanut Sinutharhaan

— .Tee aateliston tilat rälssiksi ja sellaisella
olkoon sanalla voitat Sinä yhtä paljonrakkautta ja siunauksia
kuin tätä nykyä niiden vastakohdan." 2)

Pahasti siis Aminoff oli säikähtynyt, ja lepyttääkseen
lahjoitusmaaisäntien vihaa, josta hän pelkäsi turmion koituvan
koko maallemme, hän oli valmis myöntämäänheille rälssin
omistajien oikeudet. Voinemme olettaa, ettei hän ollut tar
koin kysymykseen perehtynyt eikä siis tietänyt, minkä vää-
ryyden talonpoikiakohtaan hänen ehdotuksensa sisälsi.

Se mies, jonka syrjäyttämistä Aminoff vaati, sentähden
muka että hän johtiArmfeltin harhaan,oli arvatenkinmolem-
pien yhteinen virkatoveri Suomen asiain komiteassa, liiviläinen
Rosenkampf. Siihen viittaamuuan kohta J. A.Ehrenströmin
kirjeessä Aminoffille 22 p. huhtik., jossa kirjoittaja,juuri vas-
taten Aminoffin valituksiin, lausuu mielipahansa siitä, että
Armfelt vanhan Suomen yhdistämisasiassa oli uskonut luotta-
muksensa «henkilölle, joka ei edes ole suomalainen." 3) Tu-
lemme sitä paitse piankinnäkemään, että Armfelt toden teolla
käytti Rosenkampfiaasiamiehenään eräässä yksityisessä, mutta
samalla kuitenkin Viipurin lääniä koskevassa asiassa.

!) Tällä sanalla Aminoff tietysti ei tarkoitaKopievia,vaanvarmaan
Speranskia, joka olikukistunut viikkoa aikaisemminja kuljetettuNishni-
Novgorodiin.

2) Pohjakirjoitus Biilahden kokoelmissa.
3) Riilahden kokoelmissa.
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Pysyikö Armfelt lujana vai saivatko Aminoffin kehotukset
ja lahjoitusmaaisäntien vastustus hänet horjumaan? Turvau-
tukaamme, vastausta hakiessamme, uudelleenhänen kirjevaih-
toonsa, jossa niinhyvin hänen kuin keisarinkin kanta ja tar-
koitukset selvästi kuvautuvat.

Tammikuun 28 p.hän olikirjoittanut piispa Alopaeukselle:
„Talonpoikien pelastamiseksi sorrosta ja kurjuudesta on ryh-
dytty mitä tehokkaimpiin toimiin, ja keisarin mielipiteet ovat
siinä kohden niin lujia ja horjumattomia, etteivät täkäläiset
juonet ja yksityisten edut voi mitään vaikuttaa. Pappien on
tässäkin velvollisuus kristillisellä ja tarkkaavalla silmällä seu-
rata ja auttaa hallintoa ja torjua vääryyttä ja väkivaltaa. Ja
niin pian kuin maaherraStjernvallon ehtinyt saapua sijalleen
Viipurissa, on heidän kääntyminen hänen puoleensa ilmoituk-
silla, eivätkö talonpoikien iilimadot herkeä verta imevästä
sorrostaan."')

Stjernvallille taas Armfelt kirjoitti helmik. 25 p.: Kun
tulette Viipuriin, tapetaan Teidätjuorupuheilla, valituksilla ja
riidoilla. Kuunnelkaa kaikkia, pankaa enin osa kuulemas-
tanne mieleen, mutta ottakaa aikaa tyynesti punnitaksenne,
mistä arvosta se on, joka Teille esitetään. Ylipäänsäaatelis-
miehet ovat kohdelleet talonpoikiaanpahasti ja julmasti,tuo-
marit viekkaasti ja omaa voittoa tavoitellen; porvaristo—

le
tiers état — ei ole rahtuakaan parempi;papit,heillä onkappa
ja kaulus tekopyhyyden ja epäsiveyden peitteenä; talonpoika
on kuin elukka, sorrettu, epätoivosta röyhkeä, kurjuutensa
tähden väliäpitämätön koko olostaan, epäluuloinen, helposti
petetty ja erittäinkin laiska ja haluton. Kun niin paljon pa-
huuttajakelvottomuuttajoutuuyhteen,syntyysiitäkokonaisuus,

]) Neovius, Ur Finlands historia, siv. 190, 191.
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johon on vaarallista koskea muuten kuin suurella varovai-
suudella.

"

Vähää myöhemmin, 6 p.maalisk., koskettelee hän samaa
asiaa: «Vaikka toivon pian näkeväni Teidät täällä(Pietarissa),
katson velvollisuudekseni ennalta ilmoittaa, että kaikenlaiset
rettelöt ja juonet odottavat Teitä Viipurissa. Niillä tahdotaan
pahoittaa mieltänne ja lisäämällä vaikeuksia estää sen suuren
tuuman toteuttamista, jota keisari Suomen yhdistämisessä on
pitänyt silmällä. Tunnen kylliksiTeidän luonteenne enkä siis
sano tätä sentähden, että luulisin minkään asian voivan jär-
kähyttää periaatteitanne ja päätöstänne, vaan tarkoitukseni
on ainoastaan täten ilmoittaa Teille, että tämän kaiken läh-
teet eivät ole salassa keisarilta eikä minulta ja että Hänen
Majesteettinsa, niinkuin hänen palvelijansakin, me käymme
tietämme välittämättä henkilöistä tahi yksityisten eduista."

Valitettavasti Stjernvallin kirjeet Armfeltille näkyvät
hävinneen, ja siten olemme lähdettä vailla, joka varmaankin
olisi ollut mitä kallisarvoisin. Minkä vaikutuksen Viipurin
lääni ensi hetkellä tekiuuteen maaherraan,näkyy hänen huu-

dahduksestaan kirjeessä langolleen eversti Palmfeltille:Mikä
erotus maahan, kansaan ja hyvinvointiin nähden. Venäjä on
täällä jopilannutkansakunnan yksinkertaisettavat;aasialainen
ylellisyys ja komeus köyhyyden,sorron jakurjuuden rinnalla.
Loistavia ajopeliä, hevosia ja huonekaluja, mutta todellisuu-
dessa vaan kuorta ja petosta.

— Oi, veliseni,Viipurin läänistä
ei tule koskaan muun Suomen veroista, mutta varjelkoon
Jumala,etteitapahdupäinvastoin."l)Kohtasen jälkeen,maalis-
kuun lopulla, Stjernvall, niinkuin jo ylempänämainitsin, kävi
Pietarissa, ja mihin suuntaan keskustelut silloinkallistuivat,

*) Vertaa Koberfc Castrenin kirjoitusta Tvâ landshöfdingar',Finsk
Tidskriftin tammikuun vihossa 1879.
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voimme päättää Armfeltin kirjeestä 5 p, huhtik: Käsitän,
mikä huoli Teillä on suomalaisista [Suomen venäläisistä] aate-
lismiehistä; sen voi arvata siitä sitkeydestä, jolla he täällä
meitä kiusaavat. Pääasia on löytääkeinojaajan voittamiseen,
sillä ei mitään järjestystä luonnossa käy murtaminen eikä ku-
kistaminen,ilman että jotakinasetetaansijaan,jamikäperiaate
on nyt noudatettavaksi säädettävä, ennenkuin vielä oikein
tiedetään, mikä 1728 vuoden revisionissa pantiin voimaan

tahi voitiin panna voimaan? Mutta kunhan vaan saadaan
kansan keskuuteen siivoja tuomareita ja pappeja, ja aatelisto
oppiivaatimuksissaan liikkumaanilmanväkivaltaajauhkauksia,

on mielten kiihko kyllä itsestään lakkaava, niin että lailliset
välipuheet herrojen ja heidän alustalaistensa välillä tulevat
mahdollisiksi."

Oli siis herännyt epäilyksiä, tokko äkillinenpalajaminen
1728 vuoden revisionin kannalle oli mahdollinen. Armfelt
oli tavallisesti toimissaan nopea; nyt hän ilman ajan hukkaa
ehdotti keisarille uutta asetusta, eli oikeammin sanoen hän
pyysi valtuutusta ilmoittaakseen hallituskonseljille ja Viipu-
rin maaherralle, että päivätyöt ja ulosteot „eivät riipu siitä
selityksestä, jonka talonpojat ja muutamat asianajajat ehkä
tahtonevat tehdä, vaan järjestämiskomitean päätöksistä." Pe-
rustellessaan tätä pyyntöään hän huomautti: „Tulee estää
niitä väärinkäsityksiä ja häiriöitä, joita voisi syntyä, jos äkil-
linen siirtyminen uuteen asiain tilaan antaisi juonittelijoille
tilaisuuden vaikuttamalla yksinkertaiseenkansaan saadaaikaan
rettelöltä. Teidän Keisarillisen Majesteettinne tahto on, että
vapaamielinen, mutta luja ja järkevä hallitus poistaa kaikki

tekosyytkin, joiden perustuksella voitaisi olla lain määräämiä

velvollisuuksia täyttämättä. Teidän Majesteettinnetahtoo, että

vääryydenkin kutomat siteet irroitetaan ainoastaan laillisella
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tavalla, samoin kuin heikko sairas, jos ei tahdota hänen pa-
rantumistaan viivyttää, on vaan asteettain siirrettävä terveen
ihmisen elämänjärjestykseen." Lopuksi Armfelt mainitsee,

että Stjernvall olihänen kanssaan yhtämieltä ja ettäViipurin
maaherran kertomukset ne juuri olivatkin ehdotukseen aiheen
antaneet. ])

Mihin muotoonArmfelt pukikinehdotuksensa jamitäva-
kuutuksia hän sen ohessa antoikin, että järjestämiskomitea
oli päätöksissään tarkasti pysyvä revisionien pohjalla,ehdotus
tiesi sittenkin peräytymistä. Sen toteuttamisestaseuraisi, että
siksi kuin asianomainenratkaisuehtitapahtua,pititalonpoikien
ulosteot säilytettämän entisellään.

Oliko keisari siihen suostuva?
Huhtikuun»9 p. kirjoitti Armfelt Stjernvallille: «Eilen

keisari myöntyilykkäämään toistaiseksi 1728 vuodenrevisionin
ennenaikaisen voimaan astumisen. Hän pani ensin vastaan,

ja suostui vasta sitten kuin Rehbinder ja minä olimme va-
kuuttaneet, että varmaan Stjernvall valvoo sorrettujen talon-
poikien oikeuksia. Se tietysti tapahtuukin, mutta vaikeampi
on estää konnia heitä eksyttämästä.

"
Harvassa onniitäruh-

tinaita ollut, jotka yhtä elävästi kuin Aleksander ovat tajun-
neet ja tunteneet, että heikkojen suojaaminen on hallitsijan
korkeimpia, ihanimpia velvollisuuksia.

Se asetus 28 p:ltä maalisk. /9 p:ltä huhtik. 1812, jonka
keisari vastenmielisesti vahvisti,on

—
syistä, joitaemme tunne,— muodostettu talonpojille vieläkin eduttomammaksi kuin

Armfeltin alkuperäinen ehdotus. Mainittuaan siinä, että vii-
meinen manifesti sääti ulosteotuuteen verollepanoonasti suo-
ritettaviksi entisten revisionien pohjalla,keisari jatkaa: Mutta

*) Armfeltin memoriaalin jäljennös hänen papereissaan.
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kun Me nyt olemmesaaneet tietää,ettäuseat rälssitalonpojat
tuon perustuksella, väärin käsittäen Meidän armollisen sään-
nöksemme tarkoituksen ja varmaankin siihen viekoiteltuina,
ovatkieltäytyneetsuorittamasta isännilleenjamaanomistajilleen
minkäänlaista veroa päivätöissä j. n. e., katsomme Me tar-
peelliseksi täten säätää ja selittää: että kaikki maanviljelijäin
ulosteot, niin hyvin Meille ja kruunulle kuin yksityisille tilan-
omistajille suoritettavat, pitää jätettämän tähän-astiselle kan-
nalleen, siksi kuin Meidän armossa käskemämmeuusi verolle-
panoennen pitkää on tapahtunut javerovelvollisuus sen jälkeen
lopullisesti on määrätty. Sitä ennen siis ei voida vaatia mitään
muita kuin 1728 vuoden revisionissa määrättyjä veroja,minkä
nimisiä ne olisivatkaan, eivätkä maanomistajatsaa rälssitalon-
poikia verottaa päälle heidän entisten ulostdcojensa."

Lukija pysähtyy ehkä ja lukee kohdan toistamiseen.
Yritys käsittää se jääneesittenkin turhaksi. Samalla kuin lain-
säätäjä käskee säilyttämään siihen-astiset ulosteot, siis ne
korotuksetkin, jotka viime vuosikymmeninä oli toimeenpantu,
vaatii hän 1728 vuoden revisionin noudattamista. Tämä ris-
tiriitaisuus oli ehkä jonkun verran kiireen vaikuttama, mutta
varmaan myöskin jonkunlaisen'epäröimisenja epäselvyyden,
joka vallitsi lainsäätäjän omissa tarkoituksissa. Tietysti uusi
asetus, noin kuuluvana, antoi aihetta eri selityksiin, ja halli-
tuskonseljissakin se käsitys myöhemmin sai kannatusta, että
1728 vuoden revisionia juuri näiden säännöstenperustuksella
oli noudattaminen. Edellisestä kuitenkin tiedämme, että lain-
säätäjän tarkoitus oli toinen. Se vaan on huomattava, että
memoriaalissaan Armfelt oli tahtonut jättääjärjestämiskomitean
asiaksi väliaikaisesti määrätä ulosteot;asetuksen mukaansitä
vastoin piti ne säilytettämän muuttamatta aina siksi kuinuusi
verollepano,muka „ennen pitkää", tuli toimeen.
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Aminoff oli kehottanut Armfeltiä hankkimaan lahjoitus-

maaisännille rälssin omistajienoikeudet. Sitä Armfelt ei tehnyt
ja tuskin hän koskaan myöhemminkäänolisi siihen suostunut.
Että vero ja ulosteot lopullisesti olivat valtion määrättäviä,
siinä käsityksessään pysyi hän horjumatta. On kuitenkin tun-
nustaminen, että jo hänenkin valmistamissaan asetuksissa
olikohtia, jotka tukivat käsitystä lahjoitettujen tilusten rälssi-
maan luonteesta. Isännät nimitettiin niissä aivan poikkeuk-
setta maanomistajiksi, ja toisen manifestin ruotsalaisessa teks-
tissä sanottiin alustalaisia suorastaan rälssitalonpojiksi. " Ju-
listuksessa 9 p:ltähuhtik.,jonkasisällyksen vastikäänkerroimme,
pääsi vastaava nimitys venäläiseenkin tekstiin. J)

Armfelt oli tällä julistuksella tahtonut voittaa aikaa, ja
talonpoikien auttaminen uuden, kohtuullisemman verotuksen
säätämisellä oli edelleen hänen silmämääränään. Mutta isän-
nätkinolivat aikaa voittaneet,jaenennetytverot, jotkamanifesti
31 p. jouluk. / 12 p. tammik. oli julistanut poistetuiksi, jäivät
kun jäävätkin toistaiseksi voimaan. Armfelt ymmärsi, mikä
isku tällainen asiain käänne oli oleva talonpojille,ja Stjern-
vallille hän siitä huomautti (21 p. huhtik.): Se kovuus, jota
suurin osa aatelistoa on osottanut alustalaisiaan kohtaan, on
luonnollisesti saattanutnämä suureen epätoivoon,joka aina on
samassa määrin vaarallinen kuin kurjuus tekee elämän rasi-
tukseksi. Kun nyt talonpojat alkoivat toivoa sitä mahdol-
lisuutta, että pääsisivät onnellisempaanasemaan, tuntuu luon-
nolliselta,ettäkaikki, jokapitentäänykyisen tilan, tekee heidät
erittäin onnettomiksi. Jos Teidän sittenkin,kunnon ystäväni,
on mahdollinen säilyttää yleinen levollisuus, osotatte Te erin-
omaista taitoa." Suurempikuin muiden oli papistonvaikutus;

x) nspe«b3onLie Kpecratie".
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Armfelt kääntyikin sentähden piispa Alopseuksen puoleen
pyynnöllä, että hän kiertokirjeessä Viipurin läänin papeille
kehottaisiheitä "vaikuttamaan sanankuulijoihinsa,nimettänämä,

tunnustaen keisarin hyvät työt ja jalot tarkoitukset, pysyisivät
levollisina ja kuuliaisuudella täyttäisivät esivallan käskyt.!)

Pelko oli pääasiassa turha, ja parooniRehbinder, joka
näkyy varta vasten lähteneen Viipuriin mielten tilasta selkoa
ottamaan, palasi rauhoittavilla tiedoilla. Jonkun ajankuluttua
alkoi kuitenkin, kun keisari jo oli sotajoukon keskuudessa,

\ hänen ympäristössään liikkua huhuja, että olot Viipurin laa-
Inissä olivat käyneet erittäin arveluttaviksi, että talonpoikais-
metelejä oli tapahtunut ynnä muuta siihen tapaan. Huhujen
levittäjiä olivat lahjoitusmaaisännät. Mitähe sillä tarkoittivat,

oli selvä, ja Armfelt oli sentähden erittäin iloinen,kun hän

saattoi laskea keisarin eteen Stjernvallin kirjeen, jossa nuo
jutut ilmoitettiinkerrassaan .perättömiksi.2)

PuhuessaanvastustajienjuonistahuudahtaaArmfeltmuuta-
massa kirjeessään(29 p.kesäk.):«Ennenkuin saadaaneräät iili-
madot, joitasanotaanaateliksijapossessionateiksi,pois siitä lää-
nistä, ei siellä synny oikeata järjestystä eikä rauhaa." Näissä
sanoissa oli enemmän todellista tarkoitusta kuin mitä lukija
ehkä luulee. Erityiset toimenpiteetkin olivat jo kysymyksessä.

Se memoriaali, jollaArmfelthuhtikuunalussa saiviimeisen
veroasetuksen toimeen, ei suinkaan tätä asetusta yksinänsä
tarkoittanut. Ennen kaikkea kirjoittaja siinä esittelee, miten
tehdä loppu isäntien laittomista, vaikka tavallansa lahjoitus-

l) Selvemmin kuin itse asetuksessa sanotaan tässäkirjelmässä, että
suhde maanomistajien ja rälssitalonpoikien" välillä oli toistaiseksi säi-
lytettävä muuttamatta. Akiander on julaissut sen Alopseuksen elämä-
kerrassa, Finlands minnesvärda man, 11, 74— 78.

2) Armfeltin kirjeet Stjernvallille touko-, kesä- ja heinäkuulta.
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kirjoihinperustuvistapyyteistä. Pitäisiasianomaisilla tuomioilla
julistaa heidän vaatimuksensa vääriksi. Vaan oli toinenkin
keino; Viipurin läänin maaherra oli sen ehdottanut. Stjern-
vallin ilmoituksen mukaan lahjoitusmaaisännät, ymmärtäen,
etteivät ajan pitkään voineet estää hallituksen tarkoitusten
toteuttamista, olivat taipuvia kohtuulliseen hintaanmyymään
maansa kruunulle. Kun eivät voi vapautua siitä ahtaasta
piiristä,johontalonpoikienorjuudelleperustuvatalous onheidän
käsityksensä kietonut, he eivät aavistakaan niitä paljoa suu-
rempia tuloja,joitanämätilatvoivat järkevällehaltijalletarjota,
jos hän ottaaniitäviljelläkseenniiden hyödyllisempienjavapaa-
mielisempienperiaatteidenmukaan, joita siinä kohdennouda-
tetaan uudessa Suomessa ja joiden arvon kokemus jo on to-
distanut." Jos vaan jommoinenkinsumma olisilahjoitusmaitten
ostoon käytettävissä, niin että levottomimmat isännät saatai-
siin maakunnasta pois, luuli Stjernvall yhdessä Viipurin jär-
jestämiskomitean kanssa voivansa asettaa tilusten talouden
kannalle, joka tuottaisi kruunulle ainakin kuusi prosenttia
ostohinnasta: hän arvelee sitä paitse", lisäsi Armfelt, „erittäin
helpoksi uudelleen myydä tilukset tätä tuloa vastaavaanhin-
taan,sittenkuinse taloudellinen uudistusniillä onpantu toimeen,

joka on mahdollinen ilman että pääomaa tahi korkoa vähää-
kään menee hukkaan."

Lahjoitusmaitten lunastus, tämä uudemmanhistoriamme
suuremmoisimpia toimenpiteitä,sitäsiis joCarlStjernvallehdotti.
Mutta olipa tuumalla juurensa vieläkin syvemmällä. Eräässä
kirjoituksessaan Suomen tarkastuskomitean ajoilta kenraali-
majuri Kopiev oli huomauttanut lunastuksen mahdollisuutta,
sellaista toimenpidettäkuitenkaan puolustamatta.1) Sen ohessa

1) Vertaa Hannikainen, Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista,
siv. 186.
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onsyytäarveluun,ettäjuuriKopiev tarjoamallatilansakaupaksi
oli pannut Stjernvallin yleisempääkin lahjoitusmaitten lunas-
tusta ajattelemaan.

Min hyvin Armfelt kuin keisari mieltyivät tuumaan.
Mutta Suomen valtiovarat olivat tuohon aikaanperin arvelut-
tavassa tilassa: suuret ylimääräiset menotnäyttivätkerrassaan
mahdottomilta. Täytyi sentähden siirtää ehdotuksen yleisempi
toteuttaminen tuonnemmaksi ja toistaiseksi ajatella vaan yksi-
tyisiä lunastuksia. Niinpä sitten Armfelt rupesi yksissä neu-
voin eversti Lancryn kanssa puuhaamaan kreivi Soltikovin
lahjoitusmaanLintulan ostamista Rajajoen asetehtaalle, toisin
sanoen Venäjän kruunulle. Keisari suostui, mutta silläkin
tahollarahain puute alkavan sodan tähden oli kova. Stjernvall
sai sentähden toimekseenkoettaahankkia osan ostohintaamyy-
mällä muutamiasaman tehtaan tiluksia, jotka sijaitsivatkauem-
pana ja sitenolivat sille vähemmäksi hyödyksi.v Yhden ehdon
keisari vaan tekee, että talonpojat itse tahi joku hyvä ja tun-

nollinen ihminen ostaa ne; siinä niinkuin kaikessa muussakin
pitää hän köyhemmänkansaluokan etua enemmän kuin omaa
silmällä." Ja Armfelt jatkaa: „Kaikki, mitä Te tässä asiassa
tulette tekemään, onoleva hallitsijanmieleen;hänellä on täysi
luottamus Teidän sydämeenne ja ymmärrykseenne, ja hän
käski minun sanoa se Teille."]) MyöhemminLintulankauppa
tulikin toimeen,muttamistävaratsilloinotettiin,en tiedä sanoa.

Oli muuan lahjoitusmaanisäntä, jonka siirtämisen pois

Suomesta Armfelt näkyy katsoneen suorastaan välttämättö-
mäksi. Kukapamuukuinkenraali Kopiev! Saadaksensa tämän

nylkijän väistymään, Armfelt päätti itse ostaa hänen tiluk-
sensa Hiitolassa.Huhtikuun 9 p. ilmoittihän Stjernvallille,että

*) Annfeltin kirje Stjernvallille 21 p. huhtik.
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Rosenkampf hänen asiamiehenään hieroi kauppaa. „Mutta
sen johdosta, mitä Pirsky ja Jennisch ') sanovat, pelkään,että
kuinka sukkela Rosenkampf onkaan, Kopiev pettää hänet."
Muutamia päiviä myöhemmin hän kirjoitti, että kauppa oli
tehty ja että hän oli maksanut tilasta „niinkuinnarri." Siinä
hän kyllä tavallaan oli oikeassa, mutta taloudellinenhan puoli
olikaupassaollutkinhänelläsyrjäseikkana. „Kyllä tiesin",sanoo

hän eräässä myöhemmässä kirjeessään Stjernvallille (15 p.
toukok.), että rahalliselta kannalta arvosteltuna tein tyh-
myyden, vaikka teinkin oikein siihen nähden, että minä olin
se, joka oli tahtonut ja saanut aikaan vanhan ja uudenSuo-
men yhdistämisen,eduksimolemmille."— Pukinniemenlahjoi-
tusmaasta, jokasitenoliArmfeltille joutunut,— samasta tilasta,

jota Vigelkirjassaan kuvailee,— koitui uudellehaltijallepaljon

huolta. Sitä koitui senkin tähden että Kopiev jos jollakin
tekosyyllä viivytteli muuttoaan, kiskoen sillä välin vastoin
kauppakirjan määräyksiä vanhoja saatavia entisiltä alusta-

laisiltaan. 2)
Oli puhe jonkun muunkin lahjoitusmaan ostosta. Mutta

kaikki venäläiset herrat eivät suinkaan olleet myymään tai-

puvia. Niinpäkenraali Fock antoikieltävän vastauksen, jonka
johdostaArmfelt huomautti:saapas nähdä,niinkirkujat tulevat

piankin tuumimaan, että laki on toki oikkuja ja mielivaltaa
parempi." 3)

]) VirkamiehiäViipurin läänissä.
2) Vigel, jokakertoo Kopievin olleen edullisesta kaupastaan erit-

täin mielissään, lisää kuitenkin: Tietysti Kopievinei olluthauska erota
tästä hänelle perin rakkaasta pesästä, jonne hän kesällä rauhassa lähti
perheineen ja josta hän sai pääkaupunkiin aina tuoreita tavaroita." 3a-
naCKH, 111, 182.

3) Kirje Stjernvallille1p. elok.
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Lahjoitusmaistaoliniitäkin, joitaVenäjänhallitsijatolivat
antaneet ainoastaan toistaiseksi, määräämättömäksi ajaksi.
Niiden peruutus oli siis milloin tahansa mahdollinen, ja sitäpä
keisarijo rupesiajattelemaankin.*) Jos tuumaolisi toteutunut,

olisi muitten muassa muuan vanhan Suomen talonpoikien
kaikkein pahimpia sortajia, kauppaneuvos Blandov, kadotta-
nut lahjoitusmaansa Valkjärvellä, jonka hallinto-oikeuden hän
kymmenkunta vuotta aikaisemmin oli ostanut Tshernishev
suvulta.

Muittenkin kuin vierasten isäntien oikuista ja mielival-
lasta keisari ja hänen luottamusmiehensä tahtoivat pelastaa
talonpojat. Tunnottomat tuomarit ja papit olivat monessa pai-
koin käyttäneet virkavaltaansa rahvaan rasitukseksi. Siinäkin
kohden Armfelt innolla, piispan ja maaherran avulla, ryhtyi
väärinkäytöksiä estämään. Onneksi ne tutkimukset, jotkapan-
tiin toimeen, kuitenkin osottivat, että vaikka papeissa kyllä
oli kelvottomia ja rikoksellisiakin, ei se kuitenkaan ollut niin
yleistä kuin Pietarissa oli luuleteltu.2)

Oli vieläkin muuanvanhaa Suomea koskeva seikka, joka
tuon tuostakin palasiArmfeltin ajatuksiin. „Mietteissään" hän
oli maininnut, että uuden maanmittauksen aikaansaaminen
Viipurin läänissä oli hallituksen tähdellisimpiätehtäviä. Kun
sitten alustalaisten ulosteot jäivät entiselleen, siksi kuin uusi
maanmittaus ja siihen perustuva verotus ehti tapahtua, kävi
toimi tietysti yhä kiireellisemmäksi. Vaanmaanmittauslaitos
oli Suomen uudessa valtiossa vielä järjestämättä, päällikkö
oli vasta nimitetty ja oleskeli Ruotsissa. Ikävällä Armfelt

!) Armfelt Srjei-nvallillc 10 p. heinäk.1812.
2) Vertaa Armfeltin kirjeitä Alopaeukselle ja piispan kertomusta

tarkastusmatkastaan. Neoviuksen kokoelma Ur Finlands historia.
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odotti hänen tuloaan ja ilolla hän kuuli miestä kehuttavan
taitavaksi ja toimeliaaksi.

Viipurin lääni oli käynyt Armfeltille muuta Suomea
miltei rakkaammaksi. Itse hän siitä huomautti: „sanotaan
yleisesti, että vanhukset rakastavat enimmin nuorimpia lap-
siaan." l)

Napoleon vyörytti parast'aikaa ihmislaumojaan Venäjän
rajan yli. Ratkaiseva taistelu alkoi ja Suomen asiat jäivät
pakostakin syrjään. Pian haamoitti Moskovan palo taivaan-
rannalla, «suuri armeija" sai hautansa Venäjän lumikinok-
sissa ja keisari Aleksander lähti loistavalle voittoretkellensä
länteen. Euroopan ihailemana tämä ruhtinas palasi pääkau-
punkiinsa vasta kesällä 1814. Armfelt oli silloin sairaana,

ja äkkiä — se oli 19 p. elok. — tulikuolema. Keisari oli edel-
lisinä viikkoina käynyt hänen luonaan, vastaanottanuthänen
ja Rehbinderin esitykset ja viitannut toimenpiteisiin, joilla
hän tahtoi turvataSuomelle tulevaisuuden,— Suomelle, jonka
yhteyteen hän, auttajana Armfelt, oli palauttanut Viipurin
läänin.

l) Armfeltin kirje Carl Stjernvallille 29 p. kesäk. 1812.



V. Silmäys eteenpäin.

Suomi oli jälleen eheänä, perheenjäsenetasuivat saman
katon alla. Vaan oliko yhteys kestävä ja ulkonaisesta lujit-
tuva sisälliseksikin? Kauan vieraissa vaeltaneen ihmisen on
usein vaikea uudelleen perehtyävanhankodin,olise kuinkakin
rakas, tapoihin ja katsantotapaan. Oliko Suomenkansan on-

nistuva liittää takaisin-saatu alueensa henkisilläkin siteillä
yhteiseen isänmaahan? Oliko se poistamallavammat ja vää-
ryydet osottava, että tämä isänmaa ansaitsi lastensa uskolli-
suuden ja rakkauden?

Kun tuleva tutkija yrittää antamaan täydellistä vastausta
näihin kysymyksiin,on hänen esittäminen vanhan Suomen vai-
heet 19:llä vuosisadalla jaehkä vielä kappaleenkahdennellakin
kymmenennellä. Näillä loppusanoillani ei ole muuta tarkoi-
tusta kuinkehityksenpääpiirteitten johtaminenlukijanmieleen.

Järjestämiskomitean ehdotusten pohjalla tuomioistuimet
ja hallinnolliset virastot Viipurin läänissä jo vuosina jälkeen
yhdistyksen muodostettiin samallaisiksi kuin muussakin Suo-
messa. *) Opetuslaitoksiin nähden eroavaisuus pysyi kauemmin
voimassa, ja vasta 1840 luvulla saksa opetuskielenä siirtyi
ruotsin tieltä. Vieläkin kauemmin verotusasiat Viipurin lää-
nissä jäivät kokonaan poikkeusasemaan. Tuo toivo ja julis-

1) V. 1816 läänin rajat määrättiinsiten, ettäpienempiäalueitaero-
tettiin Heinolan, sittemminMikkelin, ja Kuopion lääneihin.
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tuksessa 9 p:ltä huhtik. 1812 lausuttu vakaumus, että uusi
verollepano pian oli saatava aikaan,näyttäytyi suureksi ereh-
dykseksi. Vasta asetuksella 26 p:ltä helmik. 1828 se verotus-
järjestelmä säädettiin, jota maakunnassa oli noudattaminen,
ja vasta vuodesta 1889 alkaen maavero Viipurin läänissä
suoritetaan samojen perusteiden mukaan kuinmaamme muis-
sakin osissa. Eikä sittenkään aivan kaikilla tiloilla, sillä on
entisiä lahjoitusmaita, joilla vero ei vielä nytkään ole lo-
pullisesti määrätty.

Niinkuin venäläisenä maakuntana, niin on Viipurin lääni
Suomen valtioonkuuluvanakin lahjoitusmaakysymyksessäpo-
tenut hivuttavaa, toisinaan kuolettavalta näyttävää tautia. On
olluthetkiä, jollointämäkysymys onuhannut saattaamaamme
uudelleen silvottavaksi.

Järjestämiskomitean mietintölahjoitusmaa-asiassa on 26
p:ltä helmik. 1813.*) Samana vuonna hallituskonselji antoi
siitä lausuntonsa,muttanäihin ehdotuksiin perustuvaarmollinen
asetus ilmestyi vasta 22 p. tammik. 1817. Tätä asetusta on
moitittu talonpojille kohtuuttomaksi, ja totta onkin, että osa
isäntiä sen kautta sai oikeuden karkottaa alustalaisensa, jota
oikeutta heillä Venäjän vallan aikana — muutamista vastai-
seen suuntaan käyvistä tuomiopäätöksistä puhumatta —

ei
ollut. Mutta juuri semmoisena asetus oliseuraus lainsäätäjän
selvästi nähtävästä yrityksestä sovittaa — miten mahdollista— sopusointuun isäntien ja alustalaisten oikeudet, Venäjän
hallitsijain lahjoituskirjat ja Ruotsin aikuiset vanhat lait. Joh-
tavana sääntönä oli sama periaate,jolla talonpoikienoikeuksia
jo aikaisemminkin oli puolustettu, että hallitus ei lahjoituk-

]) Tämä tärkeä mietintö on tähän asti jäänyt lahjoitusmaakysy-
myksen tutkijoilta käyttämättä. Sitä kauan etsittyäni, löysinsen äskettäin
ja aion tehdä siitä selkoa SuomenHistoriallisen Seuran julkaisuissa.
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sillaan muuta antanut kuin mitä sillä, sen tunnustamien
ruotsalaisten lakien pohjalla, oli itsellään. Tätä periaatetta
noudattaen asetus jakoi ikuisiksi ajoiksi annetut lahjoitukset— muut voimme tässä jättää syrjään — eri ryhmiin. Se
kameraalinen luonto, joka tiluksilla oli ollut, kun lahjoitus
tapahtui, oli edelleenmääräävä,oliko sen viljelijämaataomis-
tava perintötilallinen vai vakaata hallinto-oikeutta nauttiva
kruununtalon asukas vaiko ainoastaan lampuotiisännän omis-
tamalla rälssimaalla. Siinä oli kuitenkin tärkeä lisämääräys
huomattava. Jos tila lahjoituksen tapahtuessa oli autiona,

katsottiin kruunun olleenoikeutetunlahjoittaasemillä ehdoilla
tahansa, ja lahjoituskirjojen laajojen lauseparsien pohjalla
entinen perintö-tahikruununtalokin siinä tapauksessa tunnus-
tettiin rälssiksi.

Asetus sääti erityisen tutkimuksenkautta selvitettäväksi,

mihin ryhmään kukin lahjoitusmaa oli luettava, Tutkimus
alkoikin viipymättä Viipurin silloisen maaherran, jo ylempänä
mainitun valtioneuvos C. J. Walleenin johdolla,jalopputulok-
senamainitaan,että145 lahjoitettuatalonpoikaistilaa olirälssin
luontoista; muista kaikista — niitä oli noin 2,100

—
kruunu

oli lahjoittanut isännille ainoastaanveron.l) Tämä tulos oli
omansa herättämään alustalaisten iloa, ja Valkjarven Veikko-
lasta, Blandovin lahjoitusmaalta, kerrotaankin, millä luotta-
muksella talonpojat nyt katsoivat tulevaisuuttaankohti. Mutta
ilo oli valitettavasti ennenaikainen.

Turhaan yritettyänsä Suomen senaatissa saada tutkimuk-
sen perustuksella annetut määräykset muutetuiksi, lahjoitus-
maitten isännät alkoivat toimia Pietarissa. Asema oli siellä

*) Vertaa E. G. Paimenin kirjoitusta Lisiä lahjoitusmaakysymyk-
sen historiaan", Valvoja vuosik. 1893, siv. 509.
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käynyt heille entistä edullisemmaksi. Se kateus ja vasten-
mielisyys Suomea kohtaan, josta jo Armfelt olipuhunut,näkyy
vuosien kuluessa muutamissa piireissä yhä vaan kasvaneen,
ja nimenomaan oli niitä, jotka tuomitsivat keisaria erittäin
ankarasti juuri sentähden, että hän oli Venäjästä erottanut
Viipurin läänin. Vigel puhuu muistelmissaan tästä toimenpi-
teestä, puhuu siitä katkeruudella, jokakauan aikaa tekihänen
sanansa julkaisemisenVenäjällä mahdottomaksi. Vasta äsket-
täin se nuhdesaarna on painettu, jossa Vigel kääntyy keisarin
itsensä puoleen, esittäen hänen menettelyänsä suorastaan
rikokseksi isänmaan kalliimpia oikeuksia vastaan.!) Tosin
hän huomauttaa sanoillaan vähemmin tarkoittavansa vanhan
Suomen erottamista kuin keisarin tunnettua tuumaa paljoa
suuremman alueen luovuttamisesta Puolan kuningaskunnalle.
Mutta sittenkin hänen esityksensä huokuu niinilmeistävihaa
Suomea ja suomalaisia vastaan, että voimme siitä arvata,

mitä harrasta kannatusta valituksilleen lahjoitusmaittenisännät
saivat niistä «isänmaallisista" piireistä, joidensilmissä keisarin
ylevämielinen, tavallista näköpiiriäulommaksitähtäävä valtio-
taito oli erehdystä ja hullutusta.

Ja niinkuin siten hyökkäys oli entistänsä ankarampi,
niin vastustusvoima valitettavasti oli vähempi. Suomen asiain
esittelijä Pietarissa, parooni,sittemminkreiviRehbinder nautti
kyllä keisarin täyttä luottamusta, mutta Armfeltin suhdetta
hallitsijaan ja hänen suurta vaikutustansa häneikoskaansaa-
vuttanut. Eikä keisarissa itsessään enää ollut samaa lu-
juutta ja samaa luottamusta kuin nuoruuden ja alkavan
miehuuden päivinä muinoin. Palanneena voittorikkaasta tais-
telustaan toivoja täynnä, oli hän kokenut pahojapettymyksiä

a) 3aniiCKu, toinen painos, 111, 183 ja seur.



150

niin hyvin Venäjällä kuin Puolassa, jolle maalle hän koetti
herättää eloon kansallisen olemuksen, niinkuin hän sen oli
herättänyt ja kehittänyt Suomessa. Joku henkinen uupumus
valtasi hänet vähitellen ja siirti hänet askel askeleelta taantu-
mismiesten vaikutuspiiriin. Suomea koskevissa kysymyksissä
tämä muuttunut kanta onsatalukummekolmannenvuosikym-
menen alulta selvästi huomattavissa.

Miltä asema suomalaisista näytti, osottaa muuan Reh-
binderin kirje joulukuulta 1822 Walleenille, joka silloin oli
maamme prokuraattorina: „Viipurin läänin yhdistämisen su-
rulliset seuraukset käyvät yhä tuntuvammiksi. Ei huolita
enää salata sitä vihaa ja vastenmielisyyttä, jonka tämä toi-
menpide on herättänyt Venäjän koko ylimystössä, kaikissa
niissä piireissä, joilla täällä on suurin vaikutusvalta. Keisari
itsekin on toisinaan kärsimätön ja huonolla tuulella, kun
asukkaat1) ja venäläiset virastot kiusaavat häntä valituksilla.
Tämä epätasainen taistelu ei voi kauan jatkua meidänsortu-
mattamme tämän kurjan asian uhreiksi. Tähän saakka olen
koettanut voittaa aikaa, mutta vihdoinkin täytyy uudelleen
käydä käsiksi lahjoitusmaakysymykseen,joka minuapelottaa.
Ainoa keino meidän pelastukseemme olisi keisarin suostumus
erottaa pois tuo onneton seutu, jossauseimmatlahjoitusmaat
sijaitsevat."2)

Niin pitkälle oltiin jouduttu. Pelastaakseen isänmaamme
niistä vaaroista, joita lahjoitusmaaisäntienriehuva tyytymättö-
myys näytti sille synnyttävän, Aminoff jo v. 1812 oli toivonut
lahjoitusmaitten julistamista rälssiksi. Vuosikymmen myö-
hemmin Rehbinder samasta syystä ehdottaa, että suuri osa

')Nähtävästi Rehbinder tarkoittaa lahjoitusmaitten isäntiä.
2) Walleenin kirjekokoelma.
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Viipurin lääniä, koko itäinen puoli, uudelleen Suomesta ero-
tettaisi. Asia on syvästi surullinen; sitä arvosteltaessa on
toki aina muistaminen, että Suomen koko olemassa 010 oli
Rehbinderin silmissä vaaran alainen.

Siten syntyneen erottamistuuman vaiheet ovat yksityis-
kohdissaankin ylen merkillisiä; merkillisin ja tärkein on kei-
sarin päätös. Vasta ensimmäisinä päivinä tammik. 1824
Rehbinder hänelle esitti asian ja kirjoitti sitten tästä esitte-
lystään Walleenille (18 p. tammik.): „Vihdoin tuli tuo päivä,
jolloin laskin tämänmerkillisen paperinkeisarin silmien eteen.
Hänen Majesteettinsa luki sen suurimmalla tarkkuudella;
tultuaan loppuun, kävi hän perin totiseksi, puhui neljännes-
tunnin ja lopetti siihen, että ihan ratkaisevasti hylkäsi ehdo-
tuksen. Ne syyt, joihin keisari perustikieltonsa, (herraHaart-
man on kertova ne Teille tarkkaan) olivat Suomelle todella
loistava voitto."1) Haartmanin täydentävä kertomus oli vali-
tettavasti suullinen eikä hänen enää olemahdollinen sitämeille
uudistaa. Keisarin keskusteluista Armfeitinkanssavoimmeehkä
kuitenkin arvata Aleksanderin nyt ilmoittaneenRehbinderille-
kin, mitä hän Suomen valtion perustamisella oli tarkoittanut
ja mitäerittäin maamme alueen palauttamisella eheäksi. Edel-
leen niinkuin ennenkin,kuinka ajat muuttuivatkaan,valtakun-
nan yhteinen hallitsija oli Suomen oikeuksien suoja ja turva.

Sen koommin maamme paloittelemisesta Aleksanderin
hallitessa ei enää ollut puhetta. Sitä vastoin lahjoitusmaa-
kysymys yhä uhkaavampana tunki päiväjärjestykseen.

Venäläiset isännät olivat maamme uudessa kenraaliku-
vernöörissäZakrevskissa saaneet mahtavan auttajan. Nähtä-

]) Les raisons que l'Empereurallégua pourle refus (M:r Haartman
Vousen rendra un compte détaillé) étoient un véritable triomphe pour la

Finlande." Walleeninkirjekokoelma.
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västi juuri hänen vaikutuksestaan keisari 13 p. tammik. 1825
asetti Helsinkiin komitean, Zakrevskin esimiehenä ollen, vielä
kerran tutkimaan lahjoitusmaakysymystä sen koko laajuu-
dessa. Kun komitean mietintö valmistui, oli Aleksander jo
vaipunut hautaan ja valtikka oliNikolainkäsissä. Hyväksyen
komitean ehdotuksen, uusi hallitsija 25 p. marrask. 1826
vahvisti asetuksen, joka julisti kaikki lahjoitusmaat vanhassa
Suomessa, ani harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, rälssin
luontoisiksi jaasukkaat siten herrojenlampuodeiksi. Keväästä
v. 1837 oli isännillä oleva rajaton valta häätää alustalaiset
ja määrätä heille verot ja ulosteot.l)

Talonpoikiin iski tämä tapaus kuin ukkosen nuoli kirk-
kaalta taivaalta. Venäjän itsevaltias tsaari oli julistuksessaan
31 p:ltä jouluk. 1811 / 12 p:ltätammik. 1812 selittänyt edellä-
kävijäinsä lahjoituskirjat siten, että isännillä oli oikeus aino-
astaan määrättyyn, kruunun myötävaikutuksella säädettyyn
veroon. Siinä oli se oikeudellinen pohja laskettu, jolle isän-
tien ja alustalaisten keskinäiset suhteet perustuivat, kun
Viipurin lääni joutui Suomen valtiolle. Pääasiassa 1817
vuoden asetus vielä säilytti siten vastaanotetut oikeussuhteet,

joita muuttamaan maamme hallitus lakiemme mukaan ei
ollutkaan oikeutettu. Mutta mahtavien venäläisten * herro-
jen etu oli kysymyksessä: heidän jalkoihinsa sortui Suomen
laki. Maamme oli liian heikko uusia kansalapsiansa suojele-
maan.

Tapahtunut onnettomuus oli kuitenkin pienempi kuin

se leikkaus Suomen valtioruumiisen,jotaRehbinder muutamia
vuosia aikaisemmin epätoivossaan oli ajatellut. Eihän Vii-

]) Vertaa 1826 vuoden asetuksen synnystäE. G. Paimenin vasta
mainittua kirjoitusta, Valvoja vuosik. 1893. marras- ja joulukuun vihot.
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purin läänin talonpoikien,niin kauan kuin pysyivät Suomen
alamaisina, ainakaan tarvinnut maaorjuutta pelätä, ja olihan
sitä paitse maamme kansallinen kokonaisuus säilynyt ja sen
mukana mahdollisuus, että isänmaa kerran kykeni korjaa-
maan tapahtuneen vääryyden.

Vaan oliko niinkään varma, ettei Rehbinderin onneton
ehdotus vieläsittenkin tulisikysymykseen? Ilmi lausuttu ajatus
on kuin tuuleen viskattu siemen: itääkö se ja missä, sitä
kylvömies ei määrää.

Keisari Nikolai oli jo suuriruhtinaana omituisesta syystä
tullut kiinnittäneeksi huomionsa vanhaan Suomeen. Kerran
hän mainitsi Rehbinderille, että hänen ajurinsa, jokaolisyn-
tyisin Sortavalan tienoilta, monasti oli valittanut hänelle koti-
seutulaistensa kohtaloa, heidän kun, sittenkuin heidät oli tehty
„ruotsalaisiksi", täytyi kärsiä jos jonkinlaisiarettelöitä. Tämä
tapahtui juuri samaan aikaan kuin Rehbinderillä oli erottamis-
ehdotuksensa valmiina, ja koettaessaan osottaa syytösten
perättömyyttä tuli hän suuriruhtinaalle maininneeksi tämän
asiakirjan. Nikolai hämmästyi nähtävästi ja kysyi: «Olisiko
sopimatonta pyytää Teitä näyttämään kirjoitusta, josta pu-
hutte?" Rehbinderin oli tietysti mahdoton kieltää, ja siten
suuriruhtinas sai lukea ehdotuksen. Se miellytti häntä suu-
resti; hän sanoi varmasti luulevansa keisarin siihen" suos-
tuvan, vaan siinä hän, niinkuin tiedämme, pettyi.

Itse valtaistuimelle noustuaan, Nikolai
—

se oli alussa
vuotta 1826

—
otti uudelleen puheeksikysymyksenKarjalan

jaosta. Rehbinder sai käskyn neuvotella siitä Zakrevskin
kanssa. Onneksi kenraalikuvernöörinvastaus oli hyvin epä-
määräinen, jonka tähden keisari, vaikka kyllä vastenmielisesti,
näkyi jättävän tuuman sikseen. Luulin," kirjoittaa Rehbinder,
„tämän jutun päättyneeksi, enkä ollut siitä pahoillani. Asian-
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haarat olivat muuttuneet, ei ollut enää vaikea arvata, miten
lahjoitusmaakysymys oli päättyvä." Mutta aivan odottamatta,
eräässä esittelyssä marraskuussa samana vuonna, vähä sen
jälkeenkuin lahjoitusmaa-asiaoli joutunut Rehbinderinaavista-
maan päätökseen,keisari jälleenkäänsi keskustelun jakokysy-
mykseen. Siihen Rehbinder huomautti, miten olot nyt olivat
peräti toiset kuin ne, joiden vallitessa ehdotus oli syntynyt,
ja että sitä paitse asia, jos siihen tahdottiin ryhtyä, olisi ollut
yhdessä lahjoitusmaakysymyksenkanssa käsiteltävä. „Yhden
tekevä," vastasi keisari, «voitte kuitenkin jättää minulle kir-
joituksen ja siihen kuuluvan kartan — saamme sitten nähdä—

onaina hyvä lukea se." Käskyä oli noudattaminen ja seu-
raavassa esittelyssä Rehbinder jättikin paperit keisarille, joka
laski ne pöydälleen,asiasta sillä kertaa sen enempää virkkaa-
matta.

Muutamaan viikkoon Rehbinder ei kirjoituksensa vai-
heista mitään kuullut. Hämmästyksekseen hän silloin sai
tietää Helsingistä, että hänen memoriaalinsa oli lähetetty
Suomen senaattiin, joka samalla oli saanut käskyn lausua
mielipiteensä, oliko siinä ehdotettu toimenpide käytäntöön
pantava.

Prokuraattoria kuulusteltuaansenaatti antoi ehdottomasti
kieltävän vastauksen. Prokuraattori oli erittäinkin sitä huo-
mauttanut, että kysymyksessä olevan alueen erottaminen Suo-
mesta ei voinut tapahtua niitä oikeuksia ja etuuksia polke-
matta, joita sen asukkaat maamme lakien nojalla nauttivat
ja jotka keisari Nikolai samoin kuin hänen korkea edelläkä-
vijansakin oli heille vakuuttanut. Senaatissa siihen lisättiin,
että puheena oleva toimenpide oli mahdollinen ainoastaan
perustuslakien säätämässä järjestyksessä, kansan eduskunnan,
yleisillävaltiopäivillä antamalla suostumuksella.



155

Senaatin lausunto on 31 p:tämaalisk. 1827.1) Sen jou-
duttua Pietariin asiasta ei enää mitään kuulu, keisari oli jät-
tänyt sen sikseen. Liekö jo laillisuuden näkökohta yksinänsä
tämän vaikuttanut, kuka sen ratkaisee? Joka tapauksessa on
selvä, että erottamistuuma pääsi helpomminraukeamaan, sit-
tenkuin lahjoitusmaaisäntienpyyteet olipääasiassa tyydytetty.
1826 vuoden asetus oli siten tavallansase hinta, jollamaamme
kokonaisuus ostettiin. Sen tuottamat kärsimyksetolivat ikään-
kuin se veriraha, jolla Viipurin läänin talonpojat lunastivat
ikipysyväksi omaisuudekseen Suomen kansalaisoikeuden ja oi-
keuden Suomen kansan hellimpään huolenpitoon.

Alkaen maaliskuusta 1837 isäntien valta talonpoikien
tiluksilla oli rajaton. Asukkaita vaadittiin silloin joko suos-
tumaan isännän tarjoamiin ehtoihin tahi väistymään tilalta.
Mutta kun talonpojatmonessakin paikoin eivät tehneet kum-
paakaan, uudistuivat olot viime vuosisadan lopulta ja tämän
alulta, — uudistuivat siihenkin nähden että metelejä syntyi
ja että sotaväkeä täytyi sijoittaamaakuntaan. Noiden aikojen
kurjuutta vanhimmat nykyisestä miespolvesta ovat omin sil-
min nähneet, eikä se ole minun kerrottavani. Sen sijaan

]) Jo v. 1862 Robert Lagus teoksessaan Juridiskt Album, andra
serien, siv. 143 ja seur., julkaisi Rehbinderinnienioriaalin ja prokuraat-
torin siitä antaman lausunnon niinkuin myöskin asiata koskevan otteen
senaatin pöytäkirjasta. Kun memoriaalilla ei ollut päivämäärää, hän
tietysti ei voinut aavistaa, että se oli kirjoitettu jo muutamia vuosia
aikaisemmin ja etteiRehbinder itsekään sitä enää v. 1826—27 kannatta-
nut.

—
Olen ylläolevassa esityksessänijättänyt syrjään kysymyksen paljoa

pienemmän alueen luovuttamisesta, joka sekin jo 1820 luvullaoli vireillä
ja vihdoin toteutui, kun Rajajoen asetehdas v. 1864 korvauksen lupauk-
sella yhdistettiin keisarikuntaan. Että tämä tehdas v. 1812 vastoin
alkuperäistä määräystä oli liitetty Suomeen, oli jo piankin huomattu
pahaksi erehdykseksi.
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lainattakoon tähän kuvaava ote prokuraattori Walleenin kir-
jeestä kreivi Rehbinderille 13 p:ltä tammik. 1838. Mainittuaan,
miten isännät aina olivat vaatineet itselleen oikeutta talon-
poikien häätämiseen, Walleen kirjoittaa: „Ja nyt kun ovat tar-
koituksensa saavuttaneet, he eivätkuitenkaan ole tyytyväisiä.
Tosiaankaan nämä herrat eivät tiedä, mitä tahtovat. Että
uuden asetuksen kaikki seuraukset eivät ole heille mieleen,
sen ymmärtää. Mutta kenessä on vika? Puhutaan ainatalon-
pojista ja heidän ilkitöistään,eikoskaan isännistä. Noudatta-
vatko nämä oikeutta? Menettelevätkö he järkevästi? Mitä
tekevät he kohdaltaan auttaakseen hallitusta sen toimenpi-
teissä järjestyksen ylläpitämiseksi ja sen pahan edeltäpäin
estämiseksi, josta hekirkuvat? En tiedä siitä mitään, sillä se on
asia, josta yleisössä eipaljoa puhuta. Tiedän ainoastaan, että
esim. Sakkolassa — lahjoitusmaanisäntäkohta saatuaan
rälssin omistajan täydet oikeudet, rupesi ajamaan pois talon-
poikiaan. Tietysti laiskimmat, pahimmat juopot ja suurimmat
veijarit? Eipä niinkään, vaanparaimmat, varakkaimmatja ne,
jotka joka suhteessa olivat moitteettomimmat. Syy oli se,
että nämä, niinkuin kaikki muutkin talonpojat, antaen kon-
trahdin teolle väärän merkityksen, kieltäytyivät siihen rupea-
masta, ja vielä sekin, että hän tahtoi muille näyttää, mihin
hänellä, lahjoitusmaan isännällä, oli valta. Sitten hän kut-
sutti sotaväkeä ja kuljetti sillä talonpoikia repimään alas hei-
dän asumuksiaan, luovuttamaan ja tuomaan niiden jätteet
kartanolle, muka sitenkin vielä valtaansa osottaakseen. Tämä
lienee totta,silläkenraali Thesleff on senminulle kertonut.

" a)

Walleen myöntää kuitenkin, että olotmuutamilla tiloilla
olivat parempia. Erittäinkin muuan Ullner oli näyttänyt, että

2) Suomen kenraalikuvernöörinapulainen ja itse Viipurin läänistä
kotoisin. Isäntä, nimeltään Weber, oli tosiaan tuolla tavoin menetellyt.
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talonpoikia laisinkaan hemmottelematta, ainoastaan kohtele-
malla heitä oikeuden mukaisesti, voitiin kyllä tulla heidän
kanssaan toimeen. Hänen „alustalaisissaan ei ilmestynyt mi-
tään rauhattomuutta ja he suorittivat päivätyönsä ja uloste-
konsa ihan tarkkaan, jota vastoin tiedätte, minkälaisia olot
olivat herra Kopievin aikana." Näemme, että vielä vuosi-
kymmeniä sen jälkeen kuin Armfelt oli rahalla toimittanut
Kopievin pois Suomesta, säilyi tämä muukalainen ihmisten
muistissa !aikaisemman sorronajan ehkä huomattavimpana
edustajana.

Walleen jatkaa: „Tosiaan minä en rupea ylipäänsä ke-
humaan Viipurin talonpoikia. Tunnen heidät ehkäparemmin
kuin muu kukaan, koska olen nähnyt heitä läheltä ja koska
olen tutkinut heidän historiaansa aina ensimmäisestä tässä
läänissä annetusta lahjoituksesta nykyaikaan asti. Tiedän,
että useimmat heistä ovat elukoita, joilla tuskin on ihmisen
kasvojakaan, tylsistyneitä, typeriä, laiskoja, useimmiten kiittä-
mättömiä ja aina itsepäisiä, niin että kärsivällisinkin on sitä
nähdessään kärsimättömyydestä pakahtua. Mutta minä tiedän
myöskin, että heissä on erittäin kunnioitettavia poikkeuksia
eikä niin vähässä määrässä kuin luulisi ajatellessaanheidän
yhteiskunnallista asemaansa, joka mitä siitä sanottaneekin
aina on ollut ja vieläkin on kovin onneton. Saako siis lukea
heidät kaikki samaan ryhmään ja riistää heiltä lain turvan,
sentähden että heidän joukossaan on konnia?" Prokuraattori
tarkoitti näillä viimeisillä sanoillaan yläilmoissa syntynyttä
tuumaa rajoittamalla tuomio-istuinten tehtäviä laajentaahal-
linnollisten virkamiesten, yksin alempienkin, valtaa Viipurin
läänissä.l)

*) Tämäkin kirje säilytetään Walleenin kirjekokoelmassa.
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Walleen puhui talonpoikienitsepäisyydestä. Mitä nimeä
siitä käytettäneekin

—
itsepäisyys, sitkeys, kestävyys — se

ominaisuus pelasti heille tulevaisuuden. Jos talonpojat olisi-
vat mukautuneet katsomaan tilaansa 1826 vuoden asetuksella
lopullisesti ratkaistuksi, olisi .se siihen jäänytkin. Mutta tot-
tuneina kohtalon vaihteluun ja pysyen vankkumattomassa
vakaumuksessaan, että onnetonasetus sisälsijulkeanvääryyden,
he eivät herjenneet parempia aikoja toivomasta. Koko hei-
dän olonsa ja esiintymisensä oli ilmeinen vastalause isäntien
valtaa vastaan. Se vaikutti, että oikeudentunto ei heidän
suhteensa enää päässyt muussakaan Suomessa horroksiin.
Jota virkeämmäksi osanotto maamme yhteisiin asioihin 1850
luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alulla elpyi,sitä useam-
man kansalaisen silmät aukenivat näkemään avonaista haa-
vaa, joka ammoitti Viipurin läänin oloissa. Se käsitys voitti
alaa ja vakaantui, että isänmaan sisällinen eheys, niinkuin
sen kulmiakin, vaati tämän haavan parantamista.

Lahjoitusmaitten lunastus valtion välityksellä, jota jo
Carl Stjernvall oliehdottanut, oliparannuskeinonaainoa mah-
dollinen. Hallitus antoikin sitä tarkoittavan esityksen 1863— 64 vuosien valtiopäiville. Silloin ei tosin vielä täydellistä
yksimielisyyttä saavutettu, mutta kun hallitus v. 1867 uudisti
esityksensä, tämä hyväksyttiin. Se lunastus, jokasiten alkoi,
ei ollut pakkoluovutusta, ja on sentähden jatkunut lähes
neljännesvuosisadan. Vasta 1891 vuoden valtiopäivilläval-
tiovarain toimituskunta saattoi kertomuksessaan ilmoittaa,

että viimeinenkin osto oli edellisenä vuonna tullut toimeen.
Suomen valtio oli silloin lahjoitusmaitten kauppahintana,
muita menoja lukuun ottamatta, suorittanut päälle 17 mil-
joonaa markkaa. Osan tästä määrästä se on ainiaaksi si-
joittanut menoihinsa, toisen korvaavat talonpojat määrätyn
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ajan kestävillä vuotuismaksuilla, jotka eivät kohoa heidän en-
tistä lampuotiveroansaylemmäksi.

Kehottaessaan säätyjä hyväksymään armollisen esityk-
sen valtio- ja suostuntavaliokunta 1867 vuoden valtiopäivillä
lausui: Min kauan kuin nykyinen tila lahjoitusmaillajatkuu,
on ikäänkuin palanen vierasta mannerta olisi Suomen rajojen
sisällä. Enemmän kuin satatuhatta Suomen kansalaista, vil-
jellenyhdeksänsataaviisikymmentämanttaalia Suomen maata,

ovat vielä tärkeimpiä niitä etuja vailla, joita Suomen yhteis-
kunnalliset lait muuten tarjoavat maammesyrjäytetyimmälle-
kin asukkaalle. Mitä työhalua käy lahjoitusmaatalonpojalta
odottaminen, joka tietää, että jos hänen onnistuukin työllään
lisätä tulojaan, isäntä tahi tilanhoitaja kohta saattaa veroa
korottamalla riistää häneltä tuon lisäyksen!"

Jumalan kiitos,nämä sanat eivät vanhaan Suomeen enää
sovellu. Kun isojako lahjoitusmailla vihdoinkin lähimmässä
tulevaisuudessa joutuu loppuun,viljelevätasukkaat sielläkaik-
kialla tilojansa samalla vakaalla omistusoikeudella kuin perin-
tötalolliset muuallakin Suomenmaassa. Siten voitetun kur-
juuden rinnalla ne vaikeudet, joita siirtoaika tuottaa muka-
naan, hälvenevät pieniin.

Juhlapäivä on tulossa, juhla suuri ja laatuansa maas-
samme ainoa. Suomen kansa valmistautuu paljastamaanen-
simmäisen muistopatsaan,jonka sekoskaan hallitsijallepystytti,— muistopatsaanperustuslaillisenvaltioelämämme uudistajalle.
Ilman tätä uudistusta lahjoitusmaittenlunastuskin olisi siksensä
rauennut. Ne varat, joita hallitukselta puuttui, ne hankki
sille kansan eduskunnan .myötävaikutus. Mutta Viipurinkin
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lääniin nähden Aleksander II jatkoi setänsä kesken jäänyttä
työtä. Ensimmäinen Aleksander oli yhdistänyt Karjalan
takaisin Suomeen, Toinen Aleksander teki yhteyden lujaksi.
Ensimmäinen oli pyrkinyt kohottamaan vanhan Suomen ta-
lonpojat maamme muitten asukasten tasalle, Toinen heidät
todella siihen kohotti. Rinnan näiden ruhtinasten pitäisiseisoa
vaskessakin edessämme; rinnan heillä ainakin, tällä ylevällä
hallitsijaparilla, maamme unohtumattomilla hyväntekijöillä,on

oleva pysyvä sija kiitollisen kansan sydämissä.










	Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen.
	IV. Reunioni tulee toimeen.
	Mietteitä vanhan ja uuden Suomen yhdistämisestä.
	IV. Yleiseen talouteen nähden.


	V. Silmäys eteenpäin.




