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SISSEJUHATUS 

Asudes käsitlema feodaal-pärisorjuslikku põllumajandust ja 
talurahva olukorda antud ajavahemikul, tuleb märkida, et siinses 
ühiskonnas arenenud protsessid moodustasid ühe osa vana, feo
daalse ja uue, kujuneva kapitalistliku ühiskondlik-majandusliku 
formatsiooni vahelisest suurest võitlusest, mis toimus tollal Euroo
pas ühel pool suurema, teisal väiksema reljeefsusega. 

Eestimaale kui Vene aadliimpeeriuini osale olid loomulikujt 
esmajärgulise tähtsusega need protsessid, mis toimusid Vene 
ühiskonnas, ja see poliitika, mida pidas silmas ja teostas Vene 
riigivõim; kuid võitlus, mis käis Euroopa läänepoolses osas, ja selle 
tulemused mõjustasid kas otseselt või kaudselt ka siinsete olude 
kujunemist. 

Vana ja uue formatsiooni vahelise võitluse seisukohalt oli suure 
tähtsusega XVIII saj. 2. poolel alanud Inglise tööstuslik revolut
sioon, mis pani aluse kapitalistlikule suurtööstusele vabrikutöös
tuse näol, ja samuti seal võidule sammuv kapitalistlik suurpõllu-
majandus. Kuid kõige otsustavamaks selles võitluses oli teatavasti. 
Prantsuse kodanlik revolutsioon XVIII saj. lõpul. Revolutsioon 
purustas Prantsusmaal feodalismi, kindlustas kodanluse võimu, 
lõi vajalikud võimalused kapitalismi edasiarenguks. Kuid revolut
siooni tähtsus ei piirdunud ainult Prantsusmaaga. Ta vapustas feo
dalismi aluseid kogu Lääne-Euroopa mandril ning innustas kõik
jal uute jõudude võitlust vana vastu. «Suur Prantsuse revo
lutsioon», kirjutas V. I. Lenin, «avas uue ajastu inimkonna 
ajaloos.» 1  Algas kapitalismi võidu kindlustumise periood. 

Mis puutub Venemaasse, siis domineerisid siin XVIII saj. 
2. poolel veel feodaalsed tootmissuhted, kuid feodaal-pärisorjusli-
kus korras arenesid juba protsessid, mis viisid selle laostumisele. 

XVIII saj. 2. pool märgitseb Venemaal tootlike jõudude olulist 
kasvu. Laienes külvipind, eriti uute maade kasutuselevõtmisega 
lõunas ja kagus, suurenes kaubatootmine põllumajanduses ja töös
tuses. Malmitoodangu poolest läks Venemaa mööda Inglismaast ja 

1  V .  1 .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 1 .  k d . ,  l k .  2 6 9 ,  
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Rootsist 2  ning saavutas esikoha maailmas. 3  XVIII saj. lõpul oli 
Venemaal ca 2294 tööstuslikku ettevõtet, nendest ca 1200 suurt 
manufaktuuri. 4  Nendes ettevõtetes töötas umbes 200 000 inimest. 
Siinjuures tuleb märkida eriti kapitalismi elementide kasvu. Seda 
näitab kaupmeeste manufaktuuride erikaalu tõus koos vabapalga-
lise töö kasutamisega nendes. 5  Aadli manufaktuurides suurenes 
küll absoluutselt pärisorjusliku töö kasutamine, kuid suhteliselt 
vähenes nendes juurdekirjutatud, ostetud ja pärisorjuslike tööliste 
arv. 6  Arenes ka talupojamanufaktuur, mis viis kapitalistlike ele
mentide formeerumisele külas. 

Seoses tootlike jõudude kasvuga suurenes tööjaotus eri piir
kondade vahel, süvenes ülevenemaalise siseturu kujunemise prot
sess, mille seisukohalt oli suure tähtsusega sisetollide kaotamine 
XVIII saj. keskel. 

Majanduslik areng tegi omakorda vajalikuks pankade asuta
mise. 1754. aastal asutati riiklikud aadli maapangad Peterburis ja 
Moskvas ning Kaupmeeste Pank Peterburis. 1786. aastal asutati 
aadlile krediidi paremaks kindlustamiseks kahe esimese panga 
asemel Riiklik Laenupank. 1769. aastal loodi vahetuspangad Peter
buris ja Moskvas, mis 1786. aastal liideti üheks assignaatpangaks 
assignaatide väljaandpiise õigusega, 7  jne. Kaubatootmise kasv 
viis mitte ainult siseturu laienemisele, vaid ka väliskaubanduse 
kasvule. Kui 1763.—1765. aastani ulatus väljavedu 12 ja sissevedu 
9,3 miljoni rublani, siis 1796. aastal olid need arvud vastavalt 
67,7 ja 41,9 miljonit rubla. 8  Kaubalis-rahaliste suhete areng ja 
kapitalismi elementide tugevnemine õõnestasid feodaal-pärisorjus-
likku korda ja viisid ta vastu laostumisele. 

XVIII saj. 2. poolele on samal ajal iseloomulik sotsiaalsete vas
tuolude kasv ja kurnamise suurenemise tagajärjel 9  töötavate hul
kade klassivõitluse tõus, mille eredaks näitajaks on teatavasti Vene 
ajaloos suurim talurahvasõda J. J. Pugatšovi juhtimisel. Feodaa
lide klassil õnnestus see küll purustada ja järgnevalt tugevdada 
oma diktatuuri poliitilist organisatsiooni, kuid protsessid, mis 
õõnestasid feodaal-pärisorjuslikku korda, süvenesid, samuti ka 
sotsiaalsed vastuolud. 

XVIII saj. lõpuks oli feodaal-pärisorjuslik kord Venemaal 

2  Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине 
XVIII в. Под. ред. А. И. Барановича, Б. Б. Кафенгауза, П. К., Алефиренко, 
Ю. Р. Клокмана, Е. Н. Кушевой, Москва 1956, lk. 5. 

3  Р .  J .  L j a š t š e n k o ,  N S V L  r a h v a m a j a n d u s e  a j a l u g u .  I  k d .  K a p i t a l i s r n i -
eelsed formatsioonid. Neljas väljaanne, Tallinn 1957, lk. 380. 

4  Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй поло
вине XVIII в., lk. 110—111. 

5  Р .  J .  L j a š t š e n k o ,  o p .  e i t . ,  l k .  3 7 5 .  
6  Sealsamas, lk. 377. 
7  Sealsamas, lk. 351—352. 
8  Sealsamas, lk. 350. 
9  1765. aastal asutati Venemaal küll Vaba Ökonoomiline Selts mõisate 

tulukuse tõstmise teede uurimiseks, kuid peamiseks vahendiks jäi mõisnikele 
tulude suurendamisel i-kkagi talurahva ekspluateerimise suurendamine. 
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täiesti kaotanud oma progressiivse iseloomu, feodaalsed tootmis-
suhted olid muutunud tootlike jõudude arengu pidurdajateks. See
pärast kutsus ka suur vene revolutsiooniline demokraat 
A. N. Radištšev vene talurahvast üles hävitama seda korda ja 
isevalitsust kui selle korra kantsi. 1 0  

Käesoleva töö lähemaks ülesandeks on käsitleda antud üldisel 
tagapõhjal: 

1) Eestimaa feodaal-pärisorjusliku põllumajanduse ja talu
rahva olukorda XVIII saj. lõpul, mis on lähtekohaks järgneva 
mõistmisel; 

2) kriisi süvenemist põllumajanduses XIX saj. algul, selle 
mõju feodaalideklassile ja talurahvale ning agraarseadusandluse 
algust; 

3) talurahva majanduslikku olukorda 1804. aasta talurahva-
seaduse ja vallakohtu käsuraamatu kehtivuse tingimustes; 

4) talurahva antifeodaalset võitlust a. 1805—1807; 
5) uusi tagasilööke põllumajanduses ja talurahva olukorra 

halvenemist a. 1806—1808, senaator J. S. Zahharovi missiooni 
Eestimaale a. 1808, järgnevat võitlust Eestimaa rüütelkonna ja 
Peterburi komitee vahel a. 1809—1811 ning uute põhimõtete fik
seerimist mõisnike ja talurahva vahekordade reguleerimiseks vii
mati mainitud aastal, mis leidsid realiseerimist 1816. aasta Eesti
maa talurahvaseaduses. 

Mainitud küsimuste käsitlemisel on lähtutud kõigepealt feo
daalide monopoolsest omandiõigusest maale ja mittetäielikust 
omandiõigusest otsesele tootjale, talupojale, mis toob karak
teerselt esile feodaalse ühiskonna ekspluataatorliku iseloomu. Järg
nevalt, silmas pidades seda, et ajalooprotsessi aluseks on materi
aalsete varade tootmine, on pööratud tähelepanu siinsele põllu
majanduslikule tootmisele, tootlike jõudude kasvule ja selle taga
järgedele. Edasi on rõhku pandud talurahva hulkade kufmateriaal- • 
sete varade loojate majanduslikule ja õiguslikule olukorrale feo
daalse rõhumise tingimustes ning talurahva klassivõitlusele kui 
antagonistliku ühiskonna arengut edasiviivale jõule. 

Otseses seoses eelmainitud küsimustega on käsitletud neid 
muudatusi, mida valitsev klass oli sunnitud mõisnike ja talurahva 
vahekorras läbi viima agraarseadusandlusg kujul, samuti ka nende 
muudatuste tähtsust. 

Käesoleva teema seisukohalt on marksismi-leninismi klassikute 
töödest erilise väärtusega olnud K. Marxi «Kapitali» kolmanda 
köite 47. peatükk, mis moodustab feodalismi majandusteooria nur
gakivi, V. I. Lenini töö «Kapitalismi areng Venemaal», 1 1  kus ta 
annab ammendava iseloomustuse pärisorjusliku majandussüsteemi 
olemuse ja tingimuste kohta, ja V. I. Lenini poolt 1919. aastal Sverd-

!° v t- lähemalt A. Radištšev, Reis Peterburist Moskvasse, Tallinn 1958. 
1 1  V .  1 .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 — 5 1 1 ,  
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lovi ülikoolis peetud loeng «Riigist», 1 2  mis, käsitledes riigi olemust 
üldse, näitab ka feodaalse'riigi tõelist iseloomu ja ülesandeid. 

Mis puutub muusse kirjandusse, siis monograafiaid pole seni sel 
teemal küll ilmunud, kuid ühe või teise küsimuse kohta on mõndagi 
kirjutatud. Peatudes kõigepealt mittemarksistlikul, s. t.  balti-saksa 
ja eesti kodanlikul historiograafial, võib öelda Lenini sõnadega, 
et see käsitles «...  ainult inimeste ajaloolise tegevuse ideelisi 
motiive, uurimata seda, millest need motiivid on põhjustatud, taba 
mata objektiivset seaduspärasust ühiskondlike suhete süsteemi 
arenemises, märkamata, et nende suhete juured peituvad materi
aalse tootmise arenemisastmes;» et see ei hõlma «.. .  just elanik
konna hulkade tegevust, samal ajal kui ajalooline materialism 
andis esmakordselt võimaluse loodusloolise täpsusega uurida hul
kade ühiskondlikke elutingimusi janende tingimuste muutumisi». 1 3  

Eestimaa XVIII saj. lõpu feodaal-pärisorjusliku põllumajan
duse tundmaõppimise seisukohalt on olulise tähtsusega kõigepealt 
A. W. Hupeli «Oekonomisches Handbuch», eriti esimene osa. '4  

Mainitud teos teenis otseselt mõisnikke, ta oli kirjutatud selle ees
märgiga, et abistada neid pärisorjusliku korra raamides. Kuid ta 
väärtus seisneb nendes andmetes, mida ta pakub tolle aja põllu
majanduse kohta. Samas mõttes on hinnatavad ka Hupeli kolmes 
köites ilmunud «Topographische Nachrichten Von Lief- und Ehst
land»,15  «Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen und der 
Revalschen Statthalterschaft» 16  jt.  tema tööd. Talurahva liigse 
kurnamise vastu astub Hupel ühes ja teises kohas välja peamiselt 
seepärast, et see oli mõisnikele endile kahjulik. 
,  1  Samal põhjusel, nagu Hupeli mainitud tööd, on tähtis ka 
W. Chr. Friebe «Grundsätze zu einer theoretischen und praktischen 
Verbesserung der Landwirthschaft in Liefland».17  Nende autorite 
tööde põhiline erinevus seisneb selles, et Hupeli töö on seni kehti
nud süsteemi käsitluseks, Friebe aga soovitas uut süsteemi, mis 
tugines A. Thaeri õpetusele põllumajandusest, millest on hiljem 
lähemalt juttu. Oma uute vaadetega teenis Friebe samuti feodaa-
lideklassi ja lootis nende realiseerimist pärisorjusliku korra tingi
mustes. Teatavat materjali põllumajandusest leidub ka Friebe 
töös «Physisch-ökonomisch' und statistische Bemerkungen von 

12 V. I. L e n i n, Teosecf, 29. kd., lk. 434—452. 
1 3  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 1 .  k d . ,  l k .  4 0 .  
1 4  A .  W .  H u p e l ,  O e k o n o m i s c h e s  H a n d b u c h  f ü r  L i e f -  u n d  E h s t l ä n d i s c h e  

Guthsherren, wie auch für deren Disponenten; darinn zugleich Ergänzungen zu 
Fischers Landwirthschaftbuche geliefert, auch für auswärtige Liebhaber die 
Liefländischen Verfahrungsarten hinlänglich dargestellt werden. I Th., Riga 1796. 

1 5  I ,  I I  u .  I I I  B d . ,  R i g a  1 7 7 4 ,  1 7 7 7 ,  1 7 8 2 .  
1 6  A .  W .  H u p e  1 ,  D i e  g e g e n w ä r t i g e  V e r f a s s u n g  d e r  R i g i s c h e n  u n d  

der Revalschen Statthalterschaft. Zur Ergänzung der topographischen Nachrich
ten von Lief- und Ehstland, -Riga 1789. 

17 W. Chr. Friebe, Grundsätze zu-einer theoretischen und praktischen 
Verbesserung der Landwirthschaft in Liefland. Nach den zweckmässigsten öko
nomischen Schriften entworfen und für Liefland bearbeitet. I, II, III u. IV Bd., 
Riga 1802, 1803, 1805, 1808. 
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Liefland und Ehstland» 1 8  ja A. v. Huecki ulatuslikus teoses «Dar
stellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Esth-, Liv- und 
Curland».19  Kuid Hueck puudutab XVIII saj. olukorda võrdlemisi 
pealiskaudselt, tema peamine tähelepanu langeb põllumajandusele 
pärast talurahva isiklikku vabastamist. 

Eriline koht siinse pärisorjusliku ühiskonna käsitlemisel kuu
lub J. Chr. Petrile .tema arvukate töödega, nagu «Briefe über 
Reval»20 ,  «Ehstland und die Ehsten»,21  «Neue Pittoresken aus 
Norden»,22  «Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland»,23  jt.  
Petri tööde väärtus seisneb mitte üksi andmetes, vaid ennekõike 
feodaal-pärisorjusliku korra teravas ja tõepärases kriitikas, mis 
tõstis ta, kui silmas pidada Balti ^provintse tervikuna, G. Merkeli 
kõrvale, Eestimaa suhtes aga kindlustas talle täiesti juhtiva posit
siooni. Petri sügav poolehoid kuulus talurahvale, kelle rasket elu 
ta püüdis maailmale tõepäraselt näidata. 

Võrdlemisi rohkesti on balti-saksa historiograafias käsitlemist 
leidnud agraarseadusandluse küsimus. Sellelt alalt väärib märki
mist kõigepealt G. O. Hanseni «Die privaten Bauerrechte Est
lands»,24  mis sisaldab Eestimaa eraseaduste publikatsioonina väär
tuslikku allikmaterjali.  Kuid vääralt käsitleb Hansen nende tek
kimise põhjust, nähes seda Lääne-Euroopast sissetulnud inim
õiguste võrdsuse idees ning asetades mõisnikud selle idee teosta
mise teenistusse. Tegelikult ei leia võrdsuse idee nendes seadustes 
küll mingil määral rakendamist. Eestimaa rüütelkonna käsitletava 
perioodi agraarseadusandluse ägeda kaitsjana esineb Fr. Biene-
männ oma töödega «Pro domo» 25  ja ««Babel» über Acten!» 26 .  Bie
nemann tahab näidata, nagu oleks agraarseadusandlus välja kasva
nud Eestimaa rüütelkonna ülevatest püüetest ja omaalgatusest; 
sellisena väärivat rüütelkonna töö täit tunnustamist. Bienemann 

1 8  W. Chr. Friebe, Physisch-ökonomisch' und statistische Bemerkungen 
von Lief- und Ehstland oder von den beiden Statthalterschaften Riga und Reval, 
Riga 1794. 

19 Leipzig 1845. 
20 [J. Chr. Petril], Briefe über Reval nebst Nachrichten von Esth- und 

Liefland. Ein Seitenstück zu Merkels Letten. Von einem unparteiischen 
Beobachter, Deutschland 1800. 

21 J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten, oder historisch-geographisch-
statistisches Gemälde von Ehstland. Ein Seitenstück zu Merkel über die Letten. I, 
II u. III Th„ Gotha 1802. 

22 [J. Chr. Petri], Neue Pittoresken aus Norden,- oder statistisch-histo
rische Darstellungen aus Ehst- und Liefland. Nebst einem kurzen Umrisse von 
Moskau. Von einem unpartheiischen Augenzeugen, Erfurt 1805. 

23 J. Chr. Petri, Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland, unter Katha
rina II. und Alexander I. in historischer, statistischer, politischer und merkanti-
lischer Ansicht. I u. II Bd., Leipzig 1809. 

24 G. O. H a n s e n, Die privaten Bauerrechte Estlands für die Gebiete von 
Fickel, Kaltenbrunn, Kandel und Essemäggi. Verhandlungen der gelehrten Est
nischen Gesellschaft zu Dorpat. XVIII Bd., Dorpat (Jurjev) 1896. 

25 «Baltische Monatsschrift», XXVI Bd., Riga, Moskau, Odessa 1879, 
lk. 570—607. 

2 6  Fr. В i e n e m a n n, «Babel» über Acten! Einige Worte über Dilettantismus, 
Anonymität und Agrarreform, Riga, Moskau, Odessa 1880. 
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püüab seda tõestada «aktidega», milleks on rüütelkonna juhtivate 
tegelaste võltsid ja ülespuhutud kõned maapäevadel, kirjad riigi
võimu esindajatele jne., mida autor kasutab ilma mingi kriitikata. 

Ulatuslikumaks Eestimaa agraarseadusafidluse käsitlejaks 
balti-saksa historiograafias on kujunenud A. v. Gernet oma pea
teosega «Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in 
Estland»27 .  Tuginedes üsna laiale arhiivimaterjalile, annab Gernet 
hulgaliselt kasulikke andmeid, kuid need on pandud teenima rüü-
telkonda ja kaitsevad tema agraarpoliitikat. 

Viimati mainitud autoritest hoopis erineval positsioonil Eesti-
.  maa agraarseadusandluse küsimuses asub J. Ph. G. Ewers. Oma 

põhitöös sellel alal «Provisorische Verfassung des Bauern-Stan-
des in Ehstland» 28  annab Ewers 1802. ja 1804. a. regulatiivid ning 
rea dokumente, mis on nendega seotud. Eriti märkimisväärsed on 
võrdlused Liivimaa talurahvaseadusega, millega ta paljastas Ees
timaa talurahvaseaduse paljud halvemused. Ewers astus välja 
Eestimaa talurahvaseaduse vastu, kuid pani seejuures selle muut
mise lootused keisrile. Rõhutades oma töö lõpus, et keiser on õig
lane, näitas Ewers, et ta ei mõista tsarismi olemust. 

Mis puutub talurahva klassivõitluse küsimusse, siis balti-saksa 
historiograafidel, välja arvatud Petri, kes oma töödes toob rea 
andmeid sellelt alalt, loomulikult ei võinudki selle vastu huvi olla. 
Ainult E. Iversenilt on ilmunud Kose-Uuemõisa ja ümbruskonna 
talurahva antifeodaalset võitlust käsitlev artikkel «Die Excesse 
der Bauern in Esthland im Jahre 1805»,2 9  mille G. v. Sabler seoses 
Vene esimese kodanlik-demokraatliku revolutsiooniga uuesti aval
das, olles selle varustanud lühikese sissejuhatusega. 3 0  Iverseni 
suhtumine talurahva antifeodaalsesse võitlusse oli täiesti vaenu
lik, rõhujate klassile omane, ning tema arusaamine selle põhjus
test muidugi vildak. Selle asemel et otsida talurahva võitluse põh
jusi raskes kurnamises, leiab ta need harimatuses ja kuulujuttu
des, mida kuritahtlikud inimesed olevat levitanud. 

Eesti kodanliku historiograafia varasemas osas (s. t.  enne 
kodanliku vabariigi aega) on käesolevat teemat puudutavaid küsi
musi käsitletud vähe ja seejuures väga pinnapealselt. Erandi moo
dustab ainult J. Kärnerilt ilmunud talurahva vabastamist käsitlev ,  
populaarteaduslik töö, 3 1  millel peatume pisut hiljem. Ajalooliste 
nähtuste tõelisest mõistmisest ollakse selle ajajärgu historiograa

2 7  Reval 1901. 
2 8  St. Petersburg 1806. Esmakordselt ilmus see H. Storchi väljaandes «Russ

land unter Alexander dem Ersten». Eine historische Zeitschrift. VII Bd., St. 
Petersburg u. Leipzig 1805, lk. 287—364. 

2 9  IE. I versen], Die Excesse der Bauern in Esthland im Jahre 1805. 
(Eine actenmässige Darstellung.) Illustrirter Revalscher Almanach... 1859, 
Reval, lk. 33—57. 

3 0  G .  v .  S a b l e r ,  E i n e  P a r a l l e l e  z u r  l e t t i s c h - e s t n i s c h e n  R e v o l u t i o n  a u s  d e n  
Oktobertagen des Jahres 1805. «Revalsche Zeitung» 1907, nr. 246—249, 251. 

3 1  J .  K ä r n e r ,  T a l u r a h v a  v a b a s t a m i n e  E e s t i m a a l .  V a b a s t u s e  s a j a - a a s t a s e k s  
mälestuspäevaks, Tallinn 1916. 
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fias väga kaugel, nende tõlgitsemine on selgelt idealistlik. Peami
seks küsimuseks, mida enam-vähem kõik tolle aja historiograa
fid puudutavad, on talurahva pärisorjusest vabastamine. Kuigi 
esinevad teatavad nüansid, on ometi nii M. Lipp, 3 2  M. J. Eisen, 3 3  

V. Reiman 3 4  kui ka H. Prants 3 5  ühel ja samal seisukohal, nimelt 
et põhjuseks olid valgustusaja ideed, mis üha suuremal määral 
haarasid siinseid feodaale ja mõjustasid otsustavalt ka Aleksan
der I. Niisiis, vabaduse ja võrdsuse ideest juhituna unustasid eks
pluataatorid oma klassihuvid ja muutusid talurahva huvide eest 
võitlejateks! 

Mis puutub Kärnerisse, siis tõi ta omal ajal teatavat värskust 
talurahva isikliku vabastamise käsitlusse, eriti sellega, et ta pöö
ras tõsist tähelepanu talurahva olukorra valgustamisele ja samal 
ajal üritas paljastada rüütelkonna omakasu taotlevat agraarpo
liitikat. Täiesti ekslikult nägi ta aga rahva arvu kasvamises seda 
põhijõudu, mis viib edasi ühiskonna arengut. 3 6  Oma töös tugineb 
Kärner üsna oluliselt Gerneti eespool mainitud teosele ega suuda 
alati ka tema kontseptsioonidest vabaneda. 

Talurahva klassivõitlus leiab tol perioodil käsitlemist kahes 
artiklis: E. Brunbergi «Kose-Uuemõisa mäss aastal 1805» 3 7  ja 
G. E. Luiga «Kose-Uuemõisa mäss». 3 8  Nii üks kui ka teine ei küüni 
oma materjali ulatuselt üle Iverseni töös esitatud materjalist. Kuigi 
mõlema autori poolehoid kuulub talurahvale, ei mõista nad klassi
võitluse tähtsust ajaloos ega saa aru ka Kose-Uuemõisa rahutuste 
põhjustest. Esimene luges talurahva antifeodaalset võitlust kurjade 
ässitajate töö viljaks, teine rõhutab selle põhjusena Eestimaa talu
rahvaseaduse mitteselgitamist talupoegadele. 

Eesti kodanliku vabariigi perioodil on käesoleva teema mõnin
gaid küsimusi lühidalt puudutanud H. Kruus oma Eesti ajaloo üld
käsitlustee, 3 9  avaldanud väljavõtteid mõningatest allikmaterjali
dest ning varustanud need sissejuhatavate märkustega. 4 0  

Lähemalt on XVIII saj. põllumajanduse küsimustel peatutud 
«Eestimaa majandusajaloo» 141  ja «Eesti rahva ajaloo» III 4 2  köites, 

3 2  M .  L i p p ,  K o d u m a a  k i r i k u  j a  h a r i d u s e  l u g u .  T ö i n e  r a a m a t :  U u e m  a e g :  
Vene valitsuse algusest meie päivini, Jurjev 1898, lk. 132. 

3 3  M .  J .  E i s e n ,  E e s t i - ,  L i i v i -  j a  K u r a m a a  a j a l u g u .  T e i n e  t ä i e n d a t u d  t r ü k k .  
Tartu 1913, lk. 146—147, 157. 

3 4  К. O. L i n d e q u i s t, Üleüldine ajalugu. 11. osa: Uus ja kõige uuem aeg, 
Jurjev-Tartu 1911, lk. 603—604. 

3 5  H .  P r a n t s ,  S a j a  a a s t a  e e s t .  E e s t i m a a  t a l u r a h v a  p ä r i s o r j u s e s t  v a b a s 
tamine. «Päevaleht» 1916, nr. 109. 

3 6  Vt. J. К ä r n e r, op. eit., lk. 24. 
3 7  «Eesti Postimehe» Teaduste eralisa nr. 31 juurde, 1904, lk. 59—60. 
3 5  «Eesti Kodu» 1908, lk. 84—88. 
3 9  H .  K r u u s ,  E e s t i  a j a l u g u  k õ i g e  u u e m a l  a j a l  I .  E e s t i  r a h v u s l i k u  ä r k a m i 

seni, Tartu 1927; Grundriss der Geschichte des estnischen Volkes, Tartu 1932. 
4 0  H. К r u u s, Eesti ajaloo lugemik III. Valitud lugemispalad Eesti ajaloo 

alalt XVIII ja XIX sajandil, Tartu 1929. 
4 1  Toimet. H. Sepp, O. Liiv. J. Vasar, Tartu 1937. 
4 2  Toimet. J. Libe, A. Oinas, H. Sepp, J. Vasar, Tartu 1935., 
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kuid et mainitud teostes käsitletakse kogu Eesti põllumajandust 
ja peamised andmed pärinevad Liivimaalt, siis on Eestimaa põllu
majanduse küsimused jäänud tagaplaanile. Seetõttu ei ilmne nen
dest ka tootlike jõudude konkreetne areng Eestimaa põllumajandu
ses, talurahva koormiste kujunemine, talurahva klassivõitlus jne. 
Vääralt käsitletakse pärisorjuse kujunemist, nagu hiljem näeme, 
XIX saj. 1. aastakümne põllumajandusest minnakse peaaegu 
mööda, samuti ka talurahva majanduslikust olukorrast raskete 
ikaldusaastate tagapõhjal. Üks ega teine teos ei käsitle agraar-
seadusandluse sügavamaid juuri, vaid seda seletatakse liberaalsete 
ideede mõjuga,, eriti Aleksander I «õilsate» püüetega, kes olevat 
unistanud «...  kõigi oma alamate õnnelikuks tegemisest» 4 3.  Talu
rahva suurele antifeodaalsele võitlusele on mainitud «Eesti rahva 
ajaloos» pühendatud l '/г lehekülge ja seegi on isoleeritud lõiguna 
antud ptiikirjas, 4 4  mis näitab, et säärastele küsimustele ei tahetud 
pöörata nimetamisväärset tähelepanu teoses, mis pretendeeris 
«rahva ajaloo» nimele. Talurahva antifeodaalse võitluse käsitle
mine jäi kodanliku vabariigi perioodil üldiselt napiks. Trükisõnas 
ilmunud töödest on väärtuslikumad N. Loone artikkel ««Iggaüks» 
ja Silmsi talupojad a. 1803» 4 5  ning A. Marguse artikkel «1805. a. 
rahutustest osavõtnud talusulaste karistamine Tallinnas» 4 6, mis 
mõlemad tuginevad arhiiviandmetele. Õige ulatuslikult käsitleb 
Kose-Uuemõisa ja ümbruskonna talurahva antifeodaalset võitlust 
M. Aitsam oma teoses «Eestimaa kuningas». 4 7  Kuid ajalooliste • 
faktide kõrval lokkab siin vaba fantaasia, mistõttu teos tervikuna 
kaotab oma ajaloolise aluspinna. Sisuliselt uut ei toonud võrrel
des senisega juurde ka J. Volbergi artikkel «500 talusulast 200 
sõjamehega võitlemas. Sõda Kose-Uuemõisas 1805. a.» 4 8.  Kuigi 
siin ei nähta võitluse põhjusena enam «kurjade ässitajate» tege
vust, jääb põhjuste, selgitamine samal ajal väga pinnapealseks, 
artiklis esineb rida ebatäpsusi ning kogu käsitlus jääb muust olu
korrast isoleerituks. 

Uus periood, senisest kvalitatiivselt erinev, algas Eesti NSV 
ajaloo käsitluses Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi rajami
sega 1940. aastal. Seda iseloomustab kõigepealt ajalookäsitluse nih
kumine marksistlik-leninlikule alusele, teiseks elava huvi kasva
mine allikmaterjalide vastu ja kolmandaks avarate võimaluste 
loomine ajaloo uurimiseks. Uute printsiipide kohaselt on juba 
leidnud käsitlemist mõnedki käesolevale teemale lähedased küsi
mused. Näiteks puudutab neid üldistes raamides üsna lühidalt 

4 3  Eesti majandusajalugu I, lk. 352. 
4 4  Eesti rahva ajalugu III, lk. 1490—1492. 
4 6  «Ajalooline Ajakiri» 1933, nr. 4, lk. 206—218. 
4 6  Vana Tallinn. II'kd., Tallinn 1937, lk. 57—69. 
4 7  M .  A i t s a m ,  E e s t i m a a  k u n i n g a s  ( S õ d a  K o s e - U u e m õ i s a s ) .  A j a l o o l i n e  

jutustus, Tallinn 1938. 
4 8  «Uus Eesti» 1937, nr. 127—133. 
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«Eesti NSV ajalugu» 4 9  ja süvenenumalt «Eesti NSV ajaloo» I 
köide 5 0.  Eri artiklitest, mis tuginevad otseselt arhiivimaterjalidele, 
tuleb ära märkida L. Margi «Talurahva rahutused Karinus ja Ori-
nas 1805», 5 1  J. Kahki «Talupoegade teokoormiste suurusest Põhja-
Eestis 1796. ja 1839. a. mõisa-ankeetide andmeil» 5 2  ja ka käesoleva 
töö autori «Talurahva antifeodaalne võitlus Eestimaal a. 1805», 5 3  

mis taotleb anda lühikese kokkuvõtte kõigi rahutuste kollete kohta 
mainitud aastal. 

Töö kirjutamisel on autor faktilise materjalina kasutanud mõn
dagi, mis seni trükisõnas ilmunud. Kuid see materjal oli liiga napp 
küsimuste ulatuslikumaks ja põhjalikumaks käsitlemiseks, eriti 
nendest vaatekohtadest, mida on autor püüdnud silmas pidada. 
Seepärast tugineb töö oluliselt uutele materjalidele, mis on ammu
tatud arhiividest. Enamik neist pärineb Eesti NSV Riiklikust Aja
loo Keskarhiivist Tartus (ENSV RAKA), kusjuures eriti olulised 
olid Eestimaa rootsiaegse kindralkuberneri, Tallinna kindralkuber-
mangu kantselei, Eestimaa kuberneri kantselei, Eestimaa kuber
manguvalitsuse, Eestimaa rüütelkonna, Harju meeskohtu, Viru-
Järva meeskohtu, Lääne meeskohtu, Eestimaa vahekohtu fondid ja 
mõningad Eestimaa mõisate arhiivid. Peale selle on saadud väga 
olulist materjali Leningradi Riikliku Ajaloo Keskarhiivi 
(ЦГИАЛ) Eesti- ja Liivimaa talurahva olukorra parandamise 
komitee fondidest, teatavat materjali Vanade Aktide Riiklikust 
Keskarhiivist Moskvas (ЦГАДА) Eesti- ja Liivimaa ning Soome 
asjade kammerkontori fondist ning Eesti NSV Teaduste Aka
deemia Ajaloomuuseumi fondidest. Silmas pidades seda, et olu
line osa arhiivimaterjalidest pärineb otseselt siinse talurahva kur
najatelt, kes püüdsid oma tegevust igati õigustada, on tulnud 
selles osas materjale eriti kriitiliselt sõeluda, et ajaloolist tõde 
välja tuua. 

Mis puutub arvukasse statistikasse, millega autoril on tulnud 
kokku puutuda, siis peab märkima, et tolleaegne statistika ei pre
tendeeri täpsusele. Kuid sellest hoolimata on tal ajaloo uurimise 
seisukohalt oluline väärtus, sest temas kajastuvad konkreetselt 
teatavad suhted ja muudatused. Selles mõttes on statistilist mater
jali ka käesolevas töös kasutatud. 

4 9  Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). Teine trükk. 
Toimet. G. Naan, Tallinn 1957. 

5 0  Eesti NSV ajalugu. I kd., kõige vanemast ajast XIX sajandi 50-ndate aas
tateni. Toimet. A. Vassar, Tallinn 1955. 

5 1  «Ajaloo Ajakiri» 1941, nr. 3, lk. 130—139. 
5 2  ENSV TA Toimetised 1957, nr. 2, lk. 180—191. 
5 3  TRÜ Toimetised 1960, vihik 87, lk. 89—111. 
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I. FEODAAL-PÄRISORJUSLIK PÕLLUMAJANDUS JA 
TALURAHVA OLUKORD EESTIMAAL XVIII SAJ. LÕPUL 

1. Feodaal-pärisorjusliku tootmissüsteemi alused ja aadli  
klassivõimu poliiti l ine organisatsioon Eestimaal XVIII sajandil  

F e o d a a l n e  m a a o m a n d  

Feodaalset ühiskonda kui antagonistlikku klassiühiskonda ise
loomustab teatavasti talurahva, selle ühiskonna kõige arvu
kama kihi halastamatu kurnamine. Selle teokssaamine sõltus kõi
gepealt asjaolust, et maa kui peamine tootmisvahend kuulus feo
daalidele. Viimaste monopol maale moodustas talurahva kurna
mise majandusliku vundamendi. 

XVIII sajandil kehtis Eestimaal eranditult feodaalne maaval
dus, kusjuures see jagunes kuuluvust silmas pidades era-, riigi-, 
rüütelkonna-, haigla-, linna- ja kirikumõisateks. 

Pärast Rootsi riigi poolt XVII saj. lõpul redutseeritud mõisate 
restitutsiooni 1720-ndatel aastatel moodustasid eravalduses olevad 
mõisad nii hulgalt kui ka adramaade arvult siinsetest mõisatest 
kõige suurema osa. 1774. aasta adramaade revisjoni alusel 1  oli 
Eestimaal 515 eravalduses olevat mõisat 6477 1 9/ 6 0  adramaaga. 2  

Kuni 1783. aastani olid eramõisad peaaegu täielikult läänid. All-

1  Adramaade revisjone teostas riigivõim riigimaksude kindlaksmääramiseks. 
Nn. revisjoniadramaa mõiste oli XVIII sajandil teine kui XVII saj. lõpul. Kui 
XVII saj. lõpul loeti üheks adramaaks maa-ala, millelt tuli teha mõisale tegu 
6 rakmepäeva iga nädal aasta läbi, siis võeti XVIII saj. Vene valitsuse poolt 
riigimaksude määramisel adramaa aluseks tööjõuliste meeste arv, kusjuures 
nende hulka loeti mehi 15.—60. eluaastani. Aga ka tööjõuliste meeste arv muu
tus. 1712. aasta revisjoni puhul loeti üheks adramaaks 12, 1726. aastal 4 tööjõu
list meest, 1733., 1739., 1744., 1750., 1757., 1765. ja 1774. aastal (mis oli viimaseks 
revisjoniks XVIII saj.) aga' sisemaal 5 ja rannikualal 10 tööjõulist meest. Vt. 
A. v. Gernet, Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in Estland, 
lk. 46; R. Uexküll, Verzeichniss der Rittergüter in Ehstland nebst einigen sta
tistischen Angaben, Reval 1853, lk. 70—72 ja H. v. Wedel, Die Estländische 
Ritterschaft vornehmlich zwischen 1710 und 1783. Das erste Jahrhundert rus
sischer Herrschaft, Königsberg, Berlin 1935, lk. 137. Revisjoniadramaa kõrval 
eksisteerib XVIII saj. nn. taluadramaa, mis märgitseb talu suurust ja on moisa-
koormiste arvestamise aluseks. 

2  A .  v .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n  E s t 
land, lk. 19. 
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oode sõna tõsises mõttes oli Eestimaal vähe, ainult need, mis olid 
tsaarivalitsuse poolt sellistena kinnitatud. 3  Läänimõisatest moo
dustasid enamiku läänid nn. Harju-Viru õiguse mõttes, mille alu
seks oli 1397. aastast pärinev Saksa Ordu kõrgmeistri C. v. Jungin-
geni armukiri Harju-Viru rüütelkonnale. Et selle õiguse alusel oli 
feodaalidele kindlustatud kaugeleulatuv pärandamisõigus (nii 
mees- kui ka naisliinis 5. sugulusastmeni), siis vaatas Eestimaa 
rüütelkond säärastele mõisatele kui alloodidele. Rüütelkonna huvi
des kinnitas seda vaatekohta 1725. aastal riigivõimu järelepärimi
sel ka Eestimaa ülem-maakohus. 4  See seisukoht ei olnud tegelikult 
paikapidav, kui silmas pidada Jungingeni armukirja täpset mõtet 
ning arvestada seejuures veel Rootsi kuninga Karl XI resolutsiooni 
a. 1699, kus Harju-Viru õiguse mõisate allodiaalset iseloomu selge
jooneliselt ning põhjendatult eitatakse. 5  Teatava osa eramõisatest 
moodustasid läänid nn. muudetud Norrköpingi õiguse mõttes. 1604. 
aastal Rootsi riigipäeval Norrköpingis vastuvõetud otsuse alusel 
tuli mõisaid edaspidi läänistada ainult meesläänidena. Säärane 
põhimõte leidis tegelikult rakendamist ka Eestimaal, kusjuures 
pealegi mitmed Harju-Viru õiguse mõisad muudeti Rootsi valit
suse poolt meesläänideks. Vastu tulles Liivimaa aadli taotlustele 
muutis tsaarivalitsus 1712. aastal meesläänide pärandamise korda 
ning kindlustas nende suhtes samuti pärandamisõiguse nii mees-
kui ka naisliinis 5) sugulusastmeni. Kuid sääraseid mõisaid ei 
võidud müüa ega osta ilma riigivõimu nõusolekuta, samuti mitte 
võlgadega koormata. 6  Meesläänide pärandamise uue korra kinnitas 
tsaarivalitsus uuesti 1725. ja 1728. aastal. Mis puutub selliste 
meesläänide arvusse, siis rüütelkonna andmeil oli neid 1770-ndatel 
aastatel 32. 7  

Kui mõisate restitutsioon ja pärandamisõiguse laiendamine 
Norrköpingi mõisate suhtes moodustasid olulised momendid 
mõisnike õiguste kindlustamisel feodaalsele maavaldusele, siis 
edasiseks astmeks sel alal oli Katariina II ukaas 4. maist 1783. aas
tast, millega siinsed läänimõisad muudeti täielikult alloodideks. 
See oli aadlile kahtlemata suureks võiduks ja rahuldas tema ammu
aegsed soovid. Vene aadli läänimõisad oli tsaarivalitsus alloodideks 
muutnud juba 1731. aastal, nüüd saavutas ka siinne aadel maaval
duse küsimuses vene aadliga võrdse positsiooni. Kuigi senine ting
lik maaomand oli asendatud piiramatuga, jäi see oma majandusliku 
tähtsuse poolest feodaalseks nagu varemgi. ,  

3  H. v. W e d e 1, op. eit., lk. 47. 
4  A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. I Bd., 

ik. 487—488. ' 
5  E. P a b s t und R. v. Toll, Ehst- und Livländische Brieflade. Eine 

Sammlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Ehst- und Livlands 
in Uebersetzungen und Auszügen. II Abth.: Schwedische Zeit. II Bd.: Die Jahre 
1651 bis 1697, Reval 1864, lk. 1031 — 1034. 

6  A .  W .  H u p e l ,  V o n  d e n  R e c h t e n  d e r  l i e f -  u n d  e h s t l ä n d i s c h e n  L a n d g ü t e r .  
Nordische Miscellaneen. XXII/XXIII St. (Stück), Riga 179Q, lk. 68—69 

7  ENSV RAKA, f. 854, nim. 3, sü. 31, 1. 214. 
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Eramõisate enamik kuulus immatrikuleeritud aadlile, maiskon-
nale aga võrdlemisi väike osa. Nii oli adramaade revisjoni alusel 
1765. aastal immatrikuleeritud aadli omanduses 5565 adramaad, 
maiskonnal (mille hulka kuulus mitteimmatrikuleeritud aadlikke, 
linlasi ja pastorite perekonnaliikmeid) aga 464 adramaad. 8  Tähele
pandav on maavalduse koondumine immatrikuleeritud aadlis endas 
teatavate väheste isikute kätte. Samal ajal kui real aadlikel oli 
üks või kaks mõisat mõne või mõnekümne adramaaga, kuulus-
1774. aastal 

С. M. Stenbockile 
О. M. v. Stackelbergile 
О. M. v. Rehbinderile 
C. G. v. Baranofile 
G. J. v. Tiesenhausenile 

Veel suurema haardega olid teatavad perekonnad. Nii näiteks 
oli 1765. aastal Stackelbergide perekonnal 398 adramaad, Tiesen-
hausenitel 329 adramaad, Stenbockidel 300 adramaad, Uexküllidel 
248 adramaad jne. 1 0  

Järgmiseks suuremaks feodaalse maavalduse liigiks olid riigi-
mõisad. XVII saj., pärast mõisate reduktsiooni, kuulus 8283 adra-
maast riigimõisatele 2995 adramaad. 1 1  Seoses restitutsioonikomis-
joni tööga läks suur enamik riigimõisaid erakätesse. Nende arvu 
vähenemist soodustas veelgi tsaarivalitsuse hilisem doneerimispo-
liitika. 1774. aastal oli riigimõisaid Eestimaal veel 14 130 7/го 
adramaaga. 1 2  XIX saj. algul oli neid aga ainult seitse (Lagedi ja 
Saha Harjumaal, Prümli ja Metsataguse Järvamaal, Vasknarva 
Virumaal ja Taebla ning Saulepi Läänemaal) 1 3  104 3/ 2o adramaaga. 
Mõned riigimõisad olid tegelikult palgamõisad, näiteks Taebla 
kuulus sellisena Tallinna ülemkomandandile ja Vasknarva Narva 
komandandile. Teised aga anti rendile 12 aastaks või eluajaks. 

Rüütelkonna mõisaid oli 1774. aastal kolm ühikut (Nabala ühes 
Pääboga, Kuimetsa ja Kaiu ühes Karitsa ning Oranikuga) 
kokku 112 4/s adramaag'a. Nendest saadav tulu läks peamiselt maa
nõunike kogule. 

Haiglate mõisaid oli 1774. aastal 569 3/го adramaaga, neist kuu
lus Tallinnale 3 (Rae, Kautjala ja Tondi), Tallinna Toomkirikule 
1 (Mõigu) ning Narvale 1 (Päite). Linnamõisatest kuulus Tallin

8  H. v. W e d с 1, op. eit., lk. 37—38. 
9  Kokkuvõtete aluseks: Land-Rolle des Herzogthumes Ehstland nach der 

Revision von 1774. Oder: Verzeichniss derer im Herzogthume Ehstland bele
genen privat- und. publiquen-Güther, deren vormahliger und jetziger Grösse an 
besetzten Revisions-Haaken ... und Arrenden mit einem doppelten Register ver
sehen, Reval 1775. 

1 0  H .  v .  W e d e l ,  o p .  c i t . ,  l k .  4 3 .  '  
11 Eesti majandusajalugu I, lk. 190. 
1 2  A .  v .  G e r n e  t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n 

Estland, lk. 19. 
13 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 146. 

145 7/g adramaad 
140 "Ao 
140 7.5 
94 "/eo „ ' 
92 3/го adramaad. 9  
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nale 3 (Nehatu, Koitjärve ja Haabersti) ning Narvale 1 (Samo-
krass) kokku 12 1 3/ 2o adramaaga. Era-, riigi-, haigla- ja 
linnamõisate arv tõusis. 1774. aastal 541-ni 1 4  kokku 6802 2 3/ 6 0  adra-
rh-aaga. Kirikumõisaid oli viimati mainitud aastal 45. Et need adra
maade revisjonide alla ei kuulunud, sest nad olid riigimaksudest 
vabad, siis pole ka nende adramaade arv tol aastal teada. Kroonu-
palati andmeil aga oli kirikumõisatel XIX saj. algul 43"/ 2o adra
maad. 1 5  

Feodaalne maavaldus mõisate piirides jagunes kahte ossa: 
1) mõisamaa, mis haaras hoonetealuse maa ühes aiamaaga, põl
lud, heinamaad, metsa, võsamaa ning 2) talumaa, kuhu kuulusid 
hoonetealune maa ühes õuemaaga, põllud, heinamaad, karjamaa, 
Võsamaa ja mets, kui seda oli. Nii üht kui ka teist osa harisid talu
pojad oma tööriistadega. Ainult kahel Harjumaa (Jõelähtme ja 
Harju-Jaani).., neljal Virumaa (Lüganuse, Viru-Nigula, Väike-
Maarja ja Simuna) ja kahel Järvamaa (Ambla ja Järva-Jaani) 
kihelkonna pastoraadil polnud oma talupoegi ning sealseid maid 
harisid kihelkonna teised talupojad. 1 6  

Maa selline jagunemine mõisa piirides määras ära feodaalse 
maarendi üldise iseloomu ning andis väga olulise koha selles teo-
rendile. 

F e o d a a l i d e  v õ i m u  u l a t u s  t a l u p o e g a d e  
ü 1 e 

Maa kui peamise tootmisvahendi kuulumine feodaalidele 
ei kindlustanud iseenesest veel talupoja kurnamise teokssaamist, 
maaomandi majanduslikku realiseerimist, s. t.  feodaalse maarendi 
saamist. Talupoja kurnamise teokssaamise teiseks eelduseks oli 
tema isiklik sõltuvus feodaalist. V. I. Lenin kirjutab: «Kui mõisni
kul ei oleks otsest võimu talupoja isiku üle, siis ta ei saaks sundida 
enese kasuks töötama inimest, kes on maaga varustatud ja kes töö
tab oma majandis. Järelikult on tarvilik «mittemajanduslik sun
dus» ...  Selle sunduse vormid ja astmed vpivad olla kõige mitmeke
sisemad, alates pärisorjusest ja lõpetades talupoja seisusliku mitte-
täieõiguslikkusega.» 1 7  Nii nagu feodaalide monopoolne omandiõigus 
maale, nii olid ka mittemajandusliku sunni vormid talurahva päris-
orjastamise kujul kujunenud juba enne Põhjasõda. Väide, nagu 
oleks eesti rahvas langenud pärisorjusesse alles XVIII sajandil, 1 8  ei 
)le paikapidav. Küll aga võttis feodaalide võim talurahva üle drasti
lisema ilme. öernet püüab säärase nähtuse põhjusi otsida esiteks 

1 4  A .  v .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n  
Estland, lk. 19. 

15 ENSV RAKA, f. 178, nim. 1, sü. 4220, 1. 36, "~ 
1 6  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  L i e f -  u n d  E h s t l a n d .  

III Bd., lk. 423, 427, 474, 480, 494, 499, 504, 508. 
1 7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 5 2 — 1 5 3 .  
1 8  Eesti rahva ajalugu III, lk. 1309, 1322. 



Põhjasõja laastavates tagajärgedes siinsele põllumajandusele, 
mille tõttu olevat mõisnikud olnud sunnitud lihtsalt enda alalhoiuks 
talupoegi äärmiselt kurnama, ja teiseks talurahva õigusliku olu
korra halvenemises Venemaal, mida siinsed mõisnikud olevat võt
nud eeskujuks oma suhete määramisel talurahvaga. 1 9  Sellega 
püüab Gernet ainult siinsete feodaalide kiskjalikku palet varjata. 
Tõeliselt oli feodaalide võimu drastilisem ilme tingitud nende püü
dest nii palju kui võimalik suurendada maarenti, oma tulusid. 
Mittemajandusliku sunni tugevnemine oli selle eesmärgi saavuta
mise vahendiks. 

Eestimaa rüütelkond luges XVIII saj. oma võimu talupoja üle 
peaaegu piiramatuks. Need vaated ilmnevad kõigepealt Eestimaa 
rüütli- ja maaõiguses. 2 0  Selles rõhutatakse, et pärisori-talupoeg on 
isiklikult ja kogu tema kasutuses oleva vara ja maaga täielikult 
mõisniku omand. 2 1  Sedasama kinnitas 1740, aastal omakorda Eesti
maa ülem-maakohus vastuses justiitskolleegiumi järelepärimisele 
mõisniku võimupiiride ulatuse kohta talupoja üle. 2 2  Sama vaatekoht 
ilmneb ka rüütelkonna peamehe M. W. v. Nierothi vastuses 1746. aas
tal Eesti- ja Liivimaa ning Soome asjade kammerkontori järele
pärimisele mõisniku võimu ulatuse kohta pärisorja üle. Rüütel
konna peamees viitas seejuures vanadele privileegidele, mis Peeter I 
poolt 1712. aastal kinnitati, ning Eestimaa rüütli- ja maaõigusele. 
Eestimaa ülem-maakohtu vastus rõhutab selgesõnaliselt, et sää
rase põhimõtte järgi pärisoriste talupoegade suhtes käiaksegi. 

Mainitud üldist vaatekohta iseloomustavad konkreetsemalt järg
mised asjaolud. XVIII saj. oli talupoeg sunnismaine nagu varemgi, 
oma elukohast võis ta lahkuda ainult mõisniku heakskiitmisel. 
Range sunnismaisus oli talurahva kurnamise seisukohalt väga 
olulise tähtsusega. Seepärast pani rüütelkond pagemise vastu võit
lemiseks kubermanguvalitsuse kaasabil maksma senisest rangema 
korra ning võitles visalt selle teostamise eest, nagu hiljem näeme. 

Realiseerides omandiõigust talupoja üle, müüs mõisnik talu-
poegi-pärisorje maaga ja ilma maata, üksikult ja perekonnaga, oma 
kubermangu piirides või väljapoole seda. Määravad olid sel puhul 
ainult mõisniku tahe ja kaalutlused. Talupoeg oli omamoodi kau
baks, mille pakkumise ja nõudmise kuulutusi avaldati tolleaegses 

1 9  A .  v .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h s t  i n  
Estland, lk. 39—40. 

2 0  Eestimaa rüütli- ja maaõiguse koostas Tallinna linnusekohtu assessor 
Ph. Crusius XVII saj. keskel ning see oli praktiliselt järgnevalt ka kehtiv, kuigi 
Rootsi valitsus seda ei kinnitanud. XVIII saj. algul, pärast Eestimaa ühendamist 
Vene riigiga, vaatasid rüütelkonna esindajad selle uuesti läbi ja taotlesid selle 
kinnitamist tsaarivalitsuse poolt, mis ei andnud tagajärgi. Sellest hoolimata 
kehtis ta siin kui seni kujunenud õigusliku korra ja normide kokkuvõte. 

2 1  J. Ph. G. Ewers, Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte. 
Sechs Bücher. Erster Druck, Dorpat 1821, lk. 380. 

22 Eestimaa ülem-maakohtu vastuse äratrükk vt. J. VT grabs. Die Ro-
sensche Deklaration vom Jahre 1739. Ein Beitrag zur Geschichte der Leibeigen
schaft in Livland und Estland, Tartu 1937, Beilagen, lk, 49—51. 

16 



ajakirjanduses nagu teistegi kaupade omi. 2 3  Kuulutustes pakuti 
müüa mitmesuguseid inimesi: põlluharijaid, käsitöölisi, keskealisi, 
noori poisse ja tüdrukuid jne. Sooviti osta inimesi mitmesugusteks 
töödeks või lihtsalt inimest, nimetamata, milleks teda vaja. Mui
dugi võis mõisnik oma pärisorja ka pantida või kinkida, kui ta 
soovis. 

Et oleks võimalik talupoega oma äranägemise järgi kurnata, 
nõudis feodaal pärisorjalt tingimusteta kuulekust. Selle nõude rea
liseerimise oluliseks vahendiks oli temale kuuluv kohtupidamiše-
ja kodukariõigus. Ainult tähtsamad kriminaalasjad, nende hulgas 
ka suuremad vastuhakud, kuulusid ametlike kohtute kompetentsi. 
Kohtupidamisel talupoja üle juhindus mõisnik ainult oma tõeks
pidamistest ja tahtest, kodukariõigus oli piiramata. Gerneti arva
mus, nagu oleks see kestnud ainult 1795. aastani, 2 4  ei vasta tege
likkusele. J. Chr. Petri märgib, et Eestimaal ei hoia end keegi tagasi 
talupoja peksmisel, ei hoolita, millega lüüa või kuhu lüüa, sageli 
lüüakse otse näkku. 2 5  

Paljud peksti kodukari korras vigaseks, teised kaotasid selle 
tagajärjel koguni elu. 1761. aastal näiteks suri Sitsi mõisa kiltri 
Kördi Jüri ja valitseja J. Chr. Meusseri peksu tagajärjel talunaine 
Triinu, 2 6  kuigi kohtuvõimud seda ei tahtnud tunnistada. 2 7  1778. aas
tal suri Meremõisa kupja, peksu tagajärjel talutüdruk Madli, 2 8  

1795. aastal suri Reigi kupja peksu tagajärjel talusulane Mardi 
Mihkli Andrus, 2 9  jne. On märkimisväärne, et ametlikud kohtud 
ei karistanud rnõisa ametnikke talupoja surnukspeksmise või 
-löömise eest mitte niisuguse rangusega kui talupoegi mõne 
vihatud mõisaametniku tapmise eest. Nii näiteks mõistis Harju 
meeskohus 1779. aastal Meremõisa kupja täiesti süütuks, hoo
limata selgetest süütõenditest, ja motiveeris oma otsust sellega, et 
kubjas ei võta süüd omaks. Eestimaa ülem-maakohus leidis siiski, 
et kubjas on süüdi, ja määras talle karistuseks 20 paari vitsu, mil
lise karistuse ta aga võis välja osta — 80 kop. vitsapaar. 3 0  Viis 
talupoega Sausti mõisast, A. Pimanov, J. Trofimov, M. Manajev, 

2 3  Näiteks «Reva|ische Wöchentliche Nachrichten'is» pakuti 1789. aastal 
müüa 5 inimest ning sooviti osta 11 inimest. Peale selle sooviti osta inimesi veel 
kahel korral, kuid arvu nimetamata. 1790. aastal kuulutas Haapsalu kirikukon-
vent, et ta müüb perekondi ning üksikuid talupoegi. Mujalt tuli müügipakkumisi 
veel ühe pärisorja kohta. Ostukuulutusi esines 24 inimese kohta. 1791. aastal 
sooviti osta 15—16 inimest ja pakuti müüa ühte. 1792. aastal pakuti müüa 3 päris
orja ning sooviti osta 6 inimest ja peale selle kahel juhul veel määramata hul
gal poisse ja tüdrukuid. 1794. aastal pakuti müüa 10 inimest, peale selle üht 
pergkonda ning sooviti osta 11 inimest. 

2 4  A .  v .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n  
Estland, lk. 41. 

25 J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Th., lk. 363. 
26 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2725, 1. 1. 
2 7  Sealsamas, 1. 23—25. 
2 8  ENSV RAKA, f. 861, nim. I, sü. 1841, 1. 63. 
2 9  ENSV RAKA, f. 14, nim. 1, sü. 79, 1. 5. 

. 3 0  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1841, 1. 63. 
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Tõnu Jüri Mihkel ja Kubja Mihkli Tõnu, mõisteti aga kohaliku 
valitseja, talupoegade suure rõhuja tapmise eest 1769. aastal 
surma, kusjuuies hukkamine tuli teostada mõõgaga. Enne hukka
mist piinati neid kiriku juures häbipostis tuliste tangidega. 3 1  Jägala 
mõisa teenija Jüri, kes oli 1770. aastal tapmise eesmärgil tulista
nud Jägala mõisa omanikku, talupoegade suhtes toorest vägivallat
sejad mõisteti hukkamisele ratta läbi in loco delicti, kusjuures ka 
teda piinati enne seda kiriku häbipostis tuliste tangidega. 3 2  Sää
rased kohtuotsused pidid muidugi teenima mõisnikeklassi võimu 
kindlustamist. Kartus ränga ihunuhtluse ees viis talupojad palju
del kordadel pagemisele ja sageli koguni enesetapmiseni. Nii tegid 
sel põhjusel enesetapmiskatse 1785. aastal Käpla mõisas Reinu 
Juhan 3 3  ja Müüsleri mõisa talupoeg Hans. 3 4  Samal aastal teostas 
enesetapmise Küdeva mõisa talusulane Madis. 3 5  1787. aastal püü
dis end tappa Särevere mõisa vabadik Ta ikse Hindriku Jaani Mart 
kartuses -julma peksu ees. 3 6  Nagu näitavad vastavad andmed, 
teostasid aastatel 1784—1797 kas enesetapmise või selle katse 67 
mõisast sõltuvat talupoega, mis moodustab kõigist niisugustest 
juhtudest Eestimaa kubermangus 71,3%. 

Mõisnik andis talupojale küll maad kasutada, kuid selleks, et 
kindlustada endale vajalikku tööjõudu, luua alus talupoja eksplua
teerimiseks. Talu püsimine talupoja käes polnud millegagi garan
teeritud. Kui mõisnik vajalikuks pidas, ühendas ta talumaid mõisa 
omadega, paigutades talupojad seni ülesharimata maale, või võttis 
talu ta seniselt pidajalt ära. Peremehe surma järel andis mõisnik 
talu sellele, kellele soovis. Talupoja vallasvara polnud feodaali 
omavoli vastu millegagi kaitstud. Mingit pärandamisõigust talu
pojal polnud, vaid mida mõisnik soovis, seda ta talupojalt võttis. 
Feodaalrnõisniku võim ulatus ka talupoja perekondlikku ellu. 
Talupoeg võis abielluda ainult mõisniku loal. Rüütelkond regulee
ris pulmade, ristsete ja matuste kestust, 3 7  et mõisal ei läheks töö
aega kaotsi. Mõisavõimude kontrolli ja sunduse alla kuulus talu
poja kogu majapidamine. 

Säärane olukord oli maksev mitte üksi eramõisates, vaid ka 
kõigis teistes. 

3 1  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1725, 1. 10—14. 
3 2  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1726, 1. 130. 
3 3  ENSV RAKA, f. 4, nim. 1, sü. 109, 1. 31. 
3 4  ENSV RAKA, f. 4, nim. 1, sü. 124, 1. 5. 
3 5  ENSV RAKA, f. 4, nim. 1, sü. 77, 1. 6, 12. 
3 6  ENSV RAKA, f. 4, nim. 1, sü. 236 1. 7. 
3 7  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A 1 40, 1. 213 
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F e o d a a l i d e  k l a s s i v õ i m u o r g a n i d  

«Feodaalühiskond», kirjutab Lenin, «kujutas endast niisugust 
klassideks jagunemist, kus määratu suur enamus — feodaaltalu-
rahvas — oli täielikus sõltuvuses tühisest vähemusest — mõisni
kest, kelle valduses oli maa.» 3 8  Säärase vähemiku ülevõimu alal
hoidmine - ja kindlustamine ning rõhumisele vastupanu mahasuru
mine toimus aadli kui valitseva klassi poliitilise organisatsiooni — 
feodaalse riigi kaudu. 

Eestimaal jäi feodaalide klassivõimuaparaat pärast Põhjasõda 
kuni 1783. aastani iseloomult üldiselt samaks, nagu see oli olnud 
1680-ndatel aastatel, kusjuures kohalikule aadlile oli selles kind
lustatud väga mõjukas positsioon. 

Riigi kõrgemat võimu esindasid siin a. 1719—1775 kindralkuber-
nerid või kubernerid asukohaga Tallinnas. Viimati mainitud aas
tast peale oli Eestimaal ja Liivimaal ühine kindralkuberner asu
kohaga Riias. Välja arvatud aastad 1730—1741, tegutses kindral-
kuberneri või kuberneri kõrval viitsekuberner, aastail 1775—1783 
oli ta koguni riigivõimu kõrgemaks esindajaks kohapeal. 

Kindralkuberneri või kuberneri üldisel juhtimisel töötas kuber-
manguvalitsus eesotsas viitsekuberneriga. Kubermanguvalitsus 3 9  

koosnes tavaliselt kohalikest aadlikest, kes püüdsid võimalikult 
silmas pidada siinsete mõisnike huve. Kindralkubernerid ja kuber
nerid olid riigivõimu tahte otsesed teostajad, kuid neil tuli silmas 
pidada kohaliku aadli privileege, mis olid 1712. aastal Peeter I 
poolt kinnitatud. 

Eestimaa rüütelkonna osavõtt maa valitsemisest toimus laia
ulatusliku autonoomia põhimõttel. Mõjukamateks organiteks aadli 
omavalitsuslikus organisatsioonis olid maapäev ja maanõunike 

..kogu. 
Maapäev rüütelkonna täiskoguna arutas kõiki küsimusi, mis 

tulid kubermanguvalitsuselt või rüütelkonnalt endalt, tema otsu
sed, mis puudutasid rüütelkonna sisemisi asju, astusid kohe jõusse. 
Teised hakkasid kehtima kindralkuberneri, kuberneri või koguni 
riigi keskvõimu heakskiitmisel. 

Maanõunike kogu (12 liiget), mis koosnes aadli kõige tähtsa
matest esindajatest, oli iseend täiendav organ, ükski tema 
liikmeist ei vajanud riigivõimult kinnitamist. Tema positsiooni 
omavalitsuslikus organisatsioonis iseloomustavad järgmised asja
olud. Ta esitas maapäevale küsimusi arutamiseks, avaldas arut
lusel olevate küsimuste kohta vajaduse korral oma arvamusi, 
millel oli aga ainult nõuandev tähtsus; kui maapäeval langesid 
hääled pooleks (igal maakonnal oli üks hääl), sõltus maanõunike 

3 8  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 9 .  k d . ,  l k .  4 4 6 .  
3 9  Sellesse kuulus kaks kubermangunõunikku, kamerir (kelle ülesandeks oli 

kubermangust riigile laekuvate tulude väljaarvestamine), rentmeister (kes need 
sisse nõudis), comissarius fisci (kelle otseseks ülesandeks oli riigikassa huvide 
kaitsmine, võitlus ametialaste kuritegude vastu jne.) ja sekretärid. 
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kogu ühinemisest ühe või teise poolega, milline seisukohtadest sai 
maapäeva otsuseks. Tema poolt esitatud 3 kandidaadi hulgast 
valis maapäev rüütelkonna peamehe. Koos maapäeva poolt valitud 
maakonna deputaatidega (igast maakonnast 3) moodustas ta nn. 
rüütelkonna komitee, kes rüütelkonna peamehe juhtimisel lahendas 
kõik need küsimused, mis maapäev oli vajalikuks pidanud või mis 
kerkisid rüütelkonna ette maapäeva vaheaegadel ja mille üle 
otsustamiseks maapäeva nõusolekut vaja ei olnud. Kindralkuber
neri või kuberneri eesistumisel moodustas maanõunike kogu koha
liku kõrgema kohtu — Eestimaa ülem-maakohtu. Ainult Haapsalu 
ja Tallinna rpekohus ei kuulunud selle mõjusfääri, alludes Liivi
maa õuekohtule. 

Eestimaa jagunes kolmeks meeskohtu (Harju-, Viru- ja Järva-
ning Läänemaa) ning neljaks haagikohtu (Harju-, Viru-, Järva- ja 
Läänemaa) ringkonnaks. Meeskohtute piirkonnast väljaspool 
olid Haapsalu ja Tallinn ning mainitud politseiringkondadest 
peale Haapsalu ja Tallinna ka Paide ja Rakvere. 

Nii meeskohtunikud, assessorid, sekretärid kui ka haagikoh-
tunikud valiti ülem-maakohtu, s. t.  maanõunike kogu poolt. 4 0  Kuigi 
kohus ja politsei tegutsesid riigivõimu nimel ja said sageli sealt ka 
oma ülesanded, olid need täielikult kohaliku rüütelkonna käes. 

Eestimaa rüütelkonnast oli sõltuv kohalik ev.-luteriusu kirik, 
keda sidusid temaga laiemas ulatuses ühised huvid talurahva 
kurnamises. Pastorid seati ametisse patronaadiõiguse alusel 
mõisnike poolt. Arusaadav, et sellele kohale ei võinud pääseda 
mees, kes oli mõisniku vastane. Hoolekanne kiriku majandusliku 
olukorra eest langes igas kihelkonnas ülem-kirikueestseisjatele, 
kes olid mõisnikud ja valiti mõisnike poolt. XVIII saj. lõpul ja XIX 
saj. algul tuli nendele veel mitmesuguseid muid ülesandeid, nagu 
hiljem näeme. 

Eestimaa provintsiaalkonsistooriumi sõltuvuse mõisnikest 
tagas juba see, et selle organi president oli maanõunik, tema üle
jäänud 10 liiget (osalt praostid, osalt lihtpastorid) 4 1  olid juba 
oma ameti poolest seotud mõisnikega. 

Kõrgemas kiriklikus kohtus, nn. ülem-apellatsioonikohtus, kus 
istungid toimusid ka kindralkuberneri või kuberneri juhtimisel, 
oli aadli positsioon väga tugev. Siia kuulusid kaks maanõunikkji, 
kaks muud aadlikku, kellele lisandus veel kaks praosti ja kaks 
pastorit. 4 2  

Nagu juba märgitud, koondus feodaalse maavalduse enamik 
immatrikuleeritud aadli kätte. Kui XVIII saj. keskel viidi lõpule 
aadlimatrikli koostamine ja hakkas kehtima uus maapäeva kord, 
läksid ka poliitilise võimu teostamine ja ametid aadli omavalitsus
likus organisatsioonis immatrikuleeritud aadli kui iseennast täien

4 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 39, 1. 189. 
4 1  A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, I Bd., 

lk. 468. , 
4 2  Sealsamas, lk. 464—465. 
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dava korporatsiooni kätte. Monopoolne seisund selles korporat
sioonis kuulus aadlikele-mõisaomanikele. Maapäevast olid säära
sed aadlikud kohustatud osa võtma, muu osa immatrikuleeritud 
aadlist aga mitte. Viimastel polnud seal ka hääleõigust. 4 3  Maiskon-
nal polnud aga üldse õigust ilmuda maapäevale. 

Feodaalide klassivõimuorganitä selline iseloom kindlustas talu
rahva jäämise täielikult kohaliku aadli meelevalla alla, seda enam, 
et mõisniku ja talurahva vaheliste suhete juriidiliseks aluseks oli 
mainitud Eestimaa rüütli- ja maaõigus. 

Feodaalide nimetatud klassivõimuorganid püsisid kuni -
1783. aastani, mil Balti provintsidele laiendati 1775. aasta «Seadus 
kubermangude haldamise kohta». 4 4  Eestimaa kubermang (nüüd 
Tallinna kubermang ehk asehalduskond) kuulus nagu varemgi Lii-
vimaaga ühise kindralkuberneri võimu alla, kuid tema haldus-, 
kohtu-, politsei- jne. organid kujunesid niisamasugusteks nagu 
Venemaa kubermangudes. Kubermangu otsene haldamine kuulus 
tsiviilkubernerile, kes seisis kubermanguvalitsuse eesotsas. 

Kõrgemaks kohalikuks finantsorganiks oli kroonupalat viitse-
kuberneri juhtimisel, kõrgemaks kohtuinstantsiks kohtupalat Tal
linnas. Viimasest madalamal seisid teise astme kohtutena Tallinna 
ülem-maakohus ja ülem-korrakohus. Seniste meeskohtute asemele 
tulid kreisikohtud, igas maakonnas üks. Edasikaebus läks siit 
ülem-maakohtusse. Paidesse asutati alamkorrakohus, mille kom
petentsi kuulus kohtupidamine riigitalupoegade, teatavat liiki riigi
teenistujate jne. üle. Edasikaebus läks siit ülem-korrakohtusse. 

Politseiline võim läks alam-maakohtute kätte, kellele peale selle 
kuulusid ka teatavad administratiivsed ülesanded maakondades. 
Seadusliku korra valvurina kutsuti ellu kubermangu prokuröri 
amet. Uue korra administratsioon, kohus ja politsei olid aristo
kraatlikud nagu senigi. Ainult Paide alamkorrakohtu ja alam-maa
kohtute suhtes nägi seadus ette, et kaaskohtunike hulka pidid kuu
luma ka talupojad, valituna riigitalupoegade poolt. 

Uus aparaat oli rohkem sõltuv riigi keskvõimust, painduvam 
valitsuse poliitika teostamiseks kui senine, aitas paremini täita 
aadlidiktatuuri tugevdamise, ekspluateeritavate vaoshoidmise ja 
aadliimpeeriumi kindlustamise ülesandeid. Kuid uus kord kärpis 
kohaliku rüütelkonna privileege. 

Järgmine hoop viimastele tuli 1785. aastal seoses nn. aadli 
armukirja laiendamisega Balti provintsidele, mille baasil läks 
täielikult likvideerimisele senine Eestimaa rüütelkonna omavalit
suslik organisatsioon, kaotas maksvuse ka aadlimatrikkel. 

Maiskondliku aadli õigused muutusid nüüd võrdseteks senise 
immatrikuleeritud aadli omadega. Aadel sai siin niisamasugused 

4 3  Landtag's-Ordnung und Wahl-Methode des Herzogthum's Ehstland, nebst 
einem alphabetischen Verzeichnisse aller zur Ehstländischen Adels-Matrikul 
gehörigen Familien, Reval 1826, lk. 5. 

44 Полное собрание законов Российской империи (järgnevalt ПСЗ), 
  15606, 15774, 15776. 
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õigused ja poliitilise organisatsiooni, nagu see oli kindlustatud 
Venemaa aadlile. Iga kolme aasta järel tuli ta kindralkuberneri 
või kuberneri kutsel kokku maapäevaks, valis kubermangu marssali 
(endine rüütelkonna peamees), maakondade marssalid kui aadli-
pealikud maakondades, ametiisikud kohtu, politsei ja muul alal, 
arutas mõningaid päevakorras olevaid küsimusi jne. Kuid sääraste 
maapäevade õigused olid endistega võrreldes tunduvalt väikse
mad. * 

Kuigi mainitud reformid taotlesid aadlidiktatuuri tugevdamist, 
nõrgestasid nad tunduvalt siinsete rüütelkonnade privileege, nende 
senist positsiooni riigis, nende autonoomset õigust reguleerida 
vahekorda talupoegadega täiesti oma suva järgi. 

Seetõttu suhtus Eesti- ja Liivimaa aadli enamik nendesse vae
nulikult, taotles endise korra restaureerimist ja saavutas selle 
1796. aastal Paul I asumisega troonile. 

Mõned muudatused jäid siiski püsima. Nii näiteks jäi kohalikuks 
kõrgemaks finantsorganiks kroonupalat ja püsis ka kubermangu 
prokuröri amet. Märkimisväärt oli siinse politseiaparaadi tugevda
mine rüütelkonna ettepanekul, mis pidi kindlustama senisest tõhu
samalt talurahva kuulekuses hoidmist. Senise 4 haagikohtuniku 
asemel seati 1798. aastal ametisse 11, kellest 3 olid Harjumaal, 
3 Virumaal, 2 Järvamaal ja 3 Läänemaal; viimastele allusid ka 
Loode-Eestimaa saared. 4 5  

Kuni 1801. aastani jäi Eestimaa endiselt Liivimaaga ühise kind
ralkuberneri võimu alla. Viimati mainitud aastal määrati aga 
ühine kindralkuberner Eesti-, Liivi- ja Kuramaale, milline amet 
püsis kuni 1876. aastani. Kuid kahel korral oli Eestimaal ka oma 
iseseisev kindralkuberner, nimelt a. 1808—1.809 ja 1811 — 1816. 

2. Põllumajandusliku tootmise tõus XVIII sajandil  

P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  p õ h i h a r u d  
E e s t i m a a l  

Feodaal-pärisorjyslik kord, mis rajanes talurahva hoolimatul 
kurnamisel, lõi põllumajanduse edasiarenemiseks võrdlemisi 
ebasoodsad tingimused. Kuid siiski jõuti siin XVIII saj. üsna mär
kimisväärsete tulemusteni. Likvideeriti mitte üksi Põhjasõja taga
järjed majanduslikul alal, vaid, nagu hiljem lähemalt näeme, üle
tati ka see tootmise tase, mis oli valitsenud Eestimaa põllumajan
duses XVII sajandil enne suurt näljaaega. Seepärast ei ole õige 
seisukoht, nagu oleks XVIII sajand 4 6  või vähemalt sajandi 

4 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 39, 1. 189 ja ПСЗ,   18675. 
4 6  [A. v. Gernet], Die Gründung der adligen Gütercreditvereine in Liv-

land und Estland im Jahre 1802. «Revalsche Zeitung» 1902, nr. 235—236. 
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2. pool 4 7  kujutanud endast siinses põllumajanduses langusaega. 
Samuti väär on näha XVIII sajandi põllumajanduses ainult stag
natsiooni, nagu seda mõnelt poolt on tehtud. 4 8  

Siinses põllumajanduses domineeris XVIII saj. nagu varemgi 
teraviljakasvatus. Teraviljakultuuridest kuulus esikoht rukkile, 
millele järgnesid oder ning tunduvalt kaugemal juba kaer, nisu 
jne. XVIII saj. lõpuks olid mainitud kultuuride erikaalus toimu
nud mõningad nihkumised, võrreldes XVII saj. 80-ndate aastatega, 
nagu nähtub alljärgnevatest andmetest külvipindade suuruse 
kohta. 4 9  

T a b e l  1  

Harjumaa 

Aastad Mõisate 
arv 

Külvatud tündrite % üldisest teraviljakülvist 
Aastad Mõisate 

arv rukis oder kaer nisu 

1684-1687 
1797 

40 
kõik 

45,6 
43,5 

38,9 
35,8 

14,5 
19,1 

0,3 
1,5 

Külv suurenes 
protsentides — — 4,6 1,2 

Külv vähenes 
protsentides 2,1 3,1 — — 

Virumaa 

Aastad Mõisate 
arv 

Külvatud tündrite % üldisest teraviljakülvist 
Aastad Mõisate 

arv rukis oder kaer nisu 

1684-1687 
1797 

35 
koik 

46,2 
42,7 

35,6 
32,5 

17,0 ' 
23,0 

0,2 
1.6 

Külv suurenes 
protsentides — 6,0' 1,4 

Külv vähenes 
protsentides 3,5 3,1 — — 

4 7  Fr. S t i I i m а r k, Die Estländische adelige Kreditkasse 1802—1902, Riga 
1903, lk. 193—194. 

4 8  Vt. H. Sepp, Põllumajanduse teoreetiline käsitlus Liivimaal XVII ja 
XVIII sajandil. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat IX—X 1933/1934, Tartu 1934, 
lk. 204. 

4 9  Andmed 1680-ndate aastate kohta vt. A. S о о m, Der Herrenhof in 
• Estland im 17. Jahrhundert, Lund 1954, lk. 62. 1797. aasta protsentide aluseks 

olevad-andmed vt. ENSV RAKA, f. 29,. nim. 1 I, sü. 13A, 1. 8. 
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Järvamaa 

Aastad Mõisate Külvatud tündrite % üldisest teraviljakülvist 
Aastad arv rukis oder kaer nisu 

1684-1687 57 i 45,9 39,3 13,4 0.4 
1797 kõik 42,6 33,4 21,7 2,1 

Külv suurenes 
protsentides — — 8,3 1.7 

Külv vähenes 
protsentides 3,3 5,9 — — 

Läänemaa 

Aastad Mõisate Külvatud tündrite % üldisest teraviljakülvist 
Aastad arv rukis oder kaer nisu 

1684—1687 
1797 

42 
kõik 

44,2 
43,5 

41,1 
40,0 

12,9 
12,5 

1.0 
3,8 

Külv suurenes 
protsentides — — — 2,8 

Külv vähenes 
protsentides 0,7 1.1 0.4 — 

Nagu ülaltoodud andmetest nähtub, langeb rukki ja odra kül-
vipinna tähtsus üldises külvipinnas. Seejuures väheneb rukki 
külvipind suhteliselt kõige enam Viru- ja Järvamaal, nendest 
mitmekordselt vähem Läänemaal. Odra külvipind väheneb suhte
liselt kõige enam Järva- ning kõige vähem jällegi Läänemaal. 
Kaera külvipinna osatähtsus tõuseb eriti Järvamaal, aga ka Viru
ja Harjumaal, ainult Läänemaal ta pisut langeb. Tuleb arvata, fet 
säärase nähtuse tagapõhjaks on karjakasvatuse laienemine ning 
loomadele teravilja söötmise kasv mõisates. Läänemaal aga oli 
heinamaid rohkesti, mis tegi seal tarbetuks kaerale suurema rõhu 
panemise. Tõuseb üldiselt ka talinisu külvipind, sest nõudmine 
nisu järele kasvab nii mõisates kui ka linnades. Nisu külvipind 
suureneb XVIII saj. lõpul kõi£e rohkem Läänemaal, sellele järg
nevad Järva-, Viru- ja Harjumaa. Hupeli andmeil külvati 
1780-ndate aastate lõpul Haapsalu kreisis palju talinisu ning ta 
kasvas hästi. 5 0  Ka Paide kreisi mõningates piirkondades külvati 
palju talinisu, mis andis head saaki. 5 1  Kõige selle juures tuleb 
arvestada, et nisu kasvatati kas ainult või peaaegu ainult mõisa
põllul. Märkimisväärne on, et Vormsi saarel suvivilja üldse ei 

6 0  A .  W .  H u p e  1 ,  D i e  G e g e n w ä r t i g e  V e r f a s s u n g  d e r  R i g i s c h e n  u n d  d e r  
Revalschen Statthalterschaft, lk. 687. 

51 Sealsamas, lk. 712. 
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külvatud, sest et ta end ei tasunud. Taliviljast kasvatati seal ainult 
rukist. 5 2  

XVIII saj. lõpul kasvatati Eestimaal nagu varemgi hernest, 
uba, tatart, läätse, lina, kanepit, naerist, kapsast, humalat jne. 
ning sama sajandi teisest poolest alates mõisates ka kartulit. 
Kartulikasvatus laienes üsna kiiresti. Nii näiteks saadi 1782. aas
tal kartuleid 764 tündrit, 5 3  1797. aastal 14 411 tündrit, 5 4  1810. aas
tal 25 284 tündrit. 5 5  Herne, oa, tatra ja läätse kasvatamises on mär-
gatd XIX saj. algul tagasiminekut. 1797. aastal arvestati kesk
miselt aastaseks saagiks 

hernest 
uba 
tatart 
läätse 

1810. aastal saadi aga 
hernest 
uba 
tatart , 
läätse 

Mis puutub karjandusse, siis teenis see olulisel määral tera
viljakasvatuse ülesandeid, sest ta pidi andma põldudele väetist 
sõnniku näol. Muidugi varustas ta põllumajandust ka vajalike töö
loomadega, andis teatavat toidulisa maa- ja linnaelanikele, toor
ainet kehakatteiks, jalanõudeks jne. 

Hupel ütleb 1770-ndatel aastatel, et Eesti- ja Liivimaal on 
uskumatult palju koduloomi. 5 8  See võib õige olla, kuid selle taga 
seisis siiski midagi muud kui hea karjamajandus, silmas pidades 
seda, et feodaal-pärisorjuslikes tingimustes ei suudetud loomi 
varustada vajaliku söödaga, mis vajutas pitseri kogu karjamajan
dusele. 

Siinsed hobused (välja arvatud mõisa sõiduhobused) ja veised 
olid üldiselt väikesed ja kurnatud. 5 9  Lehmade piimaand oli madal, 
mõisates saadi lehmalt näiteks suveperioodil ainult 40 naela võid. 
Piima väikese rasvasisalduse tõttu oli siinne juust lahja ja sitke. 

Villasaak ulatus vanalt lambalt aastas 3 naelani. 6 0  

5 8  A .  W .  H u p e l ,  D i e  G e g e n w ä r t i g e  V e r f a s s u n g  d e r  R i g i s c h e n  u n d  d e r  
Revalschen Statthalterschaft, lk. 687. 

53 «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1783, St. 3. 
54 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 10. 
5 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 214. 
5 6  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, I. 9—10. 
5 7  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 214. 
5 8  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  L i e f -  u n d  E h s t l a n d ,  

II Bd., lk. 245—246. 
5 9  W. Chr. F г i e Ь e, Physisch-ökonomisch' und statistische Bemerkungen 

von Lief- und Ehstland, lk. 152—154. 
6 0  A .  W .  H u p e l ,  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  L i e f -  u n d  E h s t l a n d ,  

II Bd., lk. 253. 

13 304 tündrit 
4967 
2169 „ 
4822 „ 5 6  

8505 tündrit 
3562 

344 „ 
3326 „ 5 7  
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Sigade nuumamiseks polnud taludes peaaegu või
malusi, kuid ka mõisates ei saavutatud nimetamisväärseid tule
musi. Hästi nuumatud siga kaalus 5—6 leisikat. 6 1  Laialt oli 
XVIII saj. levinud kitsepidamine, kitsi leidus nii taludes kui ka 
mõisates. 

Nagu juba nimetatud, polnud loomad söödaga vajalikult varus
tatud. Veiste peamiseks toiduks talus ja mõisas olid suviviljapõhk 
(sedagi napilt) ja rukkiõled, joogiks külm vesi. Arvati, et veised 
on hästi söödetud, kui nad said ka pisut heina ja kui veele lisati 
jahu, soola või viinapraaka. Pikkade talvede jooksul tuli õlgkatu-
seid söödaks võtta nii taludes kui ka mõisates. 6 2  Suvisel ajal ei 
saanud veised kodunt mingit toidulisa. Hobuste ja lammaste pea
miseks toiduks talvel oli hein. Hobustele segati seda mõnikord 
põhu ja õlgedega, kaeru anti harva. Taluhobuste suviseks toiduks 
oli rohi, mida nad sõid töö vaheaegadel ja öösi karjamaal või 
mujal. 6 3  Hoopis paremas seisukorras olid mõisa sõiduhobused. 
kes olid suvel ja talvel erilise hoole all.  Hästi toideti mõisates ka 
nuumhärgi. 

Mis puutub heinamaadesse, siis ei või öelda, et XVIII saj. oleks 
neist puudus olnud, kui võtta kogu kubermang tervikuna, küll aga 
olid eri mõisad ja külad heinamaaga erinevalt varustatud. 

1804. aasta Eestimaa talurahvaseaduses märgitakse (nagu 
hiljem lähemalt näeme), et rukkikülvi iga tündri kohta peab talu
pojal normaalselt olema 5 koormat heinu. Säärase hulga heina 
saamise võimalusega olid 1803. aasta vakuraamatute andmete 
alusel varustatud enam-vähem nii mõisad kui ka talud. Nii tuli '  
Harjumaal iga külvatud tündri rukki kohta mõisates 6,9 koormat 
ja taludes 7,7 koormat, Virumaal mõisates 4,3 koormat ja taludes 
4,8 koormat heinu. Järvamaal on vastavad arvud 6,0 ja 6,8 ning 
Läänemaal 7,6 ja 10,0. On võimalik, et mainitud aasta vakuraa-
matutes on talupoegade heinasaagi suurus mõnel määral liial
datud. Tehes kokkuvõtteid kubermanguvalitsuses säilinud andme
test mõisate ja talude heinasaakide kohta XVIII saj. lõpul, nähtub, 
et Harjumaa 127 mõisas tuli keskmiselt ühe külvatud tündri 
rukki kohta 18 saadu (iga saad = kolm koormat), taludes 
17 saadu; Järvamaal on 103 mõisas vastavad arvud 12,6 ja 11,5; 
Läänemaal 127 mõisas — 28,2 ja 28,7. 6 4  

Heina väärtus oli eri kihelkondades ja ka eri mõisates ja talu
des erinev. Harjuma-al Risti, Jüri, Kuusalu ja Rapla kihelkonnas 
domineeris soohein, Keilas ja Hageris oli enamasti aru-, soo- ja 
pajuhein, Kose kihelkonnas aru- ja soohein, Jõelähtmes aru- ja 

6 1  W. Chr. F r i e b e, Physisch-ökonomisch' und statistisch&Bemerkungen von 
Lief- und Ehstland, lk. 160. 

62 A W. H u p e 1, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 
II Bd., lk. 246. 

63 Sealsamas, lk. 248—249. 
6 4  Kokkuvõtete aluseks ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1141, 1142. 
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pajuhein, Juurus ja Harju-Jaanis enamasti aruhein, Nissis aga 
soo-, aru- ja pajuhein. 

Järvamaal Paide ja Anna kihelkonnas oli peamiselt soohein, 
Ambla ja Peetri kihelkonnas aruhein, Järva-Madise ja Koeru kihel
konnas soo- ja aruhein, Järva-Jaanis .aru- ja soohein ja Türi kihel
konnas soo- ja luhahein. 

Läänemaal Martnas, Vormsis, Käinas, Pühalepas ja Reigis 
domineeris aruhein, Varblas, Karusel, Kirblas, Lihulas, Märjamaal 
ja Kullamaal — aru- ja pajuhein, Hanilas ja Lääne-Nigulas aru-
ja soohein ning Vigalas aru-, paju- ja soohein. Heinamaade poo
lest olid Harjumaa ja Läänemaa paremas olukorras kui Järva-
ja eriti Virumaa, kus paremad alad läksid põllu alla. 

Talupoegade hein oli mõisa omast tavaliselt mitmesugustel 
põhjustel vähema väärtusega. Ka heinasaak teatud maa suuruselt 
oli üldiselt halvem, nagu nähtub alljärgnevatest andmetest. 6 5  

T a b e l  2  

Maakond Mõisate 
arv 

Keskmine heina
saak mõisates 
ühelt tessatinilt 

Keskmine heina
saak taludes ühelt 

tessatinilt 

Harjumaa 127 3,9 saadu 3,7 saadu 
Järvamaa 103 3,5 , 3,5 „ . 
Läänemaa 127 4,5 . 4,2 , 

Tuleb muidugi märkida, et heina saamise võimalused ei taga
nud veel heina ennast. Seda oli tegelikult siiski napilt hobustele 
ja lammastele, hoopis vähe aga selleks, et rahuldada veiste söö-
davajadusi. 

Karjamajanduse seisukohalt olid sageli katastroofiliste taga
järgedega aeg-ajalt puhkenud loomataudid. Juhtus, et mõnel pool 
jäid mõisad ja talud sel puhul kariloomadest või hobustest täiesti 
lagedaks. Nii ei saanudki karjamajanduse alal XVIII saj. mingit 
pidevat tõusujoont olla. Taudide puhkemise olulisteks eeldusteks 
olid loomade nigel toit ja halvad talvitumisruumid, kusjuures 
hobustel ja härgadel algas kevadel veel raske töö. Puudus üldse 
vajalik hoolitsemine loomade eest. Seepärast rõhutabki omaaegne 
selle ala eriteadlane õuenõunik G. Ellisen taudide vältimise esi
mese tingimusena vajadust hoolitseda, et loomadel oleks alati, 
suvel ja talvel, hea toit, joogiks küllaldasel määral puhas vesi, et 
loomalaudad oleksid puhastatud ja ohustatud, et loomi ei aetaks 
karjamaale liiga vara hommikul (mitte varem kui kaks tundi 
pärast päikese tõusu) ja koju ajamine ei jääks liiga hiljaks. Peale 
selle rõhutas ta, et on vaja loomadele anda vajalikul määral 

6 5  Kokkuvõtete aluseks ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1441, 1142. 
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soola. 6 6  Säärane hoolitsus loomade eest feodaal-pärisorjuslikes tin
gimustes aga puudus. 

T e r a v i l j a t o o d a n g u  s u u r e n d a m i s e  v a j a d u s t  
t i n g i v a d  t e g u r i d  

Et teravilja kasvatamisele kuulus põhiline osa Eestimaa põllu
majanduses, siis sõltus põllumajanduse kasv esijoones teravilja
toodangu suurendamisest. Viimane sai paratamatuks juba see
tõttu, et rahva arv kasvas. P. Jordani andmeil, mis on võrdlemisi 
tõenäolised, ulatus 1696. a. kogu rahva arv Eestimaal 186500-ni. 6 7  

Eestimaa kroonupalati kokkuvõttel oli 1795. aastal viienda revis
joni alusel elanikke kogu kubermangus 210 996 6 8, niisiis 24 496 
inimese võrra rohkem kui 1696. aastal. On siiski tõenäoline, et 
1795. aastal oli elanike arv mõnel määral suurem. J. Chr. Petri 
andmeil oli 1795. aastal elanikke ilma aadli ja vaimuliketa 216 546 
inimest. 6 9  Kui siia juurde arvata veel aadlikud ja vaimulikud, 
tõuseb see arv mõnel määral kõrgemale. 

Praktilise tähtsusega oli aga see, kuidas kasvas elanike arv 
pärast Eestimaa tegelikku ühendamist Vene riigiga. Rahva arv 
vähenes juba seoses suure näljaga XVII saj. lõpul ja Põhjasõjaga. 
Raske hoobi andis lisaks veel 1710. aasta katk. Nagu "näitavad 
1712. aasta revisjoni andmed, oli taluelanikkonna alal olukord 
järgmine: 7 0  

T a b e l  3  

Maakond 
Adratalu-

poegi enne 
katku 

Katku 
surnud 

Surnute 
% Ellu jäänud Ellujäänute 

0/ . . /0 

Harjumaa 32 061 25 742 80,29 6319 19,71 
Virumaa 20 228 14 257 70,48 5971 29,52 
Järvamaa 13 258 9 364 70 63 3894 29,37 
Läänemaa 35 835 27 734 77,39 8101 22,61 

Kokku 101 382 77 097 76,05 24 285 23,95 

6 6  G .  E l l i s e n ,  K u r z e r  U n t e r r i c h t  v o n  V i e h s e u c h e n  u n d  d e r  n ö t h i g e n  
Fürsorge bey denselben. Nebst einer Beschreibung der jetzt in Lief-, Ehst- und 
Finnland herrschenden oft tödtlichen Krankheiten unter Pferden und Kühen, 
St. Petersburg 1798, lk. 5—6. 

6 7  P .  J o r d a n ,  D i e  R e s u l t a t e  d e r  e h s t l ä n d i s c h e n  V o l k s z ä h l u n g  v o m  
29. December 1881 in textlicher Beleuchtung, Reval 1886, lk. 32—33. 

6 8  ENSV RAKA, f. 178, nim. 1, sü. 4220, !. 41 ja 56. 
6 9  J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Th., lk. 24. 
7 0  Esitatud kokkuvõtted 1712. aastast haaravad kõiki revideeritud kihel

kondi ning erinevad seega Jordani poolt tehtud kokkuvõtteist, mis ühte osa 
kihelkondi ei puuduta. Seetõttu on ka tulemused mõnel määral erinevad Jor
dani omadest. Vt. P. J о r d a n, op. eit., lk. 33. 
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Kui ellujäänud 24 285 adratalupojale juurde arvata ca 5400 
vabadikku, 4200 mõisateenijat, 3000 linnaelanikku ja 1500 
mõisnikku, tõuseks kogu kubermangu elanike arv 38 385-ni, ümmar
guselt seega 40 000-ni. Kui võrrelda seda arvu eespool mainitud 
kroonupalati andmetega, siis oli elanike arv XVIII saj. lõpuks 
kasvanud enam kui viie kordseks. 

Viljatoodangu suurendamises langes oluline osa talu
dele, kus kasvatati vilja peamiselt enda ülalpidamiseks. Tähtis koht 
kuulus selles aga ka mõjsamajandusele, kus toodeti tulude suuren
damise eesmärgil. Rahva arvu kasv lõi mõisatele selleks juba tea
tavad võimalused: suurenes viljamüük linnadesse ja laienes viina-
ning õllemüük, eriti maal. Teravilja tootmise forsseerimist mõi
sates tiivustas nõudmise kasvamine vilja järele välismaal ja, mis 
eriti tähtis, viinamüügi võimaluste avardumine Venemaale 
XVIII saj. 2. poolel ametlike tellimuste kujul. Mis puutus eravii-
silisse viinamüüki Venemaale või Venemaalt siiasaabunud üles-
ostjatele, siis oli see karmide karistust^ ähvardusel keelatud. 

Tuleb aga märkida, et välisturu kasutamine polnud mõisnikele 
alati kindlustatud. XVIII saj. 1. poolel, pärast Põhjasõda, vahel-' 
dušid riigivõimu poolt antud vilja väljaveo load sageli keeldudega, 
mis oli tingitud näljaohust ikaldusaastatel kas siin või Venemaal, 
või siis muudest kaalutlustest. XVIII saj. 2. poolel muutus olu
kord sel alal mõnel määral lahedamaks, valitsuse poliitika hakkas 
taotlema üldse vilja ekspordi suurendamist. 1763. aastal kehtes
tati vilja väljaveo vabadus Eesti- ja Liivimaa sadamaist tingimu
sel, et elanikkond oleks ikaldusaastail kaitstud nälja vastu. Sel 
eesmärgil olid Eestimaa mõisnikud kohustatud hoidma talupoega
dele tagavarana iga adramaa kohta 5 tündrit vilja kuni uue lõiku
seni. Seekordne vilja väljaveo vabadus jäi maksma võrdlemisi 
pikaks ajaks, kuni 1788. aastani. Seoses Vene-Rootsi sõja puhke
misega hakkas maksma uus vilja eksportimise keeld, mille ees
märgiks oli võtta Rootsilt võimalus siit vilja saada. Sõja lõppe
mise järel hakkas siinne aadel kohe uuesti taotlema vilja välja
veo vabadust, rõhutades selle tähtsust nii aallile kui ka merelin
nade kaupmeeskonnale, kaubandusbilansi ja rahaliikluse seisu
kohalt jne. Kuid eesmärk saavutati alles 1795. aastal ja tingimu
sel, et iga mõisnik peab hoidma 1. maini iga adramaa kohta taga
varana 7 tündrit vilja talupoegadele vilja-avansi andmiseks ning 
peale selle täieliku seemne talupoegade jaoks, kui nad seda peak
sid vajama. Lisaks tuli tagada ka riiklike magasiaitade varusta
mine viljaga. 7 1.  Selline vilja väljaveo võimalus püsis kuni 1799. 
aastani, mil seoses välispoliitiliste olukordadega, nagu hiljem 
näeme, hakkas maksma uus keeld. 

Vilja ja viina kui mõisate peamiste müügiproduktide tootmise 
kasvu innustas eriti XVIII saj. viimastel aastakümnetel soodne 
hindade konjunktuur. Kuigi hinnad olid võrdlemisi kõikuvad, oli 

7 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 66, 1. 113. 
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tendents üldiselt siiski tõusev. Tallinna kreisis iseloomustavad 
viinahindu järgmised andmed. 7 2  

T a b e l  4  

Aastad Vaadi viina kõrgeim Aastad Vaadi viina kõrgeim Aastad hind rublades Aastad hind rublades 

1783 7 1792 14 
1784 8 1793 16 
1785 10 1794 25 
1786 16 1795 26 
1787 17 1796 26 
1788 22 1797 15 
1789 22 1798 20 
1790 18 1799 28 
1791 15 

Nagu siit näeme, tõusis vaadi viina hind antud ajavahemikul 
märkimisväärselt kõrgele esmakordselt aastail 1788—1789, teist 
korda aastail 1794—1796 ja kolmandat korda aastal 1799. See
juures oli vaadi viina hind 1799. aastal 1783. aasta omast 4 korda 
kõrgem. Vähem muutlik oli õlle hind. Harju kreisis maksis toop 
õlut aastail 1783—1787 1—4 kopikat, 1788. aastal 2—5 kopikat, 
1789. aastal 3—6 kopikat, 1790. ja 1791. aastal 4—6 kopikat, 
1792. ja 1793. aastal 2—4 kopikat, aastail 1794—1796 4—5 kopi
kat ja 1797. aastal 3—4 kopikat. 7 3  

Kuna viina hulgimüügihind kujunes üldiselt nõudmise ja pak
kumise tingimustes, siis jaehindu kõrtsides reguleeris rüütelkond 
ise. Tõstes toobi viina hinda selleks, et mõisnike tulusid suuren
dada, rõhutas maapäev tavaliselt oma vastavates otsustes, et hinna 
tõstmine on tarvilik joomise vastu võitlemiseks talurahva hulgas. 
1765. aastal võttis maapäev vastu otsuse, et toobi viina jaehinda 
tuleb tõsta 10 kopikale; kes müüb odavamalt, langeb rahalise karis
tuse alla 25 rubla ulatuses kohaliku kihelkonna kiriku heaks ja 
200 rubla ulatuses rÄtelkonna kassa heaks. Lihtinimesi (ka talu
poegi), kellel polnud võimalik rahatrahvi maksta, tuli karistada 
15 paari vitstega. Järelevalve otsuse täitmise üle langes ülem-
kirikueestseisjatele. 7 4  , 

Eestimaa rüütelkond võttis 1783. aastal meelsasti vastu kind-
ralkuberner G.- Browne'i ettepaneku viinahinna ühtlustamiseks 
Eesti- ja Liivimaal, nii et toobi hinnaks oleks mõlemal pool 14 kopi
kat. 7 5  Kõrgendatud hinnad hakkasid tegelikult maksma 1787. aas
tast. Kuigi viinahinna uut tõstmist kaaluti Liiyimaa maamarssali 

7 2  ENSV RAKA, f. 10, nim. 1, sü. 47, 1. 1—28. 1798. ja 1799. aasta hind käib 
otseselt Tallinna kohta, vt. «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1798, St. 36 
ja 1799. St. 43. 

73 ENSV RAKA, f. 10. nim. 1, sü. 47, 1. 1—28. 
7 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 28, 1. 93—94. 
7 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 34, 1. 48. 
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ettepanekul 1790-ndate aastate 2. poolel, sai see teoks alles a. 1800, 
nagu hiljem näeme. 

Viljahindadele mõjusid positiivselt vilja vaba väljavedu ning 
muidugi ka hinnakonjunktuur välismaal, saakide suurus, koha
pealsed ostud sõjaväele ning viinahindade tõus. Kui 1760. aastal 
maksis sälitis rukist 18 rubla, -siis 1766. aastal 30 rubla ja 1771. 
aastal 85—90 rubla. Kõrged viljahinnad püsisid 1770-ndate aastate 
esimesel poolel, 1775. aastal maksis sälitis rukist aga juba 60 rubla 
ja langes sama aastakümne 2. poolel veelgi. 

Viljahinnad kujunesid XVIII saj. kahel viimasel aastakümnel 
Tallinna kreisis ja osalt otseselt Tallinnas järgmisteks: 7 6  

T a b e l  5  

Aastad 
Ühe sälitise kõrgem hind rublades 

Aastad 
nisu rukis oder kaer 

1783 60 45 40 20 
1784 70 57 44 25 
1785 80 63 49 26 
1786 120 77 60 29 
1787 135 90 70 40 

1788 170 100 85 50 
1789 190 130 110 92 
1790 150 70 85 72 
1791 130 55 60 42 
1792 120 65 58 40 
1793 120 75 70 52 
1794 140 100 120 80 
1795 225 140 130 80 
1796 235 135 110 70 
1797 130+ 65 60 35 
1798 130+ 90+ 70+ 65+ 
1799 160+ 130+ — 80+ 

Nagu eelnevad andmed näitavad, tõusid teravilja hinnad tun
duvalt 1780-ndate aastate 2. poolel, mis oli tingitud olulisel mää
ral halbadest saakidest. Vilja väljaveo vabaduse kehtestamise ootel 
ja selle tegeliku kehtestamise tagajärjel toimus aastail 1794— 
1796 uus tõus. 1799. aasta 2. poolel mõjustas viljahindade järje
kordset tõusu algav ikaldus. 

Kui arvestada, et Tallinnas hinnati 1783. aastal nisusälitist 
maksimaalselt 66 rublale, rukkisälitist 45 rublale, odrasälitist 
34 rublale ja kaerasälitist 22 rublale, 7 7  ja võrrelda neid hindu 
XVIII saj. viimaste aastate, näiteks 1798. aasta hindadega (kus 
mingit ikaldust polnud), siis on hinnad tõusnud nisul ca 2 korda, 

7 6  ENSV RAKA, f. 10, niin. 1, sü. 47, 1. 1—28. Järgnevalt ristikesega mär
gitud hinnad on otseselt Tallinna hinnad, vt. «Revalische Wöchentliche Nachrich
ten» 1797, St. 19; 1798, St. 43, 30, 45, 33: 1799, St. 43, 30, 32. 

77 «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1783, St. 5, 41, 44. 
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rukkil 2 korda, odral 2,1 korda, kaera hind aga koguni 2,9 korda. 
1799. aastaga võrreldes oli aga hindade tõus veelgi suurem, nimelt 
nisul 2,4 korda, rukkil 2,9 ja kaeral 3,6 korda. 

Viljahindade tõus avaldas muidugi mõju viinahindadele, kuid 
samal ajal oli viimaste tõus hindade tõusu ajal peaaegu alati suu
rem kui rukki hinna tõus. 

Nii tõusid rukki ja viina hinnad 1783. aastaga võrreldes (alu
seks võttes maksimaalseid hindu) järgmiselt: 

T a b e l  6  

Aastad Rukki hind Vaadi viina hind 

1786 1,7 korda 2 3 korda 
1787 2,0 " 2,4 « 
1788 ' 2,2 • 3,1 
1789 2,9 « 3,1 • 
1794 2,2 • 3,6 • 
1795 3,1 " 3,7 • 
1796 3.0 • 3,7 * 
1798 2,0 " 2,8 -
1799 2,9 * 4,0 * 

Analoogiline nähtus ilmneb ka odra hinna alal. Selline asjaolu 
tiivustas muidugi vilja realiseerima viina näol. 

Tuleb märkida, et ka loomade ja karjasaaduste hinnad tõusid, 
nagu näitavad alljärgnevad andmed Harju kreisi kohta. 7 8  

T a b e l  7  

Aastad 
K õ r g e i m  h i n d  r u b l a d e s  

Aastad 
härg lehm vasikas leisikas võid 

1783 10 8 3 1,60 
1784 10 8 4 2 
1785 10 8 4 2 
1786 10 8 4 2 
1787 10 8 5 2 
1788 20 15 6 2,70 
1789 25 15 7 2,90 
1790 25 16 6 3 
1791 30 18 6 2 50 
1792. 28 18 6 2,60 
1793 25 14 6 2,80 
1794 25 18 R 4,50 
1795 27 20 6 4,50 
1796 27 24 6 4,50 
1767 26 24 4 4 

Nagu esitatud andmeist näha, maksis härg 1791. aastal 3 korda 
enam kui 1783. aastal, 1797. aastal aga 2,6 korda enam kui 1783. 

7 8  ENSV RAKA, f. 10, nim. 1, sü. 47, 1. 1—28. 
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aastal. Lehm oli 1797. aastal 3 korda kallim kui 1787. aastal, vasi
kas aastail 1788—1796 2 korda kallim kui aastal 1783 ja või hind 
aastail 1794—1796 2,8 korda kõrgem kui 1783. aastal. See andis 
muidugi teatava stiimuli karjamajanduse edasiarendamiseks. 

M a a v i l j e l u s s ü s t e e m ,  e r i t i  X V I I I  s a j .  l õ p u l .  

Teraviljatoodangu suurendamise tee määras ära tolleaegne 
maaviljelussüsteem, mille esimeseks iseloomustavaks jooneks' veel 
XVIII saj. lõpul oli kolmepõllusüsteemi täielik valitsemine. Erandi 
moodustas Nissi kirikumõis, kus kohalik pastor Th. Hippius 
1786. aastal likvideeris kesa. Oma 1798. aastal ilmunud raamatus 
kirjutas ta veenvalt kolmeväljasüsteemi vastu ning andis konk
reetse plaani põllukultuuride viljelemise ümberkorraldamiseks 
kesa likvideerimise puhul. 7 9  

Mõisates moodustasid põlispõllu kolm välja, millest tavaliselt 
igaüks oli omaette kompaktne tervik. Ühtedes mõisates olid nad 
ühesuurused, teistes mitte. Nii näiteks ula-tus 1803. aastal külvi-
võimalus Raikülas Harjumaal igal väljal 220 tündrini, Jõeperes 
Virumaal esimesel väljal 200, teisel 190 ja kolmandal 180 tündrini, 
Koluveres Läänemaal esimesel väljal 367, teisel 371 ja kolmandal 
384 tündrini. 

Talude põlispõld, nagu näitavad vastavad kaardid (Haljala 
kihelkonnas asuva Aaspere mõisa Kermo küla kaart aastast 1747, 8 0  

Väike-Maarja kihelkonnas asuva Triigi mõisa Eipere küla kaart 
aastatest 1794—95, 8 1  Järva-Jaani kihelkonnas asuva Karinu mõisa 
Ellavere ja Metsla küla kaart aastast 1818 8 2  jne.), jagunes külade 
kaupa kolmeks väljaks, kusjuures iga väli jagunes veel väiksema
teks või suuremateks lappideks ning need omakorda siiludeks. See
juures ei moodustanud väli alati tervikut. Ohepalu külas Rakvere 
kihelkonnas jagunes 1738. aasta kaardi alusel rukkiväli neljaks 
ja suviviljaväli viieks lapiks, kusjuures iga väli moodustas terviku. 
Kesa jagunes kuueks lapiks, mis ei moodustanud tervikut. 8 3  Kermo 
külas jagunes esimene väli kuueks, teine neljaks ja kolmas viieks 
lapiks, kusjuures teine ja kolmas väli moodustasid terviku, esimene 
aga mitte. Igal talul oli igal lapil omaette siil.  Kuigi siilud võisid 
pikkuse ja laiuse poolest erineda, andsid nad ühesuurustele taludele 
ühesuuruse külvipinna. Kermo külas oli näiteks ' / 2-adramaalisel 
talul esimesel väljal kuus siilu, kokku külvipinda kuue tündri ja 
kolme külimitu jaoks. Teisel väljal oli igal pooladrikul neli siilu, 
kokku külvipinda kuue tündri ja 9/s 0  külimitu jaoks. Kolmandal oli 

7 9  Th. Hippius, Wünsche und Vorschläge in Absicht auf die Abschaffung 
der Brache und Einführung der Wechselwirthschaft mit besonderer Rücksicht auf 
die Oeconomien Ehst-, Lief- und Kurlands. II Th., Reval 1798, lk. 50. 

80 ENSV RAKA, f. 1310, nim. 1, sü. 28. 
8 1  ENSV RAKA, f. 1687, nim. 1, sü. 1. 
8 2  ENSV RAKA, f. 1354, nim. 1, sü. 14, 15. 
8 3  ENSV RAKA, f. 1315, nim. 1, sü. 70. 
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igal talul viis siilu, kokku külvipinda kuue tündri ja 4 1 9/ 2 0  külimitu 
jaoks. Säärane lappide ja siilude süsteem lõi sama küla talupoe
gadele kahtlemata enam-vähem ühesugused võimalused heade ja 
halbade maade kasutamiseks. 

Põlispõllu kõrval leidis nii mõisates kui ka taludes endiselt 
kasutamist võsamaa ja seejuures ühesugustel põhimõtetel. Olnud 
vilja all 4—5 aastat, jäeti vastav osa võsamaast väljakurnatuna 
16—20 aastaks «puhkama», mille järele see võis uuesti kasutami
sele tulla. 

Maaviljelussüsteemi teiseks iseloomustavaks jooneks olLmulla-
harimise madal tase, mis sõltus osalt põllutööriistadest, osalt aga 
ka mullaharimissüsteemi enda puudulikkusest. 

Mullaharimisele vajutas sügava pitseri asjaolu, et see oli nii 
mõisas kui ka talus talupoegade käes, kes, «...  viletsusest rõhutud 
ning isiklikust sõltumusest ja vaimsest pimedusest rusutud...» 8 4  

ei suutnud siin olulisi muudatusi teostada ega tahtnudki seda 
mõisa suhtes. 

Maa kündmine toimus endiselt peamiselt harkadraga, mille 
mullapööramisjõud oli väike, vaod kitsad ja madalad, ulatudes 
2—3 tolli sügavuseni. Tänapäeva mõttes meenutab harkadraga 
kündmine oma sügavuselt rohkem kõrrekoorimist kui kündi. 
Läänemaa loodeosas ja Hiiumaal kasutati veelgi primitiivsemat 
künniriista seanina, mille efekt oli veelgi väiksem. 

Mulla pindmise kihi kobestamiseks ja peenendamiseks kasutati 
endiselt karuäket ja selle kõrval XVII saj. siin rakendamist leid
nud puupulkadega plokkäket. Arvestades seda, et plökkäke oma 
ülesannet karuäkkest tunduvalt paremini täitis, võib arvata, et 
see oli XVIII saj. lõpul rohkem levinud kui eelnenud sajandil. 

Põllurulli tarvitati ainult mõisates ja sealgi võrdlemisi piira
tult. Talupoeg seda ei kasutanud. Nähtavasti tingis seda ajanap-
pus, võimalik ka, et selle kasu ei mõistetud. Siiski oli sel alal tea
tav edu olemas, sest XVII saj. ei tarvitatud rulli üldse. 8 5  

Ka mullaharimissüsteemi põhimõtted olid enam-vähem samad, 
kuigi nende rakendamine mõisas, kus tööjõud oli õigeaegselt käe
pärast, toimus paremini kui taludes, kus seda saadi rakendada 
väga ebakorrapäraselt. 

Mullaharimissüsteemi alalt tuleb kõigepealt ära märkida sügis-
künni osalist või täielikku puudumist. See, eriti muidugi sügava 
sügiskünni puudumine, ei võimaldanud võitlust umbrohuga, tingi
muste loomist sügiseste ja talviste sademete säilitamiseks mullas 
jne., mis oleks olnud heade saakide tagamise seisukohalt väga 
oluline. 

Märkimisväärne on puudulik kesaharimine. Mustkesa hoid
mise peamine mõte seisab teatavasti selles, et anda maale vajalik 
väetis ja hävitada umbrohi otstarbekohase harimisega. 

8 4  V. I. L e n i n, Teosed, 3. kd., lk. 153. 
8 5  A. S о о m, op. eit., lk. 98. 
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Väetamisel peatume hiljem. Mis puutub aga kesa harimisse, 
siis künti ja äestati seda kaks korda enne külvi, kolmas künd toi
mus seemne sissekündmiseks, millele järgnes äestamine ja vesi-
vagude ajamine. 8 6  Kolmekordne künd ja äestamine toimusid ka 
siis, kui kesa ei väetatud. Võitluseks umbrohuga aga polnud tolle
aegne kesaharimine küllalt efektiivne, pealegi ei rakendatud sedagi 
süsteemi alati korrapäraselt, eriti taludes. Kesa umbrohtumine lõi 
muu hulgas soodsad tingimused oraseõölase rööviku, nn. rukkiussi 
arenemiseks, sest oraseöölane valib munemiseks peamiselt umb
rohuga kattunud kesapõllud ning munast koorunud röövik elab 
esialgu umbrohu lehtedel, toitudes nendest. 8 7  Rukkiussi esines aga 
sageli massiliselt ja nad tegid rukkipõllud orasest mõnikord täiesti 
lagedaks. Mis puutub tõrjevahendeisse, siis soovitas J. Hermann 
XVII saj. lõpul seemet enne külvi paar päeva leotada küüslaugu-
vees. 8 8  Hupel nimetab tubaka külvamist koos rukkiseemnega põl
lule, kanepivett või kanepiseemet, adra määrimist enne 
kündi elavhõbedaseguse rasvaga, partide ja kalkunite laskmist 
orase põllule röövikute hävitamise eesmärgil 8 9  jne., kuid ükski 
neist vahendeist ei andnud vajalikke tulemusi. Ainult külma tulek 
lõpetas rukkiussi tegevuse. 

Kaera ja odra alla minevat maad künti ja äestati tavaliselt 
enne külvi üks kord kas sügisel või kevadel (odrapõldu künti mõni
kord ka kaks korda enne külvi), teise korraga künti seeme sisse. 
Sellele järgnes äestamine, mis kaera puhul ei toimunud kohe 
pärast külvi. Niisamasugusel viisil  hariti ka lina-, suvenisu- ja 
tatramaad. 9 0  Kanepi-, läätse-, herne- ja oamaa harimine toimus 
omakorda ühesugustel põhimõtetel: esimene künd ja äestamine 
tehti sügisel, teine kevadel ja kolmas kord seoses külviga. 9 1  

Tuleb märkida, et XVIII- saj. puudus täielikult taimede kasvu
aegne harimine. Seega ei saadud luua seemnetele soodsaid ida-
nemistingimusi mulla kobestamisega, õhu- ja veerežiimi parandada 
ega võitlust pidada umbrohu vastu. Ainult kartuli kasvatamisel 
leidis see suuremal või vähemal määral rakendamist. Friebe näi
teks pidas vajalikuks, et pärast kartuli tõusmist toimuks äesta
mine ja umbes kaks nädalat hiljem esmakordne ning veel kaks 
nädalat pärast seda teistkordne muldamine. 9 2  

Siinse maaviljelussüsteemi kolmandaks iseloomustavaks joo
neks oli maa nõrk väetamine. Kesa peamiseks väetiseks oli 
XVIII saj. nagu varemgi laudasõnnik. Kuid nagu varemgi, kanna
tasid ka XVIII saj. nii mõisad kui ka talud sõnnikupuuduse all, 
mis sõltus omakorda karjanduse tasemest. 

8 6  A .  W .  H u p e l ,  Ö k o n o m i s c h e s  H a n d b u c h ,  I  T h . ,  l k .  3 8 — 3 9 .  
8 7  Üldine maaviljelus ja taimekasvatus, Tallinn 1958, lk. 208. 
8 8  J .  H e r m a n n ,  L i e f f  l a n d i s c h e r  L a n d m a n ,  R i g a  1 6 9 5 ,  l k .  2 7 .  
8 9  A .  W .  H u p e l ,  O e k o n o m i s c h e s  H a n d b u c h ,  I  T h . ,  l k .  6 2 .  
9 0  Sealsamas, lk. 42—45. 
9 1  Sealsamas, lk. 44—45. 
92 w. Chr. Friebe, Grundsätze zu einer theoretischen und praktischen 

Verbesserung der Landwirthschaft in Liefland, III Bd., lk. 60—61. 
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XVII saj. peeti kahe karilooma (alates ühe aasta vanusest) 
pidamist vajalikuks ühe tündrimaa kesa täielikuks väetami
seks. 9 3  Eestimaa Mõisnike Krediitkassa 1822. aasta reglemendis 
peeti vajalikuks niisama suure kesa väetamiseks mõisates kolme 
veise pidamist. 9 4  Võttes aluseks mainitud seisukohti pidi mõisal, 
kus oli 100 tündri ulatuses rukkimaad, olema 200—300 veist ja 
talupojal, kellel oli rukkikülvi 5 tündrit, 10—15 veist. Seda mõisa
tel ja taludel käsitletaval perioodil muidugi polnud. 

Harjumaal tuli 1803. aasta vakuraamatute andmeil 21 mõisas 
' / 2-adramaalistes taludes ühe tündri rukkikülvi kohta 1,3 veist, 
Virumaal 55 mõisas 0,8 veist, Järvamaal 16 mõisas 1,1 veist ja 
Läänemaal 94 mõisas 1,6 veist. 186 mõisa piirides tuli 72-adramaa-
listes taludes keskmiselt ühe tündri rukkikülvi kohta seega 
ca 1,2 veist. 

Kariloomade kohta mõisates XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul 
on andmeid napilt. Olukord üksikutes mõisates näitab, et seal oli 
väetamine pisut parem kui taludes. Nii näiteks oli Sagadi mõisas^ 
Virumaal 1797. aasta lõpul 240 karilooma; järgmise sügise tali-
viljakülv ulatus 117 tündrini, seega tuli ühe tündri rukkikülvi 
kohta ca 2 karilooma. 1799. aasta kevadel oli samas mõisas 198 kari
looma, sügisene taliviljakülv ulatus 157 tündrini, niisiis ühe tündri 
talivilja kohta 1,3 veist. 9 5  

Ungru mõisas Läänemaal oli 1798. aasta sügisel 152 karilooma, 
samasügisene taliviljakülv ulatus 113 tündrini, 1799. aastal oli 
samas mõisas 152 veist ning taliviljakülv 110 tündrit. 9 6  Esimesel 
korral tuli külvatud talivilja tündri kohta 1,3 veist, teisel korral 
aga 1,4 veist. Mõisniku püüd tõsta kariloomade arvu 200-ni ei and
nud tulemusi, sest polnud võimalik söödabaasi kindlustada. Mis 
puutub sõnniku hulgasse, siis 1798. aastal suudeti seda Ungru mõi
sas ühele tündrimaale kesale anda keskmiselt 45 talupojavankri 
koormat. See jagunes tegelikult nii, et kesa kõige suuremale osale 
veeti tündrimaa kohta 51 koormat, teisele osale 57 koormat, kol
mandale osale 27 koormat ja neljandale osale 25 koormat. Sel aas
tal väetati üldse 2 /з kesast täies ulatuses, 7з jäi aga pooliku väeta
misega. 9 7  

Sagadi ja Ungru mõisa näited ei tarvitse olla sugugi üksik
nähtusteks kariloomade arvu ja ta 1 iviljakülvi suhetest. Tingimu
sed võisid ühel ja teisel pool olla erinevad, aga mitte väga palju. 
Sellest lähtudes tuleb pidada tõenäoliseks, et XVIII saj. lõpul tuli 
mõisates keskmiselt ühe tündri taliviljakülvi kohta mõnel määral 
rohkem kui üks kariloom. 

Sõnniku hulgale avaldasid muidugi mõju teisedki loomad, nagu 

9 3  A. S о о m, op. eit., lk. 111. 
9 4  N .  v .  S t a c k e l b e r g ,  D e r  b a n k m ä s s i g  o r g a n i s i e r t e  A g r a r k r e d i t  i n  

Estland, Helsingfors 1911, lk. 43. 
95 ENSV RAKA, f. 1324, nim. 2, sü. 53a, 1. 71, 72, 73. 
9 6  ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 33, 34, 55. 
9 7  Sealsamas, 1. 64. 
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hobused, lambad, sead jne. Eriti märkimisväärne on mõisates sõi-
duhobuste ja nuumhärgade pidamise laiendamine XVIII saj. 2. poo
lel, kusjuures just viimastel oli suur tähtsus sõnniku hulga suu
rendamises. 

Väetise hulk ei sõltunud muidugi ainult loomade arvust, vaid 
ka nende toitmisest ja allapanust. Nagu aga juba varasem käsit
lus näitas, oli nappus nii loomasöödast kui ka allapanust. 

Sõnnikupuuduse tingimustes ei tulnud kogu kesa väetamine 
üldreeglina arvesse. Hupeli arvates oli XVIII saj. lõpul hea, kui 
suudeti Va kesast väetada. 9 8  Muidugi, kui puhkesid loomataudid, 
sattus ka kesa väetamine raskesse olukorda. Nagu näitavad 
Ungru mõisa kogemused, suudeti mõisates, kus tuli ühe külvatud 
tündri talivilja kohta 1,3 veist, ka rohkem väetada. 

Sõnnikuga väetamise tase oli XVIII saj. lõpul siiski kõrgem 
kui 1680. aastatel, mil, nagu näitavad andmed Põhja-Eesti 36 mõi
sast, sai mõisa kesa väetist umbes 20—30% ulatuses. 9 9  Taludes 
aga oli A. Soomi arvates olukord pisut parem. 

Nagu märgitud, moodustas laudasõnnik mõisas ja talus pea
mise väetise. Selle* kõrval kasutati Eestimaa looderannikul pisut 
mereadrut, Pakri saartel oli mereadru koguni peamiseks väetiseks. 
Siin ja seal kasutati ka pisut turvast (nähtavasti teadmiste puu
dumise ja võib-olla veel enam tööjõu nappuse tõttu ei olnud see 
väärtuslik orgaaniline väetis vajalikult levinud) ja lupja. Oluli
semaks kunstväetiseks oli aga tuhk, mida andis põlispõllule 
laialt levinud kütisetegemine, võsamaadele aga kütise- ja aletege-
mine. 

Kuigi mullaharimissüsteemi üldjooned olid enam-vähem samad 
kui XVII saj. lõpul, oli see siiski, eriti väetamise osas, XVIII saj. 
lõpul mõnel määral kõrgemal astmel. Selle näitajaks on muu hul
gas asjaolu, et teravilja saagikus oli XVIII saj. lõpul suurem kui 
1680-ndatel aastatel, nagu nähtub alljärgnevatest andmetest. 

,  T a b e l  8  

Teravilja saagikus 1680-ndatel aastatel 1 0 0  

Maakond Mõisate arv Rukkilt saadi Odralt saadi Kaeralt saadi 

Harjumaa 40 3,5 seemet 3,5 seemet 3,2 seemet 
Virumaa 30 3,6 „ 3,6 „ 3,2 „ 
Järvamaa 47 4,3 „ 4,0 „ 3,6 „ 
Läänemaa 38 4,6 „ 4,6 , 3,5 » 

9 8  A .  W .  H u p e l ,  O e k o n o m i s c h e s  H a n d b u c h ,  I  T h . ,  l k .  1 6 .  
9 9  A. S о о m, op. eit., Ik. 83. 
1 0 0  A. Soo m, op. eit., lk. 76. 
1 0 1  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. I3A, 1. 8. 
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Teravilja saagikus 1797. aastal101 

Maakond Mõisate arv Rukkilt saadi Odralt saadi Kaeralt saadi 

Harjumaa kõik 5,7 seemet 5,3 seemet 4,9 seemet 
Virumaa 6,6 „ 6,6 „ 5,5 „ 
Järvamaa 6,5 . 5,3 „ 4,8 „ 
Läänemaa 

• 
6,3 „ 5,8 , 6,2 „ . 

Keskmiselt andis rukis 1680-ndatel aastatel 4, oder 3,9 ja kaer 
3,4 seemet, 1797. aastal aga rukis 6,3, oder 5,7 ja kaer 5,3 seemet. 
Kui võtta mainitud teraviljade keskmine seeme, siis oli see 1680-
ndatel aastatel 3,8, 1797. aastal aga 5,8. Kui arvestada ka nisu, siis 
saadi 1795. aastal 5,9, 1796. aastal 5,8, 1797. aastal 5,9 ja 1798. aas
tal 6,6 seemet. 1 0 2  

K ü l v i p i n n a  l a i e n d a m i n e  

Et XVIII saj. valitseva maaviljelussiisteerni tingimustes jäid 
saagid madalaks, kujunes teraviljatoodangu suurendamise olu
liseks vahendiks külvipinna laiendamine. Kui võrrelda külvipindu 
XVIII saj. viimastel aastatel ja XIX saj. algul XVII saj. 80-ndate 
aastate omadega, siis toimusid sel alal olulised muudatused. Kül
vipinna kasvu mõisates (maakonniti) iseloomustavad järgmised 
andmed: 1 0 3  

T a b e l  9  

Maakond Mõisate 
arv 

Rukkikülv tünd
rites 1680 -nda-

te a. keskel 

Rukkikülv tünd
rites 1790-nda-

te a. lõpul 

Külvipind 
laienes 

Harjumaa 41 1997 3464 1,7 korda 
Virumaa 14 868 2109 2,4 " 
Järvamaa 18 844 1545 1,8 « 
Läänemaa 35 1317 3368 2,5 " 

1 0 2  Võrreldes teiste Venemaa kubermangudega oli saagikus Eestimaal vil
jasaakide aruannete alusel võrdlemisi kõrge. Nii näiteks andis rukis a. 1794— 
1795 5 seemet üle külvi Eestimaa, Liivimaa, Irkutski ja Tobolski kubermangus, 
6 seemet Arhangelski kubermangus, mujal aga vähem. Oder andis 1792.—1793. a. 
Eestimaa kubermangus 5,5 seemet üle külvi, Orlovi kubermangus 5 ja Mogiljovi 
kubermangus 6 seemet, mujal aga vähem. Kaeralt saadi samadel aastatel 
Eestimaa, Liivimaa, Irkutski ja Tobolski kubermangus 5 ja Arhangelski kuber
m a n g u s  6  s e e m e t  ü l e  k ü l v i ,  m u j a l  s a m u t i  v ä h e m .  V t .  H .  J I .  Р у б и н ш т е й н ,  
Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в., Москва 1957, 
lk. 454—462. 

1 0 3  Andmed kokkuvõtete aluseks Harjumaa kohta vt. ENSV RAKA, f. 1, 
nim. 1, sü. 940 ja f. 30, nim. 406, sü. 1141; Virumaa kohta ЦГАДА, ф. 274, 
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Esitatud andmete alusel kasvas mõisate külvipind maakonniti 
keskmiselt 2,1 korda, seejuures Läänemaal ja Virumaal enam kui 
Harju- ja Järvamaal, sest nendes maakondades oli nähtavasti roh
kem reaalseid võimalusi. ,  

Üksikutes mõisates toimus külvipinna kasv võrdlemisi suurte 
erinevustega või koguni polnud seda, võrreldes 1680-ndate aasta
tega, nagu iseloomustavad järgmised näited. 

T a b e l  1 0  

Maakond Mõis Aastad Rukkikülv 
tündrites 

Külvipind 
laienes 

Harjumaa Koiga 1684 180 
1797 200 1,1 korda 

Aruküla . 1684 78 
1,1 korda 

1797 160 2,0 . 
Jägala 1684 72 Jägala 

1797 160 2,2 . 
Ämari 1684 12 

2,2 . 

.» 1797 52 4b
. 

CO
 

Kuimetsa 1684 342 

4b
. 

CO
 

1797 339 
Virumaa Ohakvere 1685 21 1 

1803 40 1,9 korda 
Küti 1687 87 

1,9 korda 

Porkuni 
1803 ". 180 2,1 „ 

Porkuni 1685 102 
2,1 „ 

1803 387 3,8 . 
Kurtna 1 1686 30 

1803 140 4,7 . 
Järvamaa Liigvalla 1686 111 Va 

4,7 . 

, ,  1797 107 — 

Albu 1684 166 
Z 

Varangu 
1797 

1680-ndates 
aastat.es 

250 

37 

1,5 korda 

1797 80 2,2 „ 
Orgmetsa 1680-ndates 

aastates 17 

2,2 „ 

1797 65 3,8 . 
Läänemaa Sinalepa 1685 54 

3,8 . 

1803 95 1,7 . 
Palivere 1687 36 

1,7 . 

1803 80 2,2 . 
Rannamõisa 1685 54 

2,2 . 

1803 140 

CD 

Matsalu 1685 50 
1403 150 

o_ со 

Saastna 1685 54 
-

" 
1803 245 4,5 . 

on. 1, д. 1614 ja ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, Virumaa vakuraamatud; Järva
maa kohta ENSV RAKA, f. 1, nim. 942 ja f. 864, nim. 1, Järvamaa vaku
raamatud; Läänemaa kohta f. 1, nim. 1, sü. 941 ja f. 864, nim. 1, Läänemaa vaku
raamatud. 
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Mõisapõldude kasvamine toimus osalt peamõisa väljade laien
damise, osalt aga ka abimõisate rajamise või seniste abimõisate 
laiendamise teel. XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul tuli kuber
mangu maamõõtja S. Dobermanni andmete alusel Harjumaal 
150 mõisa kohta 84 abimõisat, Virumaal 132 mõisa kohta 86 abi-
mõisat, Järvamaal 95 mõisa kohta 45 abimõisat ja Läänemaal 
136 mõisa kohta 78 abimõisat. 1 0 4  Abimõisate arv ühe peamõisa 
kohta õn võrdlemisi stabiilne. Nii tuli Harju-, Viru- ja Läänemaal 
keskmiselt ühele mõisale 0,6 abimõisat, Järvamaal aga 0,5 abimõi
sat. Kokku oli 513 mõisa kohta 293 abimõisat, s. t.  keskmiselt igale 
mõisale 0,6 abimõisat. Arvestades seda, et mõisate arv oli tegelikult 
mõnel määral suurem, võis ka abimõisaid pisut rohkem olla. 

Põhjasõja ajal vähenes Eestimaa idaosas külvipind suuremal 
määral kui lääneosas, sest esimene oli enam sõjakeerises kui vii
mane. Külvipinna taastamine ja järgnev ületamine toimusid Eesti-

T a b e l  1 1  

Maakond Mõis Rukkikülvi suurus tündrites all-
järgnevail aastail 

Virumaa Jõhvi 1684 1719 1803 
90 22-'/3  200 

Aseri 1686 1 7 1 1  1803 
72 9 116 

Porkuni 1684 1711 1803 
123 65 387 

Harjumaa Valkla 1684 1732 1797 Harjumaa 

Perila 
56 30 70 

Perila 1685 1732 1797 
50 50 170 

Kiviloo 1685 1732 1797 
72 30 83 , 

Haiba 1684 1732 1797 
36 31 70 

Ääsmäe 1685 1732 1797 
75% 24 85 

Läänemaa Võnnu 1686 1732 1803 
89 50 200 

Matsalu 1685 1732 1803 
50 37 150 

Haeska 1684 1732 1803 
26 23 100 

Oidrema 1684 1732 1803 
37 39 90 

Kõrgesaare 1686 1726 1797 Kõrgesaare 
40 41 • 200 

Pühalepa 1684 1726 1797 
(Suuremõisa) 44 78 220 
Vormsi' 1685 1743 1797 
Suuremõisa 83 80 200 

1 0 4  Andmed kokkuvõtteiks vt. ENSV TA Ajaloomuuseum, f. 70, nim. 1. sü. 5, 
1. 57—100, 122—144, 150—183, 227—263. 

40 



maa erj mõisates eri aegadel, olenedes käepärast olevast tööjõust 
ja ka astmest, kust taastamist tuli alustada, nagu nähtub tabeli 11 
andmetest mõningate mõisate kohta. 

Mõisate külvipinna laienemine Põhjasõja lõpust kuni 
XVIII saj: lõpuni ja järgmise alguseni oli muidugi suurem kui 
1680-ndatest aastatest eespool mainitud ajani. Nii näiteks oli 'Har-
jumaa 31 mõisas 1680-ndatel aastatel rukki külvipind 1475 tündrit, 
1732. aastal 938 tündrit ja 1797. aastal 2601 tündrit. Seega laienes 
samades mõisates ajavahemikul 1732—1797 külvipind 2,8 korda 
ja 1680-ndatest aastatest kuni 1797. aastani 1,8 korda. Läänemaa 
28 mõisas oli 1680-ndatel aastatel rukki külvipind 1060 tündrit, 
1732. aastal 792 tündrit ja 1803. aastal 2761 tündrit. Seega oli 
kasv esimesel juhul 3,5- ja teisel 2,6-kordne. 

Kui võrrelda Harjumaal ja Läänemaal rukki külvipinda 
1732. aastal 1680-ndate aastatega, siis oli Harjumaal endine kül
vipind taastatud ülal antud mõisate arvu piirides ca 63% ja Lääne
maal ca 74% ulatuses. Et tööjõu poolest polnud Virumaa ja Järva
maa halvemas olukorras kui Harjumaa ja Läänemaa, kus katk tea
tavasti väga tugevasti laastas, siis võib arvata, et mõisapõldude 
taastamine võis seal ulatuda samade protsentideni. 1680-ndate 
aastate külvipinna täielik ennistamine võis toimuda seega hilje
malt XVIII saj. keskpaiku. 

Mõisate külvipinda tervikuna XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul 
iseloomustavad järgmised andmed. 1 0 5  

T a b e l  1 2  

Kogu 
Mõisate arv 

külvipind 
tündrites Harjumaal 

1797. a. 
Virumaal 
1803. a. 

Järvamaal 
1797. a. 

Läänemaal 
1803. a. Kokku 

1—100 
101—200 
201—300 
301—400 
401—500 
501—600 

üle 600 

11 
29 
31 
17 

7 
7 

. 4 

3 
12 
14 

4 
4 
7 
1 

4 
25 

- 31 
18 
6 

1 

4 
28 
35 
14 

5 
3 
6 

- 22 
94 

1 1 1  
53 
22 
17 
12 

Kokku 106 45 85 • 95 . 331 

Nagu nendest andmetest näha, oli kõige rohkem neid mõisaid, 
mille külvipind oli 201—300 tündrit. Teisel kohal olid need mõisad, 
kus külvipind oli 10t—200 tündrit, ja kolmandal kohal mõisad 
külvipinnaga 301—400 tündrit. 

Mis puutub talude külvipinnasse, siis toimus ka siin laienemine. 
1680-ndatel aastatel oli Harjumaal 1-adramaalisel talul keskmi

1 0 5  Andmed kokkuvõtteiks ft. ENSV .RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1141 ja 
f. 864. nim. 1, Viru- ja Läänemaa vakuraamatud. 
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selt 5 tündrit rukkikülvi, 1 0 6  Virumaal 6 tündrit, 1 0 7  Järvamaal 
6,9 tündrit 1 0 8  ja Läänemaal 6 tündrit. 1 0 9  1803. aasta vakuraama-
tute järgi oli V 2-adramaalisel talul rukkikülvi Harjumaal 21 mõi
sas keskmiselt 4,8 tündrit, Virumaal 51 mõisas keskmiselt 7 tünd
rit, Järvamaal 15 mõisas 5,8 tündrit ja Läänemaal 88 mõisas 
4,8 tündrit. Muidugi oli ka neid V 2-adramaalisi talusid, kus oli 
maad vähem või rohkem. Neist andmeist nähtub, et Virumaal ja 
Järvamaal oli XIX saj. algul V2-adramaaIiseI talul mõnel määral 
rohkem maad kui Harju- ja Läänemaal. Kui 1680-ndatel aastatel 
tuli, arvestades kõiki maakondi, ühele adramaale keskmiselt 6 tünd
rit, 1803. aastal aga 11,2 tündrit rukkikülvi, võib öelda, et 1-adra-
maalise talu rukkikülv kasvas 1,9 korda. Seda kinnitavad enam
vähem ka võrdlevad kokkuvõtted samade mõisate vakuraamatuist 
1680-ndatest aastatest ja aastast 1803. 

T a b e l  1 3  

Maakond Mõisate arv 

Kogu talumaa rukkikülv 
tündrites 

Kasv Maakond Mõisate arv 
1680-ndail 

aastail 1803. aastal 

Kasv 

Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

12 
17 
15 

1273 ' 
1418 

774 

2214 
2085 
2299 

1,7 korda 
1,5 „ 
2,9 , 

Kokku 44 3465 6598 1,9 korda 

Mõisapõldude laiendamine toimus üldiselt talu omadest suure
mas ulatuses, seetõttu muutus aja jooksul mõisa- ja talupõldude 
suhe. 1680-ndate aastate keskel oli näiteks Harjumaal 22 mõisas 
mõisa ja talude külvi suhe 1:2,1, Virumaal 8 mõisas 1:1,9, 
Järvamaal 16 mõisas 1:1,6 ja Läänemaal 9 mõisas 1:2,5. 
Seega oli 55 mõisas eri maakondadest mõisa ja talu rukkikülvi 
suhe keskmiselt 1 :  2. O. Liivi ärvamine, et mõisapõldude vahekord 
talumaadega (resp. talupõldudega) olevat olnud umbes 1 :3, 1 1 0  ei 
vasta konkreetsete andmete valgusel tõele. 

1803., aastal oli Harjumaal 21 mõisas mõisa ja talude rukki
külvi suhe 1 :  1,5, Virumaal 51 mõisas 1 :  1,7, Järvamaal 15 mõisas 
1 :  1,5 ja Läänemaal 88 mõisas 1 :  1,1. Seega oli see 175 mõisat 
arvestades keskmiselt 1 :  1,4. 

106 vt. ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, sü. 940. 
1 0 7  A. S о о m, op. eit., lk. 184. 
108 v t  ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, sü. 942. 
1 0 9  A. Soom, op. eit., lk. 184. * 
1 , 0  Eesti majandusajalugu I, lk. 217. 
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Külvipinna laiendamine tähendas uute maade vilja alla võt
mist. Mis puutub mõisapõldude laiendamisse, siis toimus see 
osalt ka talupõldude mõisastamise arvel, millega seoses suruti 
talupojad halvematele aladele. 

\ 
K ü l v i p i n n a  j a  t e r a v i l j a s a a k i d e  ü l d s u u r u s  

X V I I I  s a j .  l õ p u l  j a  X I X  s a j .  a l g u l ,  v õ r r e l d e s  
X V I I  s a j .  l õ p u g a  

Nagu eelnevast nähtub, laienes külvipind Eestimaal XVIII saj. 
olulisel määral, kusjuures mõjuvad tegurid stimuleerisid mõisnikke 
seda tegema eriti XVIII saj. viimastel aastakümnetel. Külvipinna 
laienemine ja teraviljasaakide suurenemine ei toimunud siiski 
pidevalt aastast aastasse, vaid teatavate tagasilöökidega, mis olid 
tingitud ikaldustest, loomataudidest jne. Säärast külvipinna laie
nemise ja saakide suurenemise liini iseloomustavad andmed tabe
lis 14. 

Nagu näha, algas Sagadi mõisas eriti märkimis
väärne külvipinna laiendamine 1790-ndate aastate keskpaigast 
peale. 1794. aastal oli külvipind 1783. aasta omast suurem 29,3%, 
1795. aastal 32,7%, 1796. aastal 14,3%, 1797. aastal 
30 % ja 1798. aastal 35,7%. 

Ungru mõisas toimus külvipinna väljapaistev laiendamine 
XVIII saj. viimastel aastatel. 1797. aastal oli külvipind 1788. aasta 

T a b e l  1 4  

Sagadi mõis 1 1 1  

Aastad Külvatud 
tündrites 

Saak 
tündrites Seeme 

1783 300 1780 5,9 
1784 292 1046 3,6 
1785 268 10-8 4,0 
1786 336 1481 • 4,4 
1787 299 1706 5,7 
1788 337 1751 5,2 
1789 342 1905 5,6 
1790 341 1742 5,1 
1791 360 1255 3,5 
1792 356 1931 4  5,4 
1793 336 1598 4,7 
1794 3*8 И63 3,8 
1795 398 2084 5,2 
1796 343 1906 5,5 
1797 390 I е  07 3,9 
1798 407 2060 5,1 

1 , 1  ENSV RAKA, f. 1324, nim. 2, sü. 53, 1. 68—69. 
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Ungru mõis 1 1 2  

Aastad Külvatud 
tündrites 

Saak 
tündrites Seeme 

1788 171 555 32 
1789 162 613 3,8 
1790 180 513 2,8 
1791 170 638 3,7 
1792 182 683 3,7 
1793 184 743 4,0 
1794 170 366 - 2,1 
1795 172 732 4,2 
1796 188 904 4,8 
1797 261 1062 4,1 
1798 ч 256 963 3,8 
1799 247 950 3,8 

omast suurem 52,6% 1798. aastal 49,7% ja 1799. aastal 44,4%. On 
aga märkimisväärne, et teravilja saagikus liikus nii ühes kui 
ka teises mõisas enam-vähem samades piirides, kuigi seejuures 
üsna oluliste kõikumistega. 

Mõnikord on väidetud, et XVIII saj. lõpule on iseloomulik tera
vilja saagikuse langus. Andmed viljasaakide kohta seda tegeli
kult ei kinnita. Sagadi mõisas andis rukis 1780-ndatel aastatel 
4,9 seemet ja 1790-ndatel aastatel 4,7 seemet, milline vahe on võrd
lemisi väike. Ungru mõisas andis rukis 1780-ndate aastate lõpul 
3.5 ja 1790-ndatel aastatel 3,7 seemet. Kui aga võtta olukorda 
kogu kubermangu ulatuses, siis saadi tali- ja suviviljalt 1782. aas
tal keskmiselt 6,2, 1783. a. 6,4, 1786. a. 4,7, 1787. a. 4,8, 1789. a. 
4,0, 1790. a. 5,5, 1795. a. 5,9, 1796. a. 5,8, 1797. a. 5,9 ja 1798. aastal 
6.6 seemet. 1780-ndatel aastatel saadi keskmiselt seega 5,2 ja 
1790-ndatel aastatel 5,9 seemet. 

Teraviljakasvatuse olukorra kindlaksmääramiseks Eestimaal 
XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul on õpetlik selle võrdlemine kogu 
kubermangu ulatuses tulemustega sel alal XVII saj. lõpul. 
XVII sajandist puuduvad üldse ametlikud kokkuvõtted külvipinna 
ja saakide suuruse kohta, kuid ligikaudselt on võimalik seda teha. 
Arvestades, et Eestimaal oli 1696. aastal 8283 adramaad 
ning iga adramaa rukkikülv oli keskmiselt 6 tündrit, ulatuks 
rukkikülv üldse talumaal 49 698 tündrini, kogu külv aastas aga 
umbkaudselt 99 396 tündrini. Et 1680-ndatel aastatel saadi kesk
miselt 3,8 seemet, ulatuks talumaalt saadud saak 377 704,8 tünd
rini. Mõisa- ja talumaa külvi suhe oli 1 :  2, seega pidi mõisas 
olema tali- ja suvivilja külvatud 49 698 tündrit, millelt saak ulatus 
188852,4 tündrini. Kogu mõisate ja talude aastane külv ulatuks 
149 094 tündrini ja kogu saak 566 557,2 tündrini. 1 1 3  

1 1 2  ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 30—33. 
1 , 3  O. Liivi poolt esitatud arvamus, et «Eestimaa üldine viljasaak võis 

kõikuda keskmiselt 30 000 sälitise ehk 360 000 kuni 480 000 tündri vilja ula
tuses ...» jätab kogu viljasaagi suuruse küsimuse väga segaseks. Vt. 
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XVIII saj. lõpul oli kubermanguvalitsuse andmeil Eestimaal 
külvipinna ja saakide alal järgmine olukord. 1 1 4  

T a b e l  1 5  

Aastad Teravilja külvatud 
tündrites 

Teraviljasaak 
tündrites 

1795 269 573 1 579 886 
1796 255 388 «  1 4 8 4  9 2 7  
1797 249 237 1 472819 
1798 322 552 2 146130 
1799 276 506 1 453 968 

Kokkuvõtete alusel osa mõisate kohta on varem juba rõhutatud, 
et külvipinna kasv 1680-ndatest aastatest XVIII saj. lõpuni ja 
XIX saj. alguseni oli umbes kahekordne; ülal esitatud andmeist 
nähtub, et juba 1798. aastaks oli kasv enam kui kahekordne. 
1803. aastal (siit pärineb teatavasti enamik andmeid võrdluseks 
1680-ndate aastatega) ulatus külvipind Eestimaal 283 822 tünd
rini, 1 1 5  mis on üsna lähedane XVII saj. lõpu kahekordsele külvi-
pinnale. 

Mis puutub saakidesse, siis on nad XVIII saj. lõpul kasvanud 
ligilähedalt kolmekordseks ja 1798. aastal isegi enam kui kolme
kordseks, võrreldes XVII saj. lõpuga. See sõltus mullaharimissüs
teemi, peamiselt küll mõisapõldude väetamise mõningast parane
misest, võrreldes XVII saj. lõpuga. 

T e r a v i l j a  j a  m u u d e  p õ l l u m a j a n d u s s a a d u s t e  
m ü ü k ,  v i i n a p õ l e t a m i n e  j a  õ l l e p r u u l i m i n e  

Arusaadavalt jäi oluline osa teraviljasaagist maale seemnevil
jaks, toiduks inimestele ja mõnel määral ka loomadele. Ülejäänud 
osa läks müügiks või viinapõletamiseks ja õllepruulimiseks. Kuber
manguvalitsuse andmete alusel 1797. aastast oli teravilja kogu-
saagi ja ühel või teisel viisil  müügile mineva osa vahekord järg
mine. 1 1 6  

O .  L i i v ,  D i e  w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  d e s  e s t n i s c h e n  G e b i e t s  a m  A u s g a n g  d e s  
XVII. Jahrhunderts. I. Allgemeiner Uberblick, Getreideproduktion und Getreide
handel, Tartu 1935, lk. 167. 

114 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 88. Kubermanguvalitsus esitas 
alates 1766. aastast igal aastal vastavatele kõrgematele riigivõimu organitele 
aruanded külvipinna ja saakide kohta. Need tuginesid omakorda mõisnikelt 
saadud andmetele. Säärased kokkuvõtted olid varasematel aegadel võrdlemisi 
puudulikud. Sajandi lõpul ja järgmise algul nõudis riigi keskvõim korduvalt 
täpsust sel alal. Sellises olukorras muutusid andmed muidugi täpsemaks, kuid 
ikkagi on nad enne väiksemad kui suuremad. Tuleb aga märkida, et kuber
manguvalitsuse säärastes aruannetes kajastusid teatavad 'muudatused külvi-
pinnas ja saakides, mis ongi olulise tähtsusega. 

1 1 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 110. 
1 , 6  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 9. 
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T a b e l  1 6  

nimetus 
Vilja Saak 

tündrites 
Ühel või teisel viisil 

müük tündrites 
Selle % kogusaa-

gist 

Rukis 
Oder 
Kaer 
Nisu 

663 303 
464 232 
253614 

31 929 

162 122 
86 877 
51 335 
17 835 

24,4 
18,7 
20,2 
55,8 

Kokku 1 413 078 318169 22,5 

Kubermanguvalitsuse, andmed näitavad käesoleval korral mitme 
aasta keskmist ja on üksikute aastate näitajatest mõnel määral 
madalamad, kuid müüdud vilja ja saagi suhtele ei tarvitse see asja
olu mõju avaldada. Et vilja peamine müüja oli mõis, siis oli mõisa 
müügivilja protsent tema käsutuses olevast viljast kahtlemata kõr
gem. 

Teatav osa viljast realiseeriti müügi korras oma kubermangus 
eraisikutele, sõjaväele jne., osa läks aga väljapoole kubermangu 
piire. Rukis ja oder viidi Harjumaalt ja Läänemaalt müügile Tal
linna, Haapsallu ja Pärnu; Järvamaalt Tallinna ja Narva, Viru
maalt Rakverre, Narva ja Peterburisse. Kaer transporditi Harju
ja Läänemaalt müügi eesmärgil Tallinna ja Haapsallu, Järvamaalt 
Tallinna, Virumaalt Tallinna, Narva ja Rakverre. Nisu läks Harju
maalt ja Läänemaalt Tallinna ja Pärnu, Järvamaalt Tallinna ja 
Narva ning Virumaalt Tallinna, Narva ja Peterburisse. 1 1 7  Tallinn 
oli arusaadavalt kõige olulisem vilja väljaveo keskus, kuid välja
vedu toimus suuremal või väiksemal määral ka teistest Eestimaa 
s 3 d am ätcst 

Kubermanguvalitsuse andmeil läks 1795., 1796., 1797. ja 1798.. 
aastal keskmiselt igal aastal teistesse kubermangudesse 8340,8 
tündrit ja välismaale 66 766,4 tündrit vilja. 1 1 8  Seega läks kogu
summas kubermangu piiridest väljapoole 75 107,2 tündrit vilja. 
Mainitud aastate keskmine saak oli kubermanguvalitsuse kalkulat
sioonis 1,1 korda madalam kui 1795., 1796. ja 1797. aasta keskmine 
saak kubermanguvalitsuse iga-aastaste andmete alusel. Kui eks
porditava vilja hulka vastavalt suurendada, tõuseb välismaale 

. müüdava vilja hulk 73 443 tündrini ja kogu kubermangu piiridest 
väljaveetava vilja hulk 82 617,9 tündrini. Tõenäoliselt oli aga välja
vedu veelgi suurem. Rüütelkonna peamees hindas omalt poolt 
1795. aastal välismaale veetud vilja hulka maksimaalselt 5000 säli-
tisele, 1 1 9  s. t.  120 000 tündrile aastas. 1798. aastal, mil saak oli üldse 
tavalisest tunduvalt suurem, võis muidugi ka väljavedu ületada 
tavalised normid. 

1 1 7  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 9. 
118 Qpa1cDrna<; 1 4Я 
1 1 9  ENSV, RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 37, 1. 73. 
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Viinapõletamise ja õllepruulimise alal oli kõige parem posit
sioon era-, linna- ja haiglamõisatel. Need võisid põletada viina ja 
pruulida õlut nii palju, kui selleks oli reaalseid võimalusi. Riigi-
mõisad võisid seda teha ainult oma ja oma kõrtside ning kiriku
mõisad oma vajadusteks. XVIII saj. maapäevad võtsid korduvalt 
vastu otsuseid, millega püüti kindlustada viinapõletamise ja õlle
pruulimise ainuvõimalus feodaalidele ning keelata see talupoega
dele, käsitöölistele jne. 1 2 0  Kuid viinapõletamine siiski kestis. 
1773. aastal konstateeriti maapäeval, et talupojad, kellel on vasta
vad katlad, kasutavad neid mitte ainult ise, vaid laenavad ka teis
tele. 1 2 1  Mis puUtub õllepruulir^isse, siis säilitasid talupojad õiguse 
pruulida õlut oma vajaduseks. 

Viinapõletamise kasvu põhjus XVIII saj. 2. poolel seisis selles, 
et teravilja realiseerimine sel teel oli tulusam (eriti viinahindade 
kiire tõusu olukorras) kui otsene müük. 1798. aastal kulus amet
likel andmeil 655067,5 pange ehk 54 588,9 vaadi viina põletamiseks 
233 101,6 tündrit, s.  t. 699 304,8 tallinna vakka vilja, seega vaadile 
12,8 vakka. Vaat viina maksis 1798. aastal Tallinnas 20 rubla, 
selleks kulutatud vili  ca 14 rubla. Muidugi oli viinapõletamisega 
seoses teatavaid kulutusi. 1798. aastal tarvitati ühele vaadile kesk
miselt 1,5 sülda puid; aga puid oli võtta ümbruses ja'  nad ei 
maksnud midagi. Tööjõud oli mõisates tasuta. Viinaköögi katlad 

T a b e l  1 7  

Aastad Maationd Viinaköökide arv Toodang pangedes 

1798 Harjumaa 102 124461,5 
Virumaa 130 303 293 
Järvamaa 72 1 1 4  3 7 2  
Läänemaa 90 1 1 2 9 4 1  

Kokku 394 655 067,5 

1799 Harjumaa 97 126 065 
Virumaa 130 324 196 
Järvamaa 75 113 934 
Läänemaa 92 116 281 

Kokku 394 680 476 

1800 Harjumaa 102 129949 
Virumaa 127 316 975 
Järvamaa 74 110 298 
Läänemaa 92 120 685 

Kokku 395 677 907 

1 2 0  ENSV RAKA, f. 854, nim1. A3, sü. A I 15, 1. 133, 134; sü. A I 16, 1. 222-
223; sü. AI 17, I. 350; sü. A I 23, I. 41—42. 

1 2 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 31, 1. 104-105. 
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maksid palju, aga aja jooksul tasusid nad end. Ka viina vedu oli 
tulusam kui vilja vedu, sest talupoeg transportis siin sama rasku
sega suuremat väärtust. Pealegi arenes viinapõletamisega seoses 
teatavasti härgade nuumamine. Nagu märgib Hupel, võis see mõis, 
kus põletati päevas üks vaat viina, nuumata talvel 20—25 härga. 1 2 2  

Viinapõletamine oli Eestimaal XVIII saj. lõpul tunduvalt ula
tuslikum kui XVII saj. Olukorda XVIII saj. lõpul iseloomustavad 
andmed tabelis 17. 1 2 3  

Nagu nendest andmetest nähtub, oli viinapõletamine kõige 
intensiivsem Virumaal, millise asjaolu tingisid kahtlematult sood
sad turustamisvoimalused Venemaale. Maksimumi saavutas viina
põletamine XVIII sajandil 1799. aastal, kuigi viinaköökide arv oli 
suurem aastal 1800. Viimasel aastal põhjustas viinapõletamise lan
gust juba alanud viljaikaldus. 

Mis puutub õlletoodangusse, siis a. 1799 ulatus see kubermangu
valitsuse andmeil 532 716 pangeni, 1 2 4  tegelikult võis aga suuremgi 
olla. Viinapõletamine nõudis palju vilja ja 'ka puid. Nii näiteks 
kulutati 1798. aastal selleks 

Harjumaal 44 172 tündrit vilja ja 12 336 sülda puid 
Virumaal 107 140,8 „ „ „ 40 723 „ „ 
Järvamaal 43 024 . „ „ 13 057 „ 
Läänemaal 38 764,8 ,, ,, „ 14 143 „ „ 

Kokku 233 101,6 tündrit vilja ja 80259 sülda puid. 1 2 5  

1799. aastal kulutati 

Harjumaal 44 232 tündrit vilja ja 11 568 sülda puid 
Virumaal 108 214,4 „ „ „ 36 356 
Järvamaal 40 945,6 „ „ „ 13 736 „ „ 
Läänemaal 40 796,8 „ „ „ 12 140 „ „ 

126 Kokku 234 188,8 tündrit vilja ja 73800 sülda puid. 

Põletatud viinast läks osa riiklike tellimuste rahuldamiseks, osa 
realiseeriti oma mõisa piirides ja osa mujal. Sajandi lõpul jagu
nes viinatoodang mainitud osade vahel järgmiselt. 1 2 7  

1 2 2  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 
II Bd., lk. 311. 

1 2 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 5A, 1. 87—88, 109—110, 136—137. 
1 2 4  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 49. 
1 2 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 5A, 1: 87. 
1 2 6  Sealsamas, 1. 109. 
1 2 7  Sealsamas, 1. 88, 110. 
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T a b e l  1 8  

Aastad Maakond 
Riigile müük 

pangedes 
Kohalik müük 

pangedes 
Mujale müük 

pangedes 

1798 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

24 031 
184 525 

47 055 
"34 500 

35 810 
44 358 
25133 
29902 

64 620,5 
74 410 
42 184 
48 539 

Kokku 290 Ul'28 135 203 229 753,5 

1799 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

28 881 
205 937 

46 850 
33 150 

39248 
47 115 
26 491 
25 039 

57 936 
. 71 144 

40 593 
58 092 

Kokku 314 818 137893 227 765 

Protsentides on vastavate müügiliikide osatähtsus kogutoo
dangust järgmine: 

'  T a b e l  1 9  

Aastad Maakond 
Riigile müügi 

0/ /0 
Kohaliku müügi 

0/ '0 
Mujale müügi 

и/ /1) 

1798 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

19,3 
60,8 
41,1 
30,5 

28,8 
14,6 
22,0 
26,5 

51,9 
24,6 
36,9 
43,0 

Keskmiselt kogu 
kubermangu 
kohta 44,3 20,6 35,1 

Harjumaa 22,9 31,1 46,0 
Virumaa 63,5 14,6 21,9 
Järvamaa 41,1 23,3 35,6 
Läänemaa 28,5 21,6 49,9 

Keskmiselt kogu 
kubermangu 
kohta 46,3 20,3 33,4 

Nagu siit näha, on viina riigile müüjate esirinnas Virumaa, 
järgneb Järvamaa. Kaugemal seisavad Läänemaa ja eriti Harju
maa. Viimane turustas tõenäoliselt suure osa oma viinast Tallin
nas. Kuna riigile müük näitas tõusu, jäi käsitletud aastate jooksul 
kohalik tarbimine peaaegu samaks, vähenes aga müük mujale, s. t.  
linnadesse ja ka muudele tellijatele Venemaale. 

Viina- ja õllemüük kohapealsetes kõrtsides oli mõisale oluli

1 2 8  Vea tõttu ametlikes andmeis on Virumaal viinamüük riigile vähem tege
likkusest 44 995 pange ja Järvamaal 55 pange võrra. 
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seks tuluallikaks. Nagu nägime, realiseeriti sel teel sajandi lõpul 
viinast 20%, õllest (mille kohta pole täpsemaid andmeid) aga kind
lasti rohkem. Eestimaal oli mõisnikel õigus nii palju kõrtse asutada, 
kui palju nad vajalikuks pidasid. Enamasti asusid kõrtsid suurte 
teede ääres, olles seal öömajaks ja peatuskohaks reisijatele. Sää
rasest kõrtsist oli võimalik peale õlle ja viina saada ka loomale 
toitu, endale suupistet, tubakat jne. 1 2 9  Talupoegadele olid kõrtsid 
tavalisteks kooskäimise kohtadeks, eriti pühapäevaõhtutel. 

Kõrtside arv näitas viina- ja õlletoodangu kasvuga seoses suu
renemist. 1732. aastal oli Harjumaal 144 mõisas 158 kõrtsi, seega 
keskmiselt ühe mõisa kohta 1,1 kõrtsi. 1 3 0  Läänemaal oli samal aas
tal 114 mõisas 97 kõrtsi, seega keskmiselt mõisa kohta 0,8 kõrtsi. 1 3 1  

Sajandi lõpul aga oli sel alal olukord järgmine: 1 3 2  

T a b e l  2 0  

Maakond Mõisate arv Kõrtside arv Ühe mõisa kohta 
kõrtse 

Harjumaa 150 381 2,5 
Virumaa 132 313 2,4 
Järvamaa 95 200 2,1 
Läänemaa 136 267 2,0 

Kokku 513 1161 2,3 

Et siin pole kõiki mõisaid arvesse võetud, siis pidi kõrtside arv 
tegelikult olema suurem, tõustes sajandi lõpul kogu kubermangus 
1224-ni. 1 3 3  

Viinapõletamise laienemine XVIII saj. 2. poolel oli mõisates 
teraviljakasvatuse forsseerimise ja kõige sellest tuleneva väga olu
liseks stiimuliks. Ta andis lisatulusid nuumhärgade näol, kuid 
mõjus metsadele laastavalt. Viinapõletamise kaudu seostus Eesti
maa kubermang majanduslikult üha tugevamini Venemaaga. Talu
pojale tähendas see aga ühe töölõigu märgatavat kasvu. Viina- ja 
õllemüügiga kohalikes kõrtsides sai mõisnik endale ka need kopi
kad, mis muidu ehk oleksid jäänud talupoja kätte. 

Peale rukki, odra, kaera, nisu, viina ja õlle andis põllumajan
dus müügiks muidki kaupu, mille kohta olgu toodud kubermangu
valitsuse andmed 1797. aastast, mis rajanevad mitme aasta kokku
võtetel (vt. tabel 21). 

Enamik säärastest kaupadest müüdi samas kuberman
gus, üht-teist läks aga ka väljapoole. Tatar realiseeriti peamiselt 

1 2 9  A. W. Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 
1 Bd., lk. 539—543. 

1 3 0  Kokkuvõtete aluseks ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, sü. 467. 
1 3 1  Kokkuvõtete aluseks ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, sü. 468. 
1 3 2  Kokkuvõtete aluseks ENSV TA Ajaloomuuseum, f. 70, nim. 1, sü. 5. 
1 3 3  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 74, 1. 89. 
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T a b e l  2 1  

Kauba nimetus Aastane toodang või 
juurdekasv Müük Müügi 

, protsent 

Tatar 2 169 tündrit 64 tündrit 2,9 
Herned 13 304 „ 1 2 1 7  „  9,1 
Oad 4 967 „ 33 „ 0,7 
Läätsed 4 822 „ П9 „ 2,5 
Kartulid 1 4  4 1 1  „  829 „ 5,7 
Linaseemned 4 936 „ 144 „ 2,9 
Lina 37 976 leisikat 3 253 leisikat 8,6 
Kanep 6 442 „ 5 „ 

104 360 pead 
0,08 

Kapsad 5096 316 pead 
5 „ 

104 360 pead 2,0 
Naerid 14 970 tündrit 929 tündrit 6,2 
Humalad 10 633 leisikat 1 381 leisikat 12,9 
Õunad 1 019 tündrit 102 tündrit 10,0 
Taluhobused 6 639 502 7,6 
Veised 21 495 6 406 29,8 
Vasikad 27 559 7 652 27,8 
Lambad ja kitsed 91 364 13 656 14,9 
Sead, nende hulgas 

14,9 

ka põrsad 35 096 4 830 13,8 
Parkimata härjana

had 9 128 tükki 155 'tükki 1,7 
Parkimata lamba-, 
kitse-, vasikanahad 66136 „ 1 467 „ 2,2 
Loomarasv 9 698 leisikat 1 106 leisikat 11,4 
Vill 18 624 „ 63 „ 0,3 
Või 39 506 13 452 „ 34,0 
Haned 35 048 13 334 38,0 
Kalkunid 9 333 1 909 20,4 
Pardid 6 858 983 14,3 
Kanad 142 552 60 584 42,5 
Hein 858 349 leisikat 83 349 leisikat 9,7 
Mesi 1 825 290 „ 15,9 
Vaha 759 .. 189 24,9 
Puud 197 440 sülda 14 554 sülda 7,4 
Lauad 98 950 tükki 50 910 tükki 51,4 

Tallinnas, herned enamasti siinse kubermangu linnades, osalt ka 
Pärnus ja Narvas. Läätsed müüdi Tallinna ja Narva, linaseeme 
Tallinna ja Pärnu, kanepiseeme Tallinna, lina siinse kubermangu 
küladesse ja linnadesse, kanep Narva. Hobused müüdi oma kuber
mangus, veised osalt siin, osalt aga Narvas ja Peterburis. Vasi
kad, lambad, sead, pardid, haned, kalkunid ja kanad realiseeriti 
osalt oma kubermangu linnades, osalt Narvas ja Peterburis. 
Kartulid, aedvili ja puuvili jäid oma kubermangu piiridesse, samuti 
hein ja õled. Või müüdi siinse kubermangu linnades, osalt ka Nar
vas, Peterburis ja Pärnus. Mesi ja vaha realiseeriti osalt oma kuber
mangu piirides, osalt aga Narvas ja Peterburis. 1 3 4  

Tuleb märkida, et kariloomade ja hobuste kõige olulisemaks 

1 3 4  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 9—13. 
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müügikohaks olid laadad, mida peeti kubermanguvalitsuse andmeil 
igal aastal Paldiskis 2, Rakveres 3, Haapsalus 2, Lihulas 2, Rapla 
mõisas Harjumaal 1, Keila mõisas Harjumaal 1, Orgita mõisas 
Läänemaal 1 ja Märjamaa kiriku juures l. 1 3 5  Rüütelkonna andmeil 
toimusid a. 1785 laadad veel Keblaste mõisas Läänemaal ning Jõe
lähtme ja Kirimäe mõisas Harjumaal. 1 3 6  Igal aastal Tallinnas toi
muv laat oli peamiselt pudukaupade müümise kohaks. Kuigi teistel 
laatadel müütasid ja vahetasid peamiselt kohalikud talupojad oma 
loomi, oli seal ka kaupmehi pudukaubaga oma kubermangu linna
dest või Liivimaalt. 

Seoses põllumajandussaaduste müügiga tuleb märkida, et Peter
burisse saadeti mitte üksi viina ja nuumhärgi, vaid ka teravilja, 
muid veiseid, lambaid, sigu, kodulinde, mett, vaha ja võid. Kasvav 
pealinn kujunes üha enam siinsete põllumajandussaaduste turuks. 

M õ i s a t ö ö n d u s e  l a i e n e m i n e  j a  t a l u p o e g a d e  
k o d u n e  k ä s i t ö ö  

Viinapõletamine ja õllepruulimine etendasid XVIII saj. viimas
tel aastakümnetel põllumajandussaaduste ümbertöötamises väga 
kaaluvat osa. Selle'körval oli kasvamas muugi mõisatööndus, kus
juures uueks nähtuseks oli pärisorjusliku manufaktuuri kujunemine. 
XVIII saj. lõpul töötas kubermanguvalitsüse andmeil Eestimaa 
mõisates mitmeid tööndusettevõtteid, mis peaaegu kõik olid raja
tud sama sajandi viimastel või koguni viimasel aastakümnel. 

Nii tegutses Rapla kihelkonnas Kuusiku mõisas naelatöökoda, 
kus valmistati Venemaalt toodud rauast 3—6-tolliseid naelu. Too
dang ulatus sajandi lõpul 100 000 naelani aastas ning see realisee
riti oma kubermangu piirides. Samas oli ka tärklise- ja puudrivab-
rik, mille toodangu suuruse kohta puuduvad aga. andmed. 

Ambla kihelkonnas töötas alates aastast 1780 Aru, Kurge, 
Lehtse ja Pruuna mõisa ühise ettevõttena klaasimanufaktuur, mille 
toodang ulatus sajandi lõpul 46 200 pudelini, 1195 piimanõuni ja 
478 purgini aastas. Toodang realiseeriti enamikus Eestimaal, osalt 
aga Liivimaal. Märjamaal Haimre mõisas töötas aastast 1764 pabe
rivabrik, mis valmistas halli paberit aastas 300 riisi ja kotipaberit 
50 puuda. Samas kihelkonnas asutati 1788. aastal klaasimanufak
tuur, mille aastaseks toodanguks sajandi lõpul oli 400 kasti akna
klaasi. 

Mitmel pool (näiteks Märjamaal, Kullamaal, Lehtses) valmis
tati potast, kuid nende ettevõtete iseloomu ja toodangu kohta puu
duvad andmed. 

Hanilas oli sajandi lõpul nahatöökoda, mis andis aastas 200 
rubla eest toodangut. Reigis töötas kübaravabrik, mis kuulus pas
tor C. Forsmannile ning valmistas peakatteid talupoegadele. 

1 3 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 22-A-2, 1. 64—65. 
1 3 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. 3, sü. A I 34, I. 220—221. 
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Märkimisväärselt oli arenenud laevaehitus. Ühe ja kahe mas
tiga 1 — 11-lastilisi kalapaate ja laevu ehitati peaaegu igal pool 
rannikumõisates, kusjuures need sõidukid kuulusid mõisnikele ja 
ka talupoegadele. Neid kasutati kalapüügiks ja kaupade veoks 
rannikuvetes, saarte jä mandri vahel ning ühenduse pidamiseks 
teiste kubermangudega. Kõige ulatuslikum oli laevaehitus Hiiu
maal Suuremõisale kuuluvas Sügavsadama laevatehases. Siin ehi
tati ka kahe mastiga 20—40-lastilisi laevu. Sajandi lõpul kuulus 
Suuremõisa laevastikku 2 prikki ä 40—50 lasti, 2 jahti ä 20—30 
lasti, 7 praami (neist üks oli kahe mastiga ja ülejäänud ühe mas
tiga) ä 5—25 lasti. Ehitajateks olid kohalikud talupojad, kellel oli 
kogemusi ja teadmisi. Neid laevu kasutati viina vedamiseks Peter
burisse, telliste ja puude vedamiseks Tallinna, Viiburisse, Haap
sallu, Pärnu jne. 1 3 7  

Igas mõisas ja talus valmistati linast ja villast riiet, kusjuures 
mõisale kudusid osalt mõisa kangrud, osalt aga talupojad. Ena
masti läks see oma vajadusteks, osalt aga ka müügiks. Linast riiet 
müüdi näiteks Nissi, Jüri, Jõelähtme, Rapla, Martna, Järva-Jaani, 
Peetri, Türi ja Pühalepa kihelkonna mõisates ja Vormsi saarel. Vil
last riiet valmistati üle oma vajaduste näiteks Nissi, Jüri ja Püha
lepa kihelkonna mõisates. Kubermanguvalitsus hindas 1797. aas
tal kogu linase riide toodangu kubermangus 894 324 tallinna küün
rale (tallinna küünar = 3A arssinat), millest läks müügile 22 843 
küünart, s. t.  2,5%. Villase riide toodangut hinnati 203 662 küünrale, 
millest läks müügiks 2190 küünart, 1 3 8  s. o. 1,1%. 

Rida mõisaid oli rajanud endale «tellisetehased», XVIII saj. 
lõpul tõusis nende arv 50-ni. Toodang kulus peamiselt oma tarvi
duste rahuldamiseks, kuid Hageri, Türi, Koeru, Hanila, Martna, 
Käina, Pühalepa ja Reigi kihelkonnast on osa toodangust ka müü
dud. Müügiks valmistatud telliste ja katusekivide hulk tõusis 
sajandi lõpul aastas ca 209 000-ni. 1 3 9  

Lubjaahje oli igal pool, kus selleks võimalusi leidus. Peamiselt 
põletati küll oma vajadusteks, kuid mitmel pool ka müügiks. Suu
remal hulgal müüdi lupja Vormsis, Pühalepa ja Reigi kihelkonnas. 
Vormsi, Reigi pastoraadi ja Partsi mõisa talupojad müüsid lupja 
isegi Viiburisse. Kogu müügile mineva lubja hulka hindas kuber
manguvalitsus 1797. aastal 5710 tündrile aastas. Metsarikkamates 
kohtades põletati ka sütt ja aeti tõrva, kusjuures kogu söetoodang 
tõusis 1797. aastal 11 998 tündrini, millest läks müügile 3Ž92 tünd
rit, 1 4 0  s. t.  27,4%. Tõrva aeti mõisates peamiselt oma vajadusteks, 
toodang ulatus sajandi lõpul ca 5000 puudani aastas, väike osa 
sellest ka müüdi. 

1 3 7  Andmed mõisatöönduse kohta vt.' ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 
22-A-l, 1. 6—8, 52 ja sü. 22-A-2, 1. 53, 54, 92, 93, 142. 

1 3 6  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 22-A-2, 1. 13. 
1 3 9  Sealsamas, 1. 14. 
1 4 0  Sealsamas, 1. 13. 
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Metsarikastesse kohtadesse rajasid mõisnikud saeveskeid; 
sajandi pöördel oli Eestimaal neid vähemalt 38. 

Enarn-vähem igas mõisas oli üks või mitu jahuveskit. Sajandi 
pöörde! oli Eestimaal vähemalt 369 vesiveskit, 117 hollandi tuuli
kut ja 696 pukkveskit, 1 4 1  kusjuures viimased olid levinud peamiselt 
kubermangu läänepoolsetel aladel. 

Lubjapõletamine, telliste ja katusekivide valmistamine ning 
saeveskite rajamine teenis XVIII saj. 2. poolel esijoones laienevat 

,  ehitustegevust mõisates. Jahuveskite arvu kasv näitas aga teravil
jakasvatuse laienemist. Kui Harjumaal tuli näiteks 1732. aastal 
mõisa kohta umbes 0,4 ja 1750. aastal 0,5 jahuveskit, siis XVIII 
saj. lõpul oli neid mõisa kohta keskmiselt 1,3. 

Mis puutub talukäsitöösse, siis teenis seegi peamiselt oma või 
mõisa vajaduste rahuldamist. Kuid mõndagi läks müügile. Ambla, 
Järva-Jaani ja Peetri kihelkonnas valmistati sel otstarbel puunõu-
sid, Kose ja Risti kihelkonnas vankreid ning puunõusid. Kulla
maal oli samuti levinud puunõude valmistamine. 1 4 2  Rohkesti on 
puunõusid tehtud ka Virumaa metsarikastel ja seejuures halva põl
lumaaga aladel, nagu Viru-Nigulas, Jõhvi ning Tudulinna ümbru
ses.. 1 4 3  

Eriti märkimisväärne on käsitöö areng Hiiumaal, kus mõisa-
põldude pealetungi ja rahvaarvu kasvu tagajärjel muutus talu
poegadel põlluharimisest elatise saamine üldse raskeks. Siit läks 
suvel inimesi mandrile tööle kraavikaevajatena, ehitustöölis-
tena jne. Laialt arenes kalapüük, kusjuures kalu vahetati mandril 
vilja vastu. Hupeli andmeil leidus Hiiumaal osavaid kullasseppi ja 
hõbeseppi, kellasseppi, lukkseppi, tislereid, kangruid, kingseppi, 
rätsepaid jne. 1 4 4  

3. Mõisamajanduse forsseerimine ja talurahva koormised 

Feodalismi põhiline majandusseadus seisab teatavasti «..  .  feo
daalidele lisaprodukti tootmises feodaalse maarendi vormis sõltu
vate talupoegade ekspluateerimise teel». 1 4 5  Sellest lähtudes võib 
öelda, et väiketalumajandus oli küll feodaalse põllumajanduse 
kandja, kuid selle põllumajanduse eesmärgiks polnud talupoegade, 
vaid feodaalide huvide rahuldamine. Selle kindlustamise vahendiks 
oli feodaalideklassi poolt talurahva suhtes teostatav sundus. Mõisa
majanduse forsseerimine kaubalis-rahaliste suhete arenemise tingi
mustes suurema maarendi saamise eesmärgil viis talurahva kurna
mise kasvule. Juba Fr. Engels kirjutas, et suurte mõisamajandite 

1 4 1  ENSV TA Ajaloomuuseum, f. 70, nim. 1, sü. 5, I. 3. 
1 4 2  Andmete aluseks ENSV RAKA, f. 30. nim. 406, sü. 1141, 1142, 1143. 
1 4 3  ENSV TA EM EA, 41. kd., 1. 415 ja 54, kd., 1. 280 jj. 
1 4 4  A. W. H u p e 1, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 

I Bd., lk. 390 ja III Bd., lk. 572. 
1 4 5  Poliitiline ökonoomia. Öpik, Tallinn 1959, lk. 35. 
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tekkimine Elbest ida pool asuvatel aladel viis talurahva päris-
orjusliku sõltuvuse ja teoorjusliku kurnamise tugevdamisele. 1 4 6  

Seda mõtet rõhutab ka K. Marx, kirjutades: «Aga niipea, kui rah
vad, kelle tootmine toimub alles madalamais orjatöö, teoorjuse jne. 
vormides, tõmmatakse maailmaturule, kus valitseb kapitalistlik 
tootmisviis ja kus peamiseks huviks areneb selle tootmisviisi pro
duktide müük välismaale, siis lisandub orjuse, pärisorjuse jne. bar-
baarseile koledustele veel liigtöö tsiviliseeritud koledus.» 1 4 7  

Marxi poolt iseloomustatud olukord on maksev ka Eestimaa 
kohta XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul, nagu see nähtub all
järgnevast. 

Tuleb märkida, et XVIII saj., pärast Põhjasõda, olid mõisnikel 
siin talurahva koormiste tõstmiseks täiesti vabad käed, mingid 
seadused või määrused seda ei reguleerinud. Vakuraamatud koos
tati küll adramaade revisjonide puhuks, nendesse märgiti ka osa 
talurahva koormisi, kuid siduvat tähtsust mõisnikele neil polnud. 

Feodaalses maarendis etendas peaosa, nagu juba varem märgi
tud, teorent, mis omakorda jagunes kaheks: korraliseks ja abiteoks. 
Korraline tegu jagunes rakme- ja jalapäevadeks, kusjuures esimest 
nõuti aasta läbi teatav arv päevi nädalas, teist aga peamiselt jüri-
päevast kuni mihklipäevani, mardipäevani või mõne teise ajani, 
samuti teatav arv päevi nädalas. 

Korralise teo kohta leidub rikkalikult materjali XVIII saj. vaku-
raamatuis, abiteo kohta aga mitte. Abiteo põhilised liigid leiavad 
valgustamist rüütelkonna poolt 1796. aastal mõisnikelt ankeedi 
korras nõutud andmetes talurahva koormiste kohta. Täies ulatu
ses iseloomustatakse abitegu alles 1803. aasta vakuraamatuile lisa
tud vastavates materjalides. Talude koormiste suuruse näitamisel 
on järgnevalt aluseks võetud pooladriku koormised, mis olid 
XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul üldse talupoegade koormiste ja 
majandusliku olukorra arvestamise lähtekohaks. Peamisteks talude 
liikideks tollal olid '/ 2- ja 'A-adramaalised talud, kusjuures V 2-adra-
maalistest suuremate või väiksemate talude koormised arvestati 
vastavas proportsioonis suuremad või väiksemad. 

Eestimaa talude korralise teo suhtes on levinud arvamine, et 
see tõusis XVIII saj. lõpuks, võrreldes XVII saj. lõpuga, ' /2  adra-
maalt 100%. 1 4 8  Osalt on see õige, osalt aga mitte. Nagu näitavad 
1680-ndate aastate vakuraamatud, ei olnud mingit ühtset normi 
korralise teo suhtes. Kõigis maakondades oli neid mõisaid, kus 
' /Vadramaaliselt  talult nõuti 3 rakmepäeva nädalas aasta läbi  ja  
3 jalapäeva nädalas jüripäevast mihklipäevani või mõne teise 
tähtajani. Oli aga ka neid mõisaid, kus nõuti rohkem. 

Esimesed andmed teoorjuse kohta XVIII saj. ülemaalises 
ulatuses pärinevad 1732. aasta adramaade revisjonist. 

1 4 6  К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, lk. 240—243. 
1 4 7  К. М а г х, Kapital, I kd., Tallinn 1953, lk. 207. 
1 4 8  Vt. A. v. G e г n e t, Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts 

in Estland, lk. 48. 
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Nende alusel tuli '^-adramaalisele talule nädalas keskmiselt 
järgmisel hulgal rakme- ja jalapäevi: 1 4 9  

T a b e l  2 2  

Maakond Mõisate arv Rakmepäevade 
arv 

Jalapäevade 
arv 

Harjumaa 1 1 1  3.3 3,1 
Virumaa 77 3,4 3,6 
Järvamaa 37 3,4 3,7 
Läänemaa 44 4,1 3,2 

Edaspidi toimub XVIII saj. rakme- ja jalapäevade arvu võrd
lemisi pidev kasv, nagu näitavad järgmised andmed: 1 5 0  

T a b e l  2 3  

Maakond Aastad Mõisate arv 

Keskmine rakme
päevade arv 

1/2-adram. talult 
nädalas 

Keskmine jala
päevade arv 

1/2-adram. talult 
nädalas 

Harjumaa 1750 123 3,7 4,2 Harjumaa 
1765 106 3,8 4,4 
1774 87 4.5 4,6 
1796 12 6,0 5,8 

Virumaa 1750 72 3,6 3,8 
1765 51 * 4,2 4,5 
1774 38 4,6 4,9 
1796 3 6,0 6,0 

Järvamaa 1750 47 4,3 4,5 
1765 32 4,4 4,8 
1774 24 4,8 4,5 
1796 36 6,0 5,8 

Läänemaa 1750 68 4,8 3,5 
1765 65 4,8 4,1 
1774 60 5,1 4,8 
1796 15 6,0 6,0 

Üleminek kuuele rakme- ja samale arvule jalapäevale nädalas ei 
toimunud igal pool ühesuguse kiirusega, nagu näitab alljärgnev 
tabel. 

1 4 9  Andmed arvestusteks vt. ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, sü. 466, 467, 468, 469, 
470. 

1 5 0  Andmed arvestusteks vt. ENSV RAKA, f.  3, nim. 1, sü. 487, 488, 489-, 490, 
;496, 497, 498, 499, 503, 504, 505, 506 ja f. 854, nim. 1, sü. 1215, 1216, 
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222. 
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T a b e l  2 4  

Maakond Aastad Mõisate arv 
Kuue rakmepäeva 
% teistest rakme

päeva liikidest 

Kuue jalapäeva % 
teistest jalapäeva 

liikidest 

Harjumaa 1732 111 11,5 8,1 Harjumaa 
1750 123 25,2 18,7 
1765 106 32,7 30,2 
1774 87 55,7 44,8 
1796 12 100,0 91,7 

Virumaa 1732 77 18,2 ' 19,5 
1750 72 25,0 25,0 
1765 51 27,0 

35,5 
33,0 

1774 38 
27,0 
35,5 

1796 3 100,0 100,0 

Järvamaa 1732 37 9,6 21,6 
1750 47 42,6 27,7 

— 1765 32 34,5 28,1 
1774 24 52,1 41,7 
1796 36 100,0 94,1 

Läänemaa 1732 44 36,4 15,9 
1750 68 45,6 13,3 
1765 65 55,4 32,3 
1774 60 61,7 55,0 
1796 15 100,0 100,0 

Üleminek kuuele rakme- ja jalapäevale nädalas toimus XVII Г 
saj. 2. poolel kiiremini kui sama sajandi 1. poolel, pärast 1732. aas
tat. Nii tõusis näiteks kuue rakmepäevaga kohtade arv 1732,—1765. 
aastani Harjumaal 21,2%, Virumaal 8,8%, Järvamaal 24,9% ja 
Läänemaal 19,0%. 1765.—1796. aastani tõusis aga kuue rakmepäe
vaga talude arv Harjumaal 67,3%, Virumaal 73%, Järvamaal 
65,5%, Läänemaal 44,6%. See oli muidugi seoses mõisamajanduse 
forsseerimisega XVIII saj. 2. poolel. Andmed näitavad, et ka 
XVIII s£jj.  2. poolel, pätast 1765. aastat, toimus üleminek kuuele 
rakmepäevale eri maakondades erineva kiirusega. Nii näiteks tõu
sis kuue rakmepäevaga kohtade arv aastail 1765—1774 Harjumaal 
23,0%, Virumaal- 8,5%, Järvamaal 17,6%, Läänemaal 6,3%, 
1774.—1796. aastani aga Harjumaal 44,3%, Virumaal 64,5%, Järva
maal 47,9% ja Läänemaal 38,3%. Siit nähtub, et suurenemise tempo 
on Harjumaal võrdlemisi ühtlane, Virumaal, Läänemaal ja Jär
vamaal on see 1774.—1796. aastani tunduvalt kiirem kui 
1765.—1774. aastani. 

Nagu juba märgitud, võimaldavad need andmed, mis mõisatel 
tuli anda seoses vakuraamatute koostamisega 1803. aastal, saada 
vajalikku ülevaadet abiteost, selle liikidest ja ulatusest. Järgnev 
käsitlus tugineb materjalidele 153 mõisast, millest Harjumaale 
kuulusid 14, Virumaale 44, Järvamaale 16 ja Läänemaale 79 mõi-
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sat. 1 5 1  Neist pärinevate andmete alusel nõuti 72-adramaaliselt talult 
abitegu järgmises ulatuses. 

1) Kevadkülviks nõuti enamasti peremehed külvama ja nimelt 
kordamööda mõneks päevaks. Mõnedes mõisates anti neile sel 
puhul toit. Mõnedes mõisates jäi neil päevil jalateoline koju. 
Enamasti nõuti äestamiseks lisaraket. Leidus ka neid mõisaid, kuigi 
vähe, kus sel puhul mingit lisatööd ei nõutud. 

2) Sõnnikuveoks nõuti enamasti lisarake ja võrdlemisi laialt 
ka lisateoline. Oli neid mõisaid, kus nõuti lisarakme kõrval 2 
abivaimu. Vähe oli neid kohti, kus talupoegi lisakohustustega ei 
koormatud. 

3) Heinateoks enamasti abitegu ei nõutud, kuid oli rida mõi
said, kus nõuti sel puhul 1—2 abivaimu. Mõnedes mõisates pidid 
peremehed tulema saadusid tegema. Mõnikord nõuti ka lisahobune 
saadude vedamiseks. Mõningates mõisates korraldati vajaduse kor
ral talguid. 

4) Viljakoristamiseks nõuti enamasti 2 abilõikajat kogu lõikuse 
ajaks. Oli ka neid mõisaid, kus nõuti 3 ja 4 abilõikajat, vastavalt 
talupere suurusele. Vähestes mõisates lepiti ainult 1 abilõikajaga. 
Reas mõisates pidid lapsed tulema viljapäid korjama. Oli neid 
paiku, kus mõisapõld jaotati tükkideks, mis loositi välja ühesuu-
ruste talude vahel. Sel puhul tuli kogu talupere mõisa tööle, kus
juures senised teolised või vähemalt jalateoline koju lasti.  Mõne
des mõisates korraldati lõikuse lõpul talgud, milleks kogu talupere 
tuli mõisa teole. 

5) Reht peksid hilissuvel ja sügise esimesel poolel põhiliselt 
rakme- ja jalateolised. Kui aga jalateoline mihklipäevast või hil
jem koju läks, tuli taludel anda rehepeksuks (mis toimus ikka 
öösiti) uus vaim. Mõningates mõisates nõuti lisatööjõudu sageli ka 
siis, kui nädalas peksti tavalisest enam kordi rehte, sageli nõuti 
abivaim ka tuulamiseks. Suvivilja peksuks oli, eriti Läänemaal, 
lisakohustusi. 

6) Viinapõletamise kohustus sai eriti koormavaks viinavalmis-
tamise intensiivistumisega. Enamasti oli see peremeeste töö, kuid 
mitmel pool kasutati selleks kas ainult teolisi või siis nii teolisi 
kui ka peremehi. Oli ka neid mõisaid, kus olid väljaõpetatud meist
rid: näiteks peremehed või teolised, kes olid järgemööda pikemat 
aega, näiteks 2 nädalat, tööl ja seejärel 2 nädalat kodus, ühel või 
kahel meistril  olid abilisteks 1, sagedamini aga 2, 3 või 4 pere
meest või teolist, kuid näiteks Virumaal Uhtna mõisas olid köögis 
korraga 6 teolist Jõepere mõisas isegi 6—8 teolist ja peapõletaja. 
Oli mõisaid, kus oli mitu viinakööki, näiteks Virumaal Küti mõisas 
oli neid 2. Mitmel pool, eriti Virumaal, käis viinaköökides töö ka 
öösiti.  Tööpäeva pikkus varieerus 13—16 tunni vahel, näiteks Lää
nemaal Tolli mõisas kestis see 16 tundi. 

151 ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, Harju-, Viru-, Järva- ja Läänemaa vaku
raamatud. 
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Tavaliselt oli üks ja sama peremees või tööline vahetuses kor
raga 1 nädal, millise aja jooksul ta põletas enamasti 1 vaadi viina. 
Et viinapõletamine algas harilikult oktoobri algul ja kestis aprilli  
lõpuni või mai alguseni, siis tuli igal pooladrikul talve jooksul 
viinaköögis olla 4—5 nädalat. Oli mõisaid, kus need kohustused 
olid väiksemad, kuid rohkesti oli Lääne- ja Virumaal ka neid kohti, 
kus peremeestel tuli viinaköögis rohkem olla. Näiteks Viru
maal oli rida mõisaid, kus tuli viinaköögis olla 6—7 nädalat, Lää
nemaal 6—8 nädalat; Loodna, Kedika ning Palivere mõisas tuli 
peremeestel viinaköögis käia isegi 10 korda aasta jooksul. 9—10 
korda, iga .kord 5 päeva, tuli viinaköögis käia peremeestel Viru
maal Inju mõisas. 6 nädalat tuli viinaköögis töötada talupoegadel 
Sõtküla mõisas Virumaal. Huvitav on ära märkida ka viina hulka, 
mida üks või teine mõis suutis päeva või nädala jooksul põletada. 
Kui mõnel pool põletati näiteks '/2—1 vaat nädalas, siis paljudes 
kohtades oli kvantum palju suurem. Aseri mõisas Virumaal toodeti 
näiteks 1 vaat, Kohalas Virumaal 2 vaati ja Triigi mõisas 2—3 
vaati päevas. .  

7) Kuigi mõisa produktide vedu linna ja mõisale vajalike kau
pade toomine sealt toimus suurel määral korraliste rakmeteopäe-
vade näol, nõuti enamikus mõisates 1—2 või enam lisavoori aastas 
või lisarakme andmist. Ainult vähestes mõisates ei nõutud lisa-
voore. , 

8) Korrateo kujul nõuti mõningates mõisates peamiselt karja 
eest hoolitsemiseks taludest lisainimesi aasta läbi kordamööda. 
Enamasti aga võeti korrateolised alates jüripäevast kuni sügiseni 
jalateoliste hulgast. Pärast jalateoliste kojuminekut, s. t.  hilissügi
sel, talvel ja kevade algul pidid talud andma kordamööda lisaini-
mese mõisa karja eest hoolitsemiseks. Nende arv oli väga erinev, 
sõltuvalt mõisa karja suurusest. Ka päevade arv aastas ühelt talult 
oli erinev, olenedes mõisale kuuluvate talude arvust. Karjatalitami-
sest vabal ajal olid korratüdrukud kohustatud mõisale ketrama, kin
daid ja sukki kuduma jne. (  

9) Lina töötlemine toimus vähestes mõisates ilma mingi lisa
tööjõu nõudmiseta korralise teoorjuse piirides. Enamikus mõisates 
tõi aga lina töötlemine talupoegadele uusi kohustusi. Harjumaal 
ja Läänemaal nõuti lisa,teoline mõisa linategemiseks, kui jalateo
line oli koju lastud. Virumaal ja Järvamaal oli aga laialt levinud 
moodus, et lina anti koju taluperedele tegemiseks. Viimast moo
dust kasutati vähemal määral ka Harju- ja Läänemaal nagu lisa
tööjõu nõudmist sel puhul Viru- ja Järvamaal. 

10) Kõikides mõisates langes talunaistele kohustus kedrata 
talvel kodus mõisa lina, villa ja takku. Ketruse normid olid eri 
mõisates erinevad. Harjumaal Tuhalas näiteks anti ketramiseks 
3 naela lina või 15 naela villa, Kodilas 10 naela lina või 18 naela 
takku või 12 naela villa. Virumaal Tudus anti kedrata 6 naela lina 
või 15 naela takku, Kurtnas 18 naela lina või 30 naela villa või 
takku. Läänemaal anti võrdlemisi mitmes mõisas kedrata 5—10 
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naela lina või 20 või enam naela villa või takku, Võnnus anti 10 
naela lina või 20—30 naela takku või 20 naela villa. Seejuures tuleb 
märkida, et villane ja takune lõng tuli tavaliselt ka kududa. 

11) Igal sügisel nõudis mõis taludest perenaisi või tüdrukuid 
mõneks päevaks korra järgi lina sugema, kevadel aga lõnga has-
peldama ja kerima. 

12) Mõisa pesu pesemine, rullimine ja pleegitamine langes 
enamasti perenaistele ja tüdrukutele, kes selleks taludest korda
mööda mõisa tulid. Talu tabas see töö paar korda aastas mõneks 
päevaks või koguni nädalaks. Oli üsna rohkesti neid mõisaid, kus 
seda tööd tegid vabadike ja sulaste naised neilt nõutavate tööpäe
vade arvel. Mõnes mõisas langes pleegitamine vabadike ja sulaste 
naistele, pesu pesemine ja rullimine aga perenaistele ja tüdruku
tele. 

13) Lammaste niitmiseks nõuti perenaised taludest korda
mööda mõisa, tavaliselt tuli talul seda tööd teha 3—4 korda aas
tas, iga kord kuni 1 päev. 

14) Suures osas mõisates kuulus linnase tegemine korralise 
teoorjuse piiridesse, kusjuures lapsed kutsuti idusid murdma. Oli 
aga ka neid mõisaid, kus peremehed nõuti kordamööda linnaseid 
tegema kas siis talu üldiste teopäevade arvel või abiteo korras. 

15) Paljudes mõisates nõuti taludelt abitegu iga-aastase tava
lise ehitusmaterjali kohaleveoks. Kui aga toimus suurem ehituste
gevus, uute hoonete püstitamine, nõuti taludest tingimata lisa-
tööjõudu. Nendes mõisatös, kus oli paasi ja seda ehitusteks kasutati, 
langes taludele paemurdmise ja selle kohalevedamise kohustus. 

16) Igal sügisel ja kevadel olid peremehed kohustatud paran
dama mõisa majandushooneid, mis nõudis igalt peremehelt aega 
mõnest kuni paarikümne päevani. Peale ehitustöö rakendati pere
mehi mõningates mõisates puid lõhkuma, kesakraave puhastama, 
öövahtidena, Virumaal sageli mõisa jääkeldreid täitma jne. 

XVIII saj. lõpu teoorjuse võrdlemisel XVII saj. lõpu omaga on 
seni arvestatud ainult seda, kui palju võis suureneda korraline 
teoorjus adramaalt (resp. l/ 2  adramaalt). On jäänud hoopis kõr
vale küsimus, millisel määral muutus raskemaks talurahva teoor
juse koorem. Tuleb arvestada, et adramaa kohta tulevate inimeste 
arv polnud XVIII saj. lõpul sama, mis XVII saj. 80-ndatel aastatel. 
Jordan arvestas 1680-ndatel aastatel ühe adramaa kohta-ca 15 ini
mest, lähtudes sellest, et Eestimaa adramaa oli kaks korda Väiksem 
Liivimaa omast ja Liivimaa adramaa kohta arvestati 30 inimest. 1 5 2  

See arvamine on üldiselt õige, kuigi konkreetsed andmed, mis on 
säilinud seoses 1716. aasta adramaade revisjoniga Eestimaal, sel
lest pisut erinevad. 1716. aasta hinnangute alusel tuli XVII saj. 
lõpu poole ühele adramaale inimesi järgmistes kihelkondades 
järgmiselt: 1 5 3  

152 P. Jordan, op. eit., lk. 32. 
153 Kokkuvõtete,aluseks ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, sü. 449 ja 450. 
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T a b e l  2 5  

Maakond Kihelkond 
Mõisate 

arv 
Elanike arv ühe 

adramaa kohta 

Harjumaa Hageri 19 16,1 
Harju-Jaani 8 13,6 
Harju-Madise 4 12,8 
Juuru 16 14,4 
Jüri 8 13,5 
Jõelähtme 7 13,1 
Keila 19 14,0 
Kose 16 13,0 
Kuusalu 6 13,3 
Nissi 6 14,4 
Rapla 18 14,9 
Risti 5 14,3 

Järvamaa Ambla 16 15,1 
Järva-Madise 6 15,0 

154 mõisa kohta tuli keskmiselt ühele adramäale 14,1 inimest. 
1803. aasta vakuraamatute alusel tuli aga elanikke ühele adra-

maale järgmiselt: 
T a b e l  2 6  

Maakond 
Mõisate 

arv 
'/a-adramaalisi 

talusid arvestades 
Kõiki talusid 

arvestades 

Harjumaa 21 18,2 19,6 
Virumaa 55 18,8 23,8 
Järvamaa 16 18,8 22,6 
Läänemaa 94 17,8 19,6 

Keskmiselt tuli 186 mõisas, kui aluseks võtta ' / 2-adramaalised 
talud, ühele adramaale 18,4 inimest ja kui aluseks võtta kõik 
talud, siis 21,4 inimest. Seega olid väiksemad kui ' / 2-adramaalised 
talud inimestega rohkem varustatud kui ' / 2-adramaalised. 

Igal pool, kus XVII saj. lõpul nõuti ühelt adramaalt nädalas 
6 rakmepäeva ja niisama palju jalapäevi, tuli ühele inimesele kesk
miselt 0,4 päeva (sõltumata sellest, kas arvestada 14,1 või 15 ini
mest adramaale). XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul aga, kui adra
maalt nõuti 12 rakme- ja niisama palju jalapäevi, tuli ühele ini
mesele 0,6 päeva (sõltumata sellest, kas arvestada 18,4 või 21,4 
inimest adramaale). Seega oli XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul 
korraline teoorjus ühe inimese kohta adramaal teopäevade näol 
50% võrra suurenenud. 

Mis puutub abiteosse, siis lähemate materjalide puudumise 
tõttu XVIII saj. varasemast osast ja XVII saj. lõpust pole võimalik 
täpsemat võrdlust teha XVIII saj. lõpuga ja XIX saj. 
algusega. Kuid tuleb arvata, et XVIII saj. lõpuks oli ühe adramaa 
elanikele määratud abitegu kasvanud tunduvalt rohkem kui 50% 
ja ühe adramaa kohta tuleva abiteo kasv tunduvalt suurem kui 
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100%. Kui mõisate külvipind laienes XVII saj. 80-ndate aasta
tega võrreldes keskmiselt 2 korda või pisut enam, suurenesid mõi
satööd enam kui kaks korda. Teraviljasaagid tõusid, karjamajan-
dus laienes, kasvas eriti viinapõletamine jne. See kõik suurendas 
abitegu, mis langes ränga koormana talumajandusele ja kibeda
tel tööaegadel talud tööjõulistest inimestest peaaegu lagedaks tegi. 
Selle tagajärjeks oli asjaolu, et talupoeg peaaegu kunagi oma töö
dega õigeaegselt toime ei tulnud. • 

Kui teoorjuse suhtes ilmneb oluline tõus XVIII saj. lõpul, võr
reldes XVII saj. 80-ndate aastatega ja 1732. aastaga, siis teiste 
koormiseliikide puhul on olukord erinev. Kohusvilja alal valitse
vat olukorda iseloomustavad järgmised andmed, mis on kehtivad 
'/г adramaa kohta. 1 5 4  

T a b e l  2 7  

Aastad 
Mõisate 

arv 
Rukis 

tündrites 
Oder 

tündrites 
Kaer 

tündrites 
Kokku 

tündrites 

Harj nmaa 

1680-ndad 43 2,2 2,1 0,8 5,1 
1732 104 2,0 2,0 0,8 4.8 
1750 94 2,1 2,0 0,9 5,0 
1774 87 2,0 2,0 1,5 5,5 
1796 11 1,8 1,8 1,2 4,8 

Virumaa 

1680-ndad 23 3,5 3,1 1,6 8,2 
1732 77 2,9 2,7 1,4 7,0 
1750 74 2,7 2,7 2,1 7,5 
1774 39 2,7 2,4 2,4 7,5 
1796 5 2,6 2,6 2,2 7,4 

Järvamaa 

1680-ndad 48 3,3 3,0 1,2 7,5 
1732 37 2,6 2,4 1,1 6,1 
1750 47 2,5 2,4 1,5 6,4 
1774 24 2,3 2,3 2,2 6,8 
1796 29 3,0 2,9 2,5 8,4-

Läänemaa 

1680-ndad 16 2,0 2,0 0,7 4,7 
1732 35 1,9 1Л 0,7 4,4 
1750 65 1,9 1,9 0,7 4,5 
1774 60 1,8 1,8 1,5 5,1 
1796 14 2,0 2,0 1,6 5,6 

1 5 4  Andmed kokkuvõtteiks vt. ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, sü. 940, 941, 942, 
f 3. nim 1, sü. 466, 467, 468, 469, 470, 487, 488, 489, 490, 503, 504, 505, 506„ 
f. 854, nim. 1, sü. 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 ja ЦГАДА,. 
ф. 274, on. 1, ед. xp. 1614. 
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Eelnenud andmed näitavad, et rukist ja otra nõuti XVIII saj. 
lõpul V 2  adramaalt üldiselt vähem kui XVII saj. 80-ndatel aastatel, 
kaera aga oluliselt enam. Viimane on nähtavasti seoses karjanduse 
kasvuga mõisates. Kohusvilja hulk tervikuna oli XVIII saj. lõpul 
1680-ndate aastatega võrreldes antud mõisate arvu juures Harju
maal ja Virumaal pisut vähenenud, Järvamaal ja Läänemaal aga 
tõusnud. Kui võtta võrdluse aluseks kõigi maakondade kohusvilja 
kogusumma, siis tuli seda 1680-ndatel aastatel 130 mõisas ' /2  adra
maalt keskmiselt 6,4 tündrit, 1796. aastal 59 mõisas 6,5 tündrit; 
seega on tõus tühine. Seejuures tuleb arvestada, et põllumaad oli 
V 2-adramaalisel talul XVIII saj. lõpul rohkem kui 1680-ndatel 
aastatel. 

Mis puutub heinasse ja õlgedesse, siis 1680-ndatel aastatel nõuti 
Harjumaal '/Vadramaaliselt talult heina 15—90 leisikat, keskmiselt 
aga 32 leisikat, s. t.  ca 1 koorem. Õlgi ei nõutud igal pool, kuid kus 
talupojad olid kohustatud seda andma, seal 5—30 kubu või kesk
miselt 15 kubu ' /2  adramaalt. 1803. aastal nõuti Harjumaal 21 mõi
sas heina 15—70 leisika piirides, keskmiselt 45 leisikat, s. t. 1,5 
koormat ' /2  adramaalt. Õlgi nõuti ka, kuid mitte igal pool; kus 
aga nõuti, seal 8—60 koo piirides, keskmiselt 30 kubu ' /2  adra
maalt. 

Virumaal nõuti 1680-ndatel aastatel 23 mõisas '/2  adramaalt 
heina 15—90 leisika piirides, keskmiselt aga 40 leisikat ehk 1,3 koor
mat. 1803. aastal nõuti seal 55 mõisas V2 adramaalt heina 10—150 
leisika piltides, keskmiselt 56 leisikat ehk 1,9 koormat. Õlgede 
nõudmise suuruse kohta puuduvad 1680-ndatest aastatest andmed, 
kuid 1803. aastal nõuti neid 15—100 koo piirides, keskmiselt 57 
kubu ' /2  adramaalt. 

Järvamaal 34 mõisas nõuti 1680-ndatel aastatel heina '/2  adra
maalt '/ 2—-4 koormat, keskmiselt 1,4 koormat. Õlgede kohta puu
duvad andmed. 1803. aastal nõuti aga 16 mõisas ' /2  adramaalt 
heina 8—80 leisikat, keskmiselt 54 leisikat ehk 1,8 koormat. Õlgi 
nõuti 10—100 kubu, keskmiselt 27 kubu ' /2  adramaalt; seejuures oli 
rida neid mõisaid, kus õlgi ei nõutud. 

Läänemaal nõuti 1680-ndatel aastatel '/2  adramaalt heina 
15—60 leisikat, keskmjselt aga 45 leisikat ehk 1,5 koormat, õlgi 
nõuti 10—40 kubu, keskmiselt 20 kubu. 1803. aastal tuli anda heina 
V2 adramaalt 10—106 leisika piirides, keskmiselt 48 leisikat, s. t.  
1,6 koormat. Õlgi nõuti 10—75 kubu, keskmiselt aga 20 kubu '/2 
adramaalt. 

Nagu eespool esitatud andmed näitavad, nõuti XVIII saj. lõpul 
heina igas maakonnas rohkem kui 1680-ndatel aastatel. Kõige väik
sem oli kasv Läänemaal, kus nähtavasti suured heinamaad mõisa
tele isegi küllalt heina andsid. Nagu näitavad andmed, tõusis 
XVIII saj. ka õlgede nõudmine, kui kõiki maakondi arvesse võtta. 

Nõudmisi peamiste vakujaoste alal 'Aradramaaliselt talult ise
loomustavad järgmised keskmised andmed: 
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T a b e l  2 8  

Maakond Aastad Mõisate arv Lambaid Kanu Mune Lõnga 
naeltes 

Harjumaa 1680-ndad 37 0,7 3 24 2,8 
1803 20 1 3 30 3 

Virumaa 1680-ndad 24 0,7 3 24 2,8 
1803 55 1 13 30 3 

Järvamaa 1680-ndad 48 0,9 2,9 19 3 
1803 16 1 3 24 3,4 

Läänemaa 1680-ndad 22 1 3 15 3.5 
1803 94 1 3 16 3,5 

Nagu näha, nõuti lambaid, mune ja lõnga XIX saj. algul (peale 
Läänemaa) pisut enam kui 1680-ndatel aastatel, kuid üldiselt püsi
sid ülal esitatud vakujaoste alal 1803. aastal peaaegu niisamasugu
sed nõudmised kui 1680-ndatel aastatel. 

Lambaid, kanu, mune ja lõnga tuli anda kõigis või peaaegu 
kõigis mõisates. Kuid on ka neid vakujaoseid, mida varasemal ajal 
nõuti võrdlemisi vähestes mõisates, XIX saj. algul aga märksa 
rohkemates. Hanesid nõuti näiteks 1680-ndatel aastatel väga pii
ratult, 1803. aastal aga võrdlemisi sagedasti, seejuures 2 hane 
'/ 2  adramaalt. 

Märkimisväärne on XIX saj. algul veiselõõgade nõudmise suu
renemine ja üldisemaks muutumine. 1803. aastal tuli Harjumaal 

V2 -adramaalisel talul anda keskmiselt 2—3 lõõga, Virumaal 5—6, 
Järvamaal 4, Läänemaal 3—4 lõõga. See viitab muidugi karjanduse 
laiendamisele mõisates. Peaaegu üldiseks on muutunud viljakottide 
nõudmine XIX saj. alguses, kusjuures enamasti tuli anda 1 kott 
' / 2  adramaalt. 1680-ndatel aastatel nõuti У2  kuni ̂  kott У2 adra
maalt, kuid seda tuli ette suhteliselt vähestes mõisates. XIX saj. 
alguseks on tõusnud ka küttepuude andmise kohustus, kuigi see 
polnud üldine ega saanudki kujuneda üldiseks, olles sõltuv metsade 
olemasolust või puudumisest. 1803. aastal nõuti Harjumaal kesk
miselt 2 koormat V 2-adramaaliselt talult, Virumaal 4 koormat, 
Järvamaal 1,5 koormat, Läänemaal 2,2 koormat. 1680-ndatel aas
tatel liikus aga nõudmine '/ 2—2 koorma piirides. Kasvu tuleb mui
dugi ühendada viinapõletamise laienemisega XVIII saj. 2. poolel. 
Ebareeglipäraselt; ühes ja teises mõisas, nõuti 1680-ndatel aastatel 
ja ka XIX saj. algul võid, lina, kanepit jne., seejuures ka üsna eri
nevates kogustes. 

Raharent näitas XVIII saj. tõusu. Kuid vakuraha ei nõutud kõi
gis mõisates ja XVIII saj. viimastel aastakümnetef vähenes võrdle
misi järsult nende mõisate arv, kus vakuraha nõuti. Ülalöeldut 
iseloomustavad järgmised andmed: 

64 



T a b e l  2 9  

Maakond Aastad 
Arvestatud 

mõisate 
hulk 

Mõisate 
arv, kus 
vakuraha 

maksti 

Sääraste % 
mõisate 

üldarvust 

Vakuraha 
1/2 adra

maalt 
keskmiselt 

Harjumaa 1732 111 81 73,0 27 kop. 
1774 87 67 77,0 33 „ 
1803 21 9 42,8 42 „ 

Virumaa 1732 78 39 50,0 19 „ 
1774 39 23 59,0 58 „ 
1803 55 11 20,0 65 „ 

Järvamaa 1732 37 31 84,0 23 „ 
1774 24 14 58,3 47,5 . 
1803 27 6 22,2 71,7, 

Läänemaa 1732 45 31 68,9 20 „ 
1774 60 48 80,0 34 . 
1803 96 42 43,7 59 „ 

Kuigi vakuraha suurus tõusis, jäi see üldiselt siiski väiksemaks 
kui 1680-ndatel aastatel, mil kõige sagedamini nõuti 2 riigitaalrit 
16 ööri. 1 5 5  XVIII saj. rendilepingutes arvestati aga 1 riigitaaler 
80 kopikale. 

4. Diferentsi süvenemine mõisnike ja talupoegade majanduslikus 
olukorras XVIII saj. lõpul 

Põllumajanduse kasvu tingimustes süvenes diferents mõisnike 
ja talurahva majanduslikus olukorras. Vastavalt feodalismi põhi
lisele majandusseadusele omastasid feodaalid osa otsese tootja 
poolt loodud hüvistest lisaprodukti kujul. Selle tagatiseks oli feo
daalide monopoolne õigus maale ja mittetäielik omandiõigus talu
poja isikule. Kui silmas pidada tolleaegse feodaalse rendi iseloomu, 
tootis talupoeg enamiku lisaproduktist mõisas, väiksema osa kodus. 
Mõisas toimus aga talupoegade lisaprodukti akumulatsioon ja see
juures kasvavas ulatuses. 

Erinevad ülesanded langesid talupojale kuuluvale ja tema 
majapidamises loodud vajalikule produktile ja feodaalidele mine
vale lisaproduktile. Vajaliku produkti arvel toimus talupoja enda 
tööjõu, tema perekonna ja tema majapidamise taastamine. 1 5 6  

К Marx rõhutab, et teoorjale jääv produkt peab olema küllal
dane selleks, et peale elatusvahendite taastada ka tema töötingi
mused. 1 5 7  Kuid vajaliku töö arvel toimus mitte üksi taastootmine, 
vaid ka laiendatud taastootmine, nagu külvipinna laiendamine jne. 

155 A. S о о m, op. eit., lk. 198. 
1 5 6  Б. Ф. П о p ш и e в, Очерки политической экономии феодализма, 

Москва 1956, lk. 76. 
1 5 7  К. Марк с, Капитал, т. III, Москва 1955, lk. 803. 
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Mis puutub lisaproduktisse, siis kasutasid feodaalid seda ena
masti ebaproduktiivselt, taastootmises leidis see rakendamist ainult 
teataval määral või üldsegi mitte. Säärane olukord mõjus põllu
majandusele muidugi pidurdavalt ja muutis mõisniku parasiidiks. 

Talurahva kurnamise kasvuga muutus mõisnike elustandard 
XVIII saj. lõpuks mitmeti kõrgemaks kui sama sajandi 1. poolel. 

XVIII saj. 1. poolel olid mõisate hooned võrdlemisi kehvad. 
Harjumaal oli näiteks 1732. aastal 150 mõisast head ja korras hoo
ned 31-1, osalt korras, osalt aga lagunenud hooned 47-1, vanad 
ja lagunenud hooned 72 mõisal. 1 5 8  Läänemaal olid samal aastal 
114 mõisast heas korras hooned 12 mõisal, osalt head ja osalt lagu
nenud hooned 36-1, vanad ja lagunenud hooned 66 mõisal. 1 5 9  Mõisa
hooned olid tollal ehitatud puust ja enamasti õlgkatustega. 1777. 
aastal kirjutas Hupel, et 30 aa'sta eest elasid paljud aadlikud õlg
katuse all ja ilma korstnata. Nüüd aga leidub selliseid kogu maal 
või^-olla vaevalt kolm. 1 6 0  XVIII saj. lõpul, nagu nähtub vastavaist 
andmeist, 1 6 1  on Eestirrlaal mõisa majandushooned (rehed, karja
laudad, aidad, viina- ja õlleköögid) osalt või täielikult kiviehitised. 
Mõisa peahooned olid enamasti küll puust, kuid palju kaunimad ja 
hubasemad kui varem. Mitmel pool olid kerkinud kivist häärberid, 
õle asemel kasutati üha enam katusekive, laudu, sindleid. Petri 
andmeil olid peahooned enamasti kahekorruselised, rõduga, ees või 
paremal pool oli jõgi, nähtavad olid kirikutorn, aed, väljavaade oli 
külale. Teed viisid siit metsa, vii j  avälj adele. Kellel oli mõis mere
rannal ja saar läheduses, ehitas sinna hiina stiilis suvemaja, pavil
joni. 1 6 2  Petri nimetab rea mõisaid, mis väärisid tähelepanu oma 
hästi korrastatud majapidamise, ehitiste, parkide ja iluaedadega. 
Siia kuulusid näiteks Harjumaal Harku, Keila, Kiviloo ja Kloostri 
mõis, Virumaal Aaspere, Aseri, Andja, Halliku, Hulja, Kloodi, 
Kunda, Pada, Vatku, Vinni ja Voka mõis, Järvamaal Albu, Alliku, 
Koigi, Mäo, Purdi ja Uukse mõis, Läänemaal Keblaste, Lihula, Mat
salu, Oidrema, Päärdu, Paslepa, Ranna, Saastna, Uuemõisa, 
VatLa, Velise, Vigala mõis jt. 1 6 3  

Kogu aadli elu muutus XVIII saj. viimastel aastakümnetel luk
suslikumaks, pillavamaks, mis avaldus elamute sisustuses maal ja 
linnas, riietuses ja ehetes^ lauanõudes, ekipaažides, pidustustes jne., 
ning nõudis palju raha. Laialt olid levinud hasartmängud, milles 
mõnigi ühe õhtuga mängis maha kümneid tuhandeid rublasid. Suuri 
summasid kulutati välismaareisidele ja ka välismaa ülikoolides 

158 Kokkuvõtte alušeks kasutatud andmed vt. ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, 
sü. 467. • 

159 Kokkuvõtte aluseks kasutatud andmed vt. ENSV RAKA, f. 3, nim. 1, 
sü. 468. 

160 A. W. Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 
II Bd., lk. 318. 

161 Vt. ENSV RAKA, f. 30, nim. 40^, sü. 1144, 1146, 1147. , 
162 J. Chr. Petri, Neue Pittoresken aus Norden, lk. 159. 
163 J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten,"II Th., lk. 483—498. 
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õppivatele poegadele. Elustandardi tõusuga kasvasid mõisaoma
nike kulud pärandusosade väljamaksmisel. 

Tuleb märkida, et XVIII saj. 2. poolel suurenesid aadli välja
minekud ka ametlike nõudmiste rahuldamiseks. Nii näiteks kulus 
Toompea lossi ehitamiseks riigivõimu nõudel 1767,—1774. a. 23 882 
rubla, aadli deputatsioon seadusandlikku kogusse läks maksma 
22 900 rubla, Toomkiriku reparatuur maksis kuni 1783. aastani 
25577 rubla, mitmesugused muud kulud 1777.—1783. a. ulatusid 
37 133 rublani. 1 6 4  Iga-aastane erakorraline maks aastail 1769—1775 
seoses Türgi sõjaga ulatus 41 658 rubla 84 kopikani. 1 6 5  

Iseloomulik on see, et aadli kulutused kasvasid kiiremini tulu
dest, mille tagajärjeks oli võlastumine. Aadlil oli võlga XVIII saj. 
1. poolelgi, kuid sama sajandi 2. poolel kasvas võlakoorem tundu
valt. 

Olulise lüli aadli võlastumises moodustasid 1770-ndad aastad. 
Mainitud aastakümne 1. poolel valitses viljahindade alal hea kon
junktuur, adramaa hind tõusis 1500—2000 rublalt 3000—5000 rub
lani. Nagu märgib Hupel, ostsid mõned mõisa, mille hinnaks oli 
30 000 rubla, kuid tasusid puhtas rahas ainult 1000 rubla, üle
jäänu jäi võlgu. 1 6 6  Tehti võlgu ka selleks, et soetada igapäevaseks 
eluks suuremat luksust. Kõik toimus lootuses, et soodne hindade 
konjunktuur kestab. 1770-ndate aastate 2. poolel tuli aga vilja
hindade langus ja need, kes olid end võlgadega suurel määral koor
manud, sattusid raskustesse. 

Aadli rahalised raskused leidsid väga reljeefse iseloomustuse 
1780. aastal anonüümselt ilmunud trükises «Vom Verfall des Cre
dits in Ehstland und von den Mitteln denselben wieder empor zu 
bringen». Raskustest pääsemiseks soovitas autor väljavedu suuren
dada, luksust piirata, kreeditoride usalduse võitmiseks sisse seada 
võlaraamatud (Land- und Schuldenbücher), kuhu märgitakse lae
nusoovija varandus, senine võlg jne. 

1780. aastal võttis maapäev vastu otsuse luksust piirata. Selle 
järgi oli meestel edaspidi lubatud kanda ainult lihtsast kalevist 
rõivaid. Siidist ja sametist rõivad, tikandid ja äärised, kuld- ja 
hõbetressid ning kallihinnalised nööbid langesid keelu alla. Küll 
jäi aga meestele lubatuks kasutada siidvoodreid. 

Aadlidaamidele oli lubatud tarvitada ühevärvilist sametit ja 
atlassi mantliteks ja kasukate katteks ning samadest riidesortidest 
ääriseid; muuks rõivastuseks võidi kasutada ühevärvilist tafti.  
Keelati kaunistused kullast, hõbedast, floorist jne., välismaised pea
katted ja briljantide kandmine. Samuti keelati tütardele kaasava
raks anda välismaist ja raske siidkattega mööblit. 1 6 7  

Maanõunike kogu asus seisukohale, et daamidele on lubatud 

164 ENSV RAKA, f. 854, nim. 3, sü. A I 34, 1. 141—144. 
166 A. v. Q e r n e t, Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in 

Estland, lk. 65. 
166 A. W. Hupel, Nordische Miscellaneen, Riga 1781, St. 1, lk. 184. 
167 ENSV RAKA, f. 854, nim. A 3, sü. A I 32, I. 11. 
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kanda ka kerget värvilist siidi ja neid briljante, mis neil juba ole
mas. Seejuures pidas ta aga vajalikuks keelata välismaised eki-
paažid, piirata söökide ja jookidega pillamist ning hõbe- ja port-
selanlauanõude muretsemist. 1 6 8  

Olulisemat tähtsust sellel otsusel ei võinud olla. Aadel oli huvi
tatud luksuse suurendamisest ka edaspidi, kui selleks olid vastavad 
võimalused, mitte aga selle piiramisest. Üsna kainelt iseloomustas 
võlgnevuse küsimust'  Hupel 1781. aastal artiklis «Vom jetzigen 
Kreditwesen und Wohlstand in Ehstland».169  Ta märkis, et nendes 
mõisates, kus arukalt asju aetakse ja võlgadest hoidutakse, ela
takse ka praegu hästi. Majanduslikes raskustes olijad on ise selles 
süüdi, pillajate vastu pole kuskil vahendeid leitud. 

Hindade konjunktuur muidugi muutus. Kui rukkisälitis maksis 
1775. aastal 60 rubla (tolleaegse kõrgkonjunktuuri tingimustes), 
siis 1785. aastast peale (välja arvatud 1791. aasta) maksis see üldi
selt rohkem. 1789., 1795., 1796. ja 1799. aastal oli rukkisälitise 
hind koguni üle kahe korra kõrgem 1775. aasta omast. Teatavasti 
tõusid ka viinahinnad. Suurenes mõisate külvipind ja viinaprodukt-
sioon. Mõisate hinnad tõusid, paljud mõisad said XVIII saj. lõpu
poole uued peremehed, nagu nähtub alljärgnevatest andmetest. 1 7 0  

T a b e l  3 0  

Aastad 
Panditud mõi

sate arv 
Vabalt müüdud 

mõisate arv 
Oksjonil müüdud 

mõisate arv 

1789 5 4 6 
1790 16 5 1 
1791 10 2 1 
1792 14 2 .— 

1794 14 4 2 
179.5 10 2 .— 

1796 3 2 — 

1797 19 •— 2 
1798 31 2 1 

Kokku 122 23 13 

Arvestades seda, et pikaajaline pantimine (kuni 99 aastaks) oli 
niisama hea kui müük, oli 9 aasta jooksul peremehi vahetanud 
158 mõisat. 

1790. aastal oli adramaa keskmiseks hinnaks pantimisel ja müü
misel 3 112,13 rubla, 1798. aastal aga 5 645,68 rubla, seega tõus 
1,8-kordne. On seejuures märkimisväärne, et 1790. aastal kõikus 
adramaa hind 1274 ja 5416 rubla piirides, 1798. aastal aga 2872 ja 
10 000 rubla vahel. 

108 ENSV RAKA, f. 854, nim. А 3, sü. А I 32, 1. 18. 
1 6 9  A. W. Hupel, Nordische Miscellaneen, St. 1, lk. 179—196. 
170 Andmete aluseks «Revalische Wöchentliche Nachrichten» vastavad aas

takäigud. 
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Mõisnike vajadused kasvasid, süvenesid luksus ja pillamine. 
Väliskaupade suurem kasutamine kajastub ka Tallinna sisseveos, 
millest olgu toodud mõningaid näiteid. 1 7 1  

T a b e l  3 1  

Importartikkel 1788. a. 1797. a. 

Siidriie 
Villane riie 
Inglise õlu 
Vürtsid 
Suhkur 
Kohv 
Magus vein 
Tubakas 
Heeringad 

72039 rubla eest 
10915U . 

7% okshofti 
33483/4 rubla eest 

386209 
184290 

500\ okshofti 
59872 rubla eest 

6084 tündrit 

280942 rubla'eest 
246067 „ 

91 l/e okshofti 
121921 rubla eest 
487073 „ . 
228253 „ „ 

572'/и okshofti 
83662 rubla eest 
7903% tündrit 

Kogu import ei läinud muidugi mõisnikele, aga mõisnikkond 
oli selle väga oluline tarvitaja. 

Mõisnike pillavast ja luksuslikust eluviisist XVIII saj. lõpul 
annab eredaid iseloomustusi Petri, märkides, et eriti ülevoolava 
küllusega pidustused toimusid Vene-Rootsi sõja aastail Rootsi 
ohvitseride-sõjavangide auks. Nähtavasti lootis aadel endale sel 
viisil  teed tasandada Rootsi võimude juurde, kui sõja tagajärjel 
Venemaa kaotaks Eestimaa. Kuigi sajandi pöördel algas juba ikal
dus põllumajanduses, märgib Porkuni mõisnik M. v. 'Piesenhausen 
juunis 1800, et Tallinnas elatakse toredasti, luksus ekipaažis, riie
tuses, eriti naiste riietuses, on kuulmatu. 1 7 2  

Kuid kasvas ka aadli võlgnevus. Sajandi pöördel oli Eestimaa 
aadlil 

ingrosseeritud võlga hõbedas 2 2/ 3  milj. rubla 
ingrosseeritud võlga bankoassignaatides 1 milj.  rubla 
ingrosseerimata võlga bankoassignaatides 3 2/ 3  milj. rubla 

kokku 7'/ 3  milj. rubla 1 7 3  

(hõberubla ja bankorubla olid tollal võrdsed). Seega tuli iga era-
mõisa adramaa kohta võlga keskmiselt 1100 rubla, mis moodustas 
ca y 2  sellest summast, mida hiljem Eestimaa Mõisnike Krediitkassa 
andis laenuna ühe adramaa peale. 

Aadli võlgnevus oli põhiliselt luksuslikuma eluviisi taotlemise 
ja pillamise tagajärg. Võlgnevuse kasv näitas omakorda, et senine 
tootmisorganisatsioon ei suuda rahuldada aadli kasvavaid nõud
misi. See kihutas aga mõisnikke talupoegi senisest enam kurnama. 

171 «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1789, St. 6, 8, 9 ia 1798, St. 31. 
172 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 781, 1. 41. 
173 A. v. Gernet, tsit. artikkel. «Revalsche Zeitung» 1902, nr. 235—236. 
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Talurahva majandusliku olukorra hindamisel tuleb arvesse 
võtta, et see sõltus põhiliselt ekspluateerimise astmest. K. Marx 
rõhutab, et teorendi puhul on iseenesest selge, et teotöö suhte
lisest ulatusest sõltub täielikult see, millisel määral on otsesel 
tootjal võimalik oma olukorda parandada, soetada teatavat lisa sel
lele, mis on ölemasoluks hädavajalik. 1 7 4  

Feodaali eesmärgiks polnud muidugi talupoja laostamine 
(kuigi esineb juhtumeid, kus talupoeg laostus kurnamise raskuste 
all), sest sel puhul oleks tootmine muutunud võimatuks. Kuid tema 
kui ekspluataator püüdis talupojalt võtta, mis võimalik, pidades 
seejuures silmas tootmisorganisatsiooni edasifunktsioneerimist. 
B. F. Poršnev märgib õigesti, et feodalismi tingimustes hakkasid 
mõisnikud, parunid, maksuvõtjad, liigkasuvõtjad talupoja olukorra 
paranemise järel temalt kohe välja pressima uusi makse. 1 7 5  

Nagu eespool nägime, ei muutunud naturaalrent talupojale 
XVIII saj. rõhuvamaks, teoorjus aga kasvas tunduvalt ning lan
ges vaieldamatult raske koormana talupoja majapidamisele. 

Talupoja olukorra hindamisel tuleb veel arvestada, et peale 
mõisakoormiste langesid talle teatavad kohustused kiriku, pro
vintsi ja riigi vastu, mida iseloomustavad alljärgnevad andmed. 

Rakvere kihelkonna ülem-kirikueestseisja teateil olid selle kihel
konna talupoegadel kiriku vastu järgmised kohustused. 

Igal aastal tuli talupoegadel anda pastorile ühelt adramaalt 
1 vakk rukist, 1 vakk otra, 1 vakk kaera, 6 leisikat heina; igalt talult 
aga, hoolimata suurusest, 1 kana, 1 nael linu, 1 süld puid. Teopäe-
vadena tuli teha pastorile ühelt adramaalt IV2 rakme- ja 2 jala
päeva aastas. Rehepeksuks nõuti adramaalt 1 päev aastas. Köst
rile pidid talupojad maksma igalt adramaalt 2 külimittu rukist ja 
2 külimittu otra, kellalööjale 6 toopi rukist ja 6 toopi otra. 

Peale selle maksis talupoeg kirikuõpetajale ristimise eest 10 
kopikat, laulatamise eest 30 kopikat, armulauale kirjutamise eest 
1 kopikas, peremehe või perenaise matmise eest 80 kopikat, sulase, 
sulase naise, tüdruku, vabadiku või tema naise matmise eest 40 
kopikat, alla ühe aasta vanuse lapse-matmise eest 10 kopikat, 1—5-
aastase lapse matmise eest 15 kopikat, üle 5 aasta vanuse lapse 
matmise eest 20 kopikat, leeritamise eest 1 süld puid.. 

Köstrile tuli maksta ristimise eest 2 kopikat, lapse matmise 
eest 3 kopikat, täiskasvanu matmise eest 5 kopikat, leeritamise eest 
5 kopikat. 1 7 6  Talupoegade maksudes kirikuõpetajale, köstrile ja 
kellamehele olid teatavad erinevused. Näiteks tuli Risti kihelkonnas 
1802. aastal maksta pastorile igalt leeriskäijalt 1 vakk kaera ja 
1 kana, laulatuse eest 20 kopikat, peremehe matmise eest 1 rubla 
5 kopikat, perenaise matmise eest 95 kopikat, vabadiku või sulase 

174 K. M a p к с, Капитал, т. III, lk. 805. 
1 7 5  Б Ф. П о р ш н е в, Очерки политической экономии феодализма, 

lk. 77—78. 
176 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1240, I. 9—10. 
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matmise eest 85 kopikat. 1 7 7  Pastorite" tulud olid erinevad sõltuvalt 
nende oma maade suurusest, mõisatelt laekuvast viljast ja talu
poegadelt saadad maksudest. Risti pastor sai näiteks 1802. aastal 
mõisatelt 6 tündrit rukist ja 5 tündrit otra; talupoegadelt — 19 
tündrit 2 vakka ja 1 külimit rukist, 12 tündrit 1 vakk 2 ^ülimittu 
otra, 11 tündrit 2 vakka 1 külimit kaera, 1 tünder 2 vakka tangu, 143 
sülda puid, 158 kubu õlgi, 235 leisikat heina, 9 leisikat ja 8 naela 
võid, 96 küünalt, l 3/ 4  tündrit silku, 420 muna, 5 lammast, linu, 
suitsuliha, juustu jne., lisaks sellele veel teopäevad. Aktsidentside 
näol laekus pastorile aastas ca 150 rubla. 

Risti köstrile andsid mõisad rukist 3 tündrit ja 1 vakk, talupo
jad rukist 257г tündrit, silku 3/ 4  tündrit, 52 rasvaküünalt ja peale 
selle liha. Kiriku kellamees sai mõisalt 1 tünder ja 1 külimit rukist 
ning oli mõisateost vaba nagu köstergi. 

Talupojad olid kohustatud ka kiriku, pastoraadi ja köstri hoo
nete korrashoiuks või koguni ehitamiseks teatavaid kulusid kandma. 
1799. aastal maksid talupojad selleks otstarbeks Risti kihelkonnas 
46 rubla 57V2 kopikat ning tegid 35 rakme- ja 93 jalapäeva. 1 7 8  Seo
ses ehitamise või remontimisega pidid talupojad tooma laudu, 
katuseõlgi, kive, lupja jne. Andmed talurahva kirikukoormiste kohta 
XIX saj. algul näitavad, et talupojad olid kohustatud andma ehi
tustöödeks mitte üksi tööjõudu, vaid ka raha ja teatava osa mater
jali.  

Üldiselt langes talupoegadele teede ja sildade korrashoiu kohus
tus. Postijaamade funktsioneerimise kindlustamiseks pidid nad 
andma veel postifuraaži. Näiteks Ungru mõisas nõuti selleks XVIII 
saj. lõpul V 2  adramaalt 2 vakka kaera, 14 leisikat heina ja 2 kubu 
õlgi, Keilas IV2 vakka kaera ja 9 leisikat heina, Lihulas ' /2  vakka 
kaera ja 10 leisikat heina. 1803. aastal nõuti Ohukotsu mõisas sel
leks IV2 vakka kaera ja 9 leisikat heina, Loodnas l '/з vakka kaera 
ja 10 leisikat heina, Paliveres 4 külimittu kaera ja 8 leisikat heina, 
Sinalepas 2 vakka kaera ja 9 leisikat heina jne. Postifuraaži üldine 
jaotamine toimus mõisate vahel revisjoniadramaade arvu järgi, 
mõisad jaotasid selle omakorda talupoegade vahel. 

Talupoegadele langes ka küüdikohustus sõjavägede vedamisel 
ja küüthobuste andmine ametiisikute arvukamate läbisõitude puhul. 
Harjumaal nõuti näiteks 1799. aastal talupoegadelt säärasteks 
läbisõitudeks küüthobuseid jaanuaris 475, veebruaris 128, märtsis 
107, aprillis 491, mais 672, juunis 84, juulis 773, augustis 100, 
septembris 70, oktoobris 159, kokku 3059 hobust. Aastal 1800 nõuti 
Harjumaal jaanuaris 136, veebruaris 36, märtsis 558, aprillis 241, 
mais 367, juunis 308, juulis 4418, augustis 1058, septembris 214, 
oktoobris 15, novembris ja detsembris 28, kokku 7379 hobust. 1 7 9  

Ranna-Virumaal pidid talupojad andma 1799. aastal 2777 küüt-

177 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1239, 1. 39—40. 
178 Sealsamas. 
179 Sealsamas, 1. 2—3. 
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hobust ja 1800. aastal 923 küüthobust. 1 8 0  See oli talurahvale raskeks 
koormaks, kurnas niikuinii viletsaid tööloomi, pidurdas põllumajan
duslikke töid. Olgu märgitud, et talupojad jäid sageli oma hobustest 
ilma, sest need ei pidanud vastu küüdi raskustele. 

Riikliku koormusena olid talupojad kuni 1783. aastani kohusta
tud andma tollivilja, kuid asehalduskorra kehtestamisega seoses 
kujunes nendelt võetavaks maksuks pearaha — 70 kopikat igalt 
meeshingelt. Pearaha maksid ka pastoraatide talupojad, kes seni 
olid olnud riiklikust maksust vabad. Pearahamaks tõusis: 1795. 
aastal maksis meeshing juba 102 kopikat. 1 8 1  Tuleb märkida, et 
tollivilja nõudmine talupoegadelt jäi püsima, kuid tollivili  arvestati 
riikliku taksi alusel rahaks ümber ja läks pearaha katteks. Puudu-
jääv osa tuli muidugi juurde maksta. Pearaha sisseseadmine tähen
das üldse riikliku maksu tõusu. XVIII saj. lõpul nõuti Ungru mõi
sas У 2  adramaalt tolliviljana 2 vakka rukist ja 2 vakka otra. Riik
liku taksi alusel maksti 1 setverdi, s. t.  1,6 tündri rukki e^t 2 rubla 
ja 1 setverdi odra eest 1 rubla 85 kopikat, 1 8 2  s. t.  2 vakka rukist 
maksis 84 kopikat ja 2 vakka otra 76 kopikat, kokku 1 rubla 60 
kopikat. Et У2 adramaale tuli ca 5 meest, siis ulatus nende pearaha 
5 rubla 10 kopikani, seega tuli '/Vadramaalisel talul juurde maksta 
3 rubla 50 kopikat. Kuigi nimelise ukaasi alusel aastast 1801 oleks 
pidanud tollivilja nõudmine sama aastaga lõppema, nõuti seda 
kindralkuberneri vastava korralduse kohaselt veel ka 1802. aasta 
1. poole eest. 

Tuleb märkida, et võrdlemisi laialt oli levinud kord, et mõisni
kud maksid pearaha talupoegade eest. See aga ei tähendanud alati 
kergendust talupoegadele. Enamasti nõudsid mõisnikud selle eest 
teoorjust või mingil muul viisil  hüvitust. 

Et 1797, aastal laienes nekrutite andmise kohustus ka Eesti
maale, siis langes talupoegadele sellest aastast peale kohustus 
varustada nekruteid riiete, teemoona ja rahaga. 1797. aastal pidid 
Ungru mõisa talupojad sealt võetud nekrutile andma villase kuue, 
kasuka, mütsi, paari kindaid, 2 särki, 2 paari aluspükse, paari 
villaseid või nahast pükse, paari saapaid, 2 paari sukki, 3 rubla 
raha, 4 vakka jahu, 6 toopi tangu, 6 naela soola ja kingitusena 
3 rubla raha. 1 8 3  

Kuigi feodaalne kurnamine, eriti aga kasvav teoorjus, pidurdas 
talupoja majandusliku olukorra paranemist, võime arvata, et 
mõned väikesed muudatused võisid siin XVIII saj. toimuda. Nimelt 
suurenes talupoja kasutuses olev maa uue maa ülesharimise teel. 
Eeldades, et 1680-ndatel aastatel elas ühel adramaal keskmiselt 
14,1 inimest, tuli ühe inimese kohta Harjumaal keskmiselt 0,3, Viru
maal 0,4, Järvamaal 0,5 ja Läänemaal 0,4 tündrit rukkikülvi. 1803. 
aastal tuli Harjumaal V 2  adramaa kohta keskmiselt 9,1, Virumaal 

180 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1240, I. 5—6. 
181 ENSV RAKA, f. 178, nim. 1, sü. 4220, 1. 406. 
182 ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 73. 
183 Sealsamas, 1. 76. 
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9,4, Järvamaal 9,4 ja Läänemaal 8,9 inimest, seega Harjumaal ühe 
inimese kohta 0,5, Virumaal 0,7, Järvamaal 0,6 ja Läänemaal 0,5 
tündrit rukkikülvi. Kui oletame, et V 2  adramaale tuli keskmiselt 
10 inimest, ei muudaks see ühele inimesele tulevat rukkikülvi hulka. 

Kõrged teoorjuse normid aga ei võimaldanud talupoegadel 
maad vajalikult kasutada. Petri kirjutab, et talupojal on vähe aega 
oma maa harimiseks. Kui suvel on ilus ilm, peab ta mõisas olema ja 
kui ilm on halb, ei saa ta ka .kodus midagi teha. Sellistes tingimus
tes saab ta vaevalt poole sellest saagist, mida ta võiks saada. 1 8 4  

Edasi tuleb arvesse võtta, et talupoeg pidi kibedatel tööaegadel ena
miku talu tööjõust mõisa andma. Selleks et siiski oma töid enam
vähem edasi viia, pidi ta palkama ajutiselt lisatööjõudu vabadike 
(selle omamoodi tööjõu reservi) hulgast, mille tagajärjel osa 
maast saadud tuludest pidi talust välja minema. 

Kuidas adratalupoeg oli varustatud loomadega, näitavad all
järgnevad andmed V 2-adramaaliste talude kohta. 1 8 5  

T a b e l  3 2  

Maakond Aastad Mõisate 
arv 

Hobuste ja här
gade arv ühe 

inimese kohta 

Lehmade arv 
ühe inimese 

kohta 

Kokku loomi 
ühe inimese 

kohta 

Harjumaa 1680-ndad 25 0,4 0,2 0,6 Harjumaa 
1750 123 0,6 0,3 0,9 
1765 106 0,5 0,3 0,8 
1774 97 0,6 0,3 0,9 
1803 21 0,5 0,3 0,8 

Virumaa 1680-ndad 16 0,5 0,3 0,8 
1750 74 0,2 0,2 0,4 
1765 48 0,2 0,2 0,4 
1774 39 0,4 0,2 0,6 
1803 55 0,4 0,2 0,6 

Järvamaa 1680-ndad 48 0,5 0,3 0,8 
1750 47 0,4 0,2 0,6 
1765 32 0,5 0,3 0,8 
1774 24 0,4 0,2 0,6 
1803 16 0,5 0,3 0,8 

Läänemaa 1680-ndad 48 0,4 0,2 0,6 
1750 70 0,6 0,3 0,9 
1765 65 0,5 0,3 0,8 
1774 60 0,4 0,2 0,6 
1803 94 0,6 0,3 0,9 

Nagu eelnevast nähtub, oli olukord eri maakondades erinev. 
Kõikumisi oli ka eri aastatel, mis sõltus ebastabiilsetest karjakas
vatuse tingimustest. Kui arvestada välja kõikide maakondade kesk
mine, saame järgmised tulemused: 

184 J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Th., lk. 398. 
'85 Arvestuste aluseks ENSV RAKA, f. 1, nim. 1, sü. 940, 941, 942, f. 864, 

nim. 1, 1803. aasta vakuraamatud ja ЦГАДА, ф. 274, on. 1, ед. xp. 1614. 
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x  T a b e l  3 3  

Aastad Mõisate arv Hobuseid, härgi ja leh
mi ühe inimese kohta 

1680-ndad 137 0,7 _ 
1750 314 0,7 
1765 251 0,7 
1774 220 0,7 
1803 186 0,8 

Nagu siit näeme, on hobuseid, härgi ja lehmi XVII saj. lõpul 
ja XVIII saj. antud aastatel samal hulgal; väike tõus on toimunud 
1803. aastaks. 

Väikestest nihkumistest hoolimata jäi talurahva majanduslik 
olukord XVIII saj. lõpul üldiselt viletsaks, nagu see pärisorjuse 
tingimustes teisiti ei võinudki olla. 

Hupel märgib, et rikkaid talupoegi on Eesti- ja Liivimaalt 
asjata otsida. Paljudel on vaid hädapärane elatis, kuid veel rohkem 
on täiesti vaeseid. 1 8 6  Paremas olukorras olid talupojad seal, kus 
maa oli parem ja kus seda oli rohkemal määral kasutada. See või
maldas pidada rohkem tööjõudu, mis omakorda lubas enam tähele
panu pöörata oma majapidamisele. Niisuguseid talusid oli näiteks 
Harjumaal Hagudi, Haiba, Jägala ja Raasiku mõisas, Järvamaal 
Albu, Ahvere, Einmani ja Kukevere mõisas, Läänemaal Haeska, 
Haimre, Mõisaküla, Sõtküla jt.  mõisates. Linna läheduses asuvate 
mõisate talupoegadel oli mõningane paremus, sest nad said vahe
tevahel oma produkte turustada. Oli aga ka neid mõisaid, kus 
talupojad elasid isegi tolle aja kohta silmatorkavalt vaeselt, kus 
feodaalne kürnamine mõjus eriti seetõttu, et talupoegadel oli 
kas vähe põllu- või heinamaad, maa oli halb või tööjõudu vähe. 
Säärasteks olid näiteks Harjumaal Keava ja Viimsi mõis ning 
Rapla pastoraat, Järvamaal Ervita, Järvajõe, Karinu, Kapu ja 
Udeva mõis ning Järva-Jaani pastoraat, Hiiumaal Kõrgesaare, 
Putkaste ja Suuremõisa mõis ning Pühalepa ja Reigi pastoraat, 
Läänemaa mandriosas Saulepi mõis, Kullamaa pastoraat jt.  Mis 
puutub Virumaasse, siis, kuigi andmed sealt otseselt puuduvad, 
tuleb arvata, et sealgi võisid talurahva majanduslikule olukorrale 
mõju avaldada talu põllu- ja heinamaade kvantiteet ja kvaliteet. 

Eriti kontrastne on talupoja majanduslik olukord võrreldes selle 
elustandardi tõusuga, mis leidis aset mõisates XVIII saj. 2. poolel. 
Kui mõisates kerkisid talurahva kurnamise alusel senisest paremad 
majandushooned, toredamad elumajad, jäi talupoja elamuks see
sama vilets ja igati ebahügieeniline suitsutare nagu varemgi. 1 8 7Kui 
mõisnikud võistlesid omavahel kulutustes riietusele, tegi talupoeg 

ise a Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 
II Bd., lk." 130. 

187 Vt. A. v. Hu eck, Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in 
Esth-, Liv- und Curland, lk. 96. 
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selle ikka samast vatmalist ja linasest. Kui mõisnikud kulutasid 
palju kalliste tõldade ja hobuste - muretsemiseks, liikus talupoeg 
ikka oma väikese puuvankri ja reega ning tööst vaevatud hobu
sega. Kui mõisnikud lausa pillasid söökidele ja jookidele, tuli talu
pojal süüa aganaleiba. Kui talupoeg sügisel lõikuse ja mõne 
looma tapmise järel pisut enam söögile kulutas, siis nimetasid 
mõisnikud teda pillajaks, inimeseks, kes ei oskavat arvet pidada. 
On uskumatu, kirjutatakse 1784. aastal anonüümselt ilmunud 
artiklis, et Liivimaal ja Eestimaal valitseb talurahva hul
gas igal kevadel peaaegu üldine näljahäda. 1 8 8  

1760-ndatest aastatest peale pidid mõisnikud hoidma tagava
rana iga adramaa kohta 5 tündrit vilja talupoegadele avansi and
miseks. Muidugi ei olnud see vili  mõeldud kingitusena, vaid tuli 
sügisel tagasi maksta, ja sageli protsentidega. Kuid sedagi vilja sai 
talupoeg sageli alles korduva kerjamise järel. Oli juhtumeid, et 
nälgivat talupoega vilja küsimise eest mõisas peksti, ja juhtus, et 
teda lasti koguni nälga surra. 1 8 9  Talupojal tuli laenata mitte ainult 
vilja, vaid sageli ka loomi, kui veised või hobused olid hukkunud 
taudide või küütide tagajärjel. Hinnates talupoja olukorda Eesti
maal XVIII saj. lõpul, märgib Petri, et on vähe neid talupoegi, 
kellel pole võlgu sellises ulatuses, et neilt on võetud eluajaks lootus 
võlgadest vabaneda. 1 9 0  Tuleb seejuures arvestada, et talupoeg, kes 
ei suutnud avansivilja või muud võlga tasuda, oli kohustatud seda 
tegema teoorjusega, mida muidugi, ükski vakuraamat ei fikseeri
nud. 

Petri, kes nägi siinse aadli suhtumist talupoegadesse, märgib 
sügava kaastundega uskumatut, ent tuhandete tunnistustega kin
nitatud tõsiasja, et töötav eestlane kurnatakse välja kuni üdini, et 
temalt võetakse viljasaak ära ta silmade all ja kui ta siis näljasena 
tuleb ja põlvili oma isandalt leiba'palub, siis antakse talle palu
tud avansi asemel piitsa või vitsa, lõhutakse ta selg veriseks. 1 9 1  

Sajandi lõpul kirjutab -K Ph. M. Snell, et ei võivat olla raske
mat orjust, kui see on Eesti- või Liivimaal. Need, kes on olnud Aaf
rikas ja Ameerikas, kinnitavad, et kõige karmim neegriorjus, mis 
seal eksisteerib, polevat palju rängem siinsest orjusest. 1 9 2  

Feodaalse rõhumise kasv avaldas negatiivset mõju talurahva 
juurdekasvule. Viimastel aastakümnetel hakkab rahva arvu juurde
kasv vähenema. 1 9 3  Seejuures langes mitte üksi sündimus, vaid ka 

188 A. W. H u p e 1, Nordische Miscellaneen, St. VIII, lk. 73. 
189 J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten, I Th., lk. 369. 
190 Sealsamas, lk. 399. 
191 J. Chr. Petri, Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland, I Bd., lk. 414. 
192 K. Ph. M. S n e 11, Beschreibung der russischen Provinzen an der Ostsee. 

Oder: Zuverlässige Nachrichten sowohl von Russland überhaupt, als auch inson
derheit von der natürlichen und politischen Verfassung, dem Handel, der Schif
fahrt, der Lebensart, den Sitten und Gebräuchen, den Künsten und der Littera-
tur, dem Civil- und Militairwesen und andern Merkwürdigkeiten von Livland, 
Esthland und Ingermannland, Jena 1794, lk. 165. 

193 Eesti rahva ajalugu III, lk. 1357. 
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vanade protsent, mida iseloomustavad '^-adramaalistes taludes 
järgmised andmed: 

T a b e l  3 4  

Maakond Aastad Mõisate arv Vanade % peres 

Harjumaa 1732 1 1 1  13,3 
1774 87 9,1 
1803 21 5,4 

Virumaa 1732 77 10,3 
1774 38 7,3 
1803 55 3,2 

Järvamaa 1732 37 12,0 
1774 24 9,5 
1803 16 5,3 

Läänemaa 1732 44 14,6 
1774 60 11,3 
1803 94 5,6 

Vanade protsent langes mitte ainult V 2-adramaalistes taludes, 
vaid ka mujal. Tuleb arvata, et osa vanu (vanad sulased, teenijad) 
paiskus taludest vabadike hulka, aga tõenäoliselt suurenes ka nende 
suremuse %. 

Iseloomulik on see, et üle 60 aasta vanuseid mehi oli V 2-adra-
maalistes taludes üldiselt vähem kui samaealisi naisi: mõisategu ja 
karistused langesid enamasti suurema raskusega meestele kui 
naistele. 

Feodaalse surve tugevnemise üheks tagajärjeks oli maata 
vabadike arvu kasvamine. Maatute hulka sattusid inimeste ülejää
gid väiksematest taludest, laostunud talupojad jne. Mõis, kes pani 
rõhku oma põldude laiendamisele ja selle võimaluse kindlustami
sele ka tulevikus, tõstis teokoormisi taludes, selle asemel et anda 
maad selle puuduse all kannatavatele inimestele. Kui 1732. aastal 
moodustasid vabadikud Harjumaal talude elanikkonnast 4,5%, siis 
1765. aastal 5,0% ja 1774. aastal 10,1%. 

Kuigi mõis ei hoolitsenud mingil määral maata vabadikele 
ülalpidamise võimaluste andmise eest, nõudis ta neilt koormisi, mis 
olid eri mõisates sageli erinevad. Enamasti nõuti vabadikult 1 jala-
päev nädalas aasta läbi. Vabadike naised ja sulaste naised, kes 
polnud taluga seotud, pidid tegema mõisale 2 jalapäeva nädalas 
jüripäevast mihklipäevani, ketrama talvel 3 või enam naela linu 
või 5—20 naela takku. Mõnedes mõisates nõuti ka takuse lõnga 
riideks kudumist. 

Maata vabadike majanduslikku olukorda on õigusega peetud 
viletsamaks talusulaste omast. Sulastele langes mõisa julmus 
kogu raskusega, kuid ülalpidamine oli siiski kindlustatud, sel mää
ral kui taluperele üldse. Maata vabadikel aga polnud seda. Hooaja
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tööd taludes jne. andsid üsna napi sissetuleku. 1 9 4  Mõisnikult saadi 
avanssi ainult töö vastu. Võib arvata, et ikaldusaastail, kui talu-
delgi oli vähe vilja, oli maata vabadikel eriti raske olukord. 
Chr. H. J. Schlegel kirjutab oma muljetest külaskäigult Eesti
maale 1807. a., et ta nägi siin kahvatute nägudega inimesi nagu 
tonte ringi käimas. Küsimusele, kes need on, sai ta vastuseks, et 
need on vabadikud. 1 9 5  

Mis puutub maaga vabadikesse, siis nende olukord oli muidugi 
erinev. Nagu nähtub 1803. a. vakuraamatutest, paigutati nende 
hulka mõisa metsa- ja põlluvahte, mõisa karjuseid, kõrtsmikke, 
kutsareid, käsitöölisi jne. Põllumaad oli neil tavaliselt Vs—Ve 
adramaad, heinasaaki arvestati 2—20 koormani. 1803. aastal oli 
näiteks Harjumaal Alu mõisas 24 vabadikuperel igaühel maad Ve 
adramaad, 8 perel aga igaühel Vs adramaad. Maata vabadikke oli 
seal 13 peret. Loomade arv oli maaga vabadikel üsna mitmesugune, 
sõltudes nende pidamise võimalustest. 1803. aastal oli Virumaal 
Vinni mõisa kokal näiteks 3 hobust ja rätsepal isegi 4 hobust. 
Maaga vabadike kohustused mõisa vastu sõltusid maa suurusest 
ning ka mõnest teisest tuluallikast. Läänemaal näiteks nõuti maaga 
vabadikelt 1803. aastal 10 mõisas aasta läbi nädalas 2 rakmepäeva, 
11 mõisas 1 rakmepäev ja 1 jalapäev, 6 mõisas 1 rakmepäev ja 
2 jalapäeva. 

5. Talurahva klassivõitlus, eriti XVIII saj. lõpul 

T a l u r a h v a  p a g e m i n e  j a  f e o d a a l i d e  v õ i t l u s  
s e l l e  v a s t u  

# 

Nagu eelnevast nähtus, tugevnes talurahva feodaalne kurna
mine. Tema vastupanu murdmiseks kasutasid mõisnikud oma 
klassi võimuaparaati, kirik kui mõisnike liitlane manitses väsi
matult kuulekusele, kooliharidusest hoidsid mõisnikud talurahvast 
võimalikult eemal arvestusega, et rumalate üle on kergem valit
seda ja võimutseda. 

Sellises olukorras, olles nagu piinapihtide vahel, nägi 
talurahvas mõisnikus oma verivaenlast ja mõisaorjuses oma vilet
suse peapõhjust. 

Petri märgib selle kohta tabavalt, et talupoeg imes endasse 
kustumatut viha mõisniku vastu juba emapiimaga. 1 9 6  Raskest 
rõhumisest hoolimata polnud talupoeg kaotanud vabaduseiha. Ta 
ei lasknud orjastajaid vägivallatseda ilma vastupanuta, ilma võit
luseta, kuid vastupanu ja võitluse vormidele avaldas suurt mõju 
feodaalideklassi suur ülevõim. Talupoeg tegi mõisa tööd vastu

194 H. Kruus, Eesti ajalugu kõige uuemal ajal I, lk. 14—15. 
195 [Chr. H. J. Schlegel], Reisen in mehrere russische Gouvernements in 

den Jahren 1801, 1807 und 1815. V Bd., Meiningen 1830, lk. 287. 
196 J. Chr. Petri, Briefe über Reval, lk. 29—30. 
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meelselt ja ainult alalise sunni mõjul. Paljud eriti vihatud kupjad 
ja valitsejad tapeti või peksti läbi, nagu seda näitavad koh
tute protokollid XVIII saj. Sedasama tehti mõne mõisnikugagi. 
Säärastele asjaoludele vastasid kohtuvõimud äärmiselt karmide 
karistustega, mis aga niisugustele nähtustele lõppu ei teinud. 

Üheks oluliseks feodaalse rõhumise vastu võitlemise vormiks 
oli pagemine, nii nagu varematelgi aegadel. Ühed pagesid see
pärast, et kurnamine oli elu teinud väljakannatamatuks, teised 
karistuste eest. Rüütelkonna ametlikud esindajad kinnitasid feo
daalse rõhumise varjamiseks, et pagemine on tingitud talupoegade 
laiskusest, nende igatsusest kergema elu järele. Selle versiooniga 
loodeti riigvõimult pagemise vastu abi saada. Pagemist esines 
kogu sajandi vältel pärast Põhjasõda ja seda tehti nii üksikult kui 
hulganisti.  1793. aastal teatasid kubermanguvalitsuse publikaadid 
14 inimese pagemisest Martna kihelkonnast Keskvere mõisast 
mõnede aastate eest ja 12 pärisorja hiljutisest pagemisest Käända 
ja Kasenurme mõisast Kullamaalt. 1 9 7  1798. aastal pages Partsi mõi
sast Hiiumaalt korraga 8 pärisorja. 1 9 8  Pagemine toimus osalt oma 
kubermangu piirides teistesse mõisatesse või linna või ka välja
poole oma kubermangu piire, Saaremaale, Pärnumaale, Tartumaale 
või Venemaale, Soome ja Rootsi. Mõisnikele tähendas pagemine 
tööjõu kaotust, mistõttu nad pidasid nii XVIII saj. kui ka varem 
teravat võitlust selle vastu. Võitlus pagemise vastu algas kohe, kui 
sõjategevus (Põhjasõja ajal) oli Eestimaal lõppenud. 

1712. aastal avaldas kubermanguvalitsus publikaadi, mille alu
sel võis igaüks oma pärisorje, ka neid, kes olid tema juures olnud 
enne 1690-ndate aastate näljaaega, välja nõuda. 

Tõsisem võitlus algas aga pärast sõja lõppu. 1724. aastal nõu
dis maapäev, et pastorid koostaksid nimekirjad kihelkonda ilmu
nud võõraste ja sealt äraläinud talupoegade kohta, nii et mõisnikud 
võiksid kätte saada oma pagenud talupojad. 1 9 9  1731. aastal avaldas 
kubermanguvalitsus maapäeva nõudel ja tema projekti alusel uue 
publikaadi, mis oli võrdlemisi üksikasjaline ja kehtestas pagemise 
suhtes senisest rangema korra. Selles märgiti, et 1) keegi ei tohi 
talupoega (ega muud lihtinimest), kui sellel pole vastavat luba,, 
enda juures hoida üle 48 tunni, 2) kui talupoeg, kõrtsmik või muu 
lihtinimene varjab pagejat, langeb ta kehalise karistuse '  alla 
(10 paari vitsu) ja peab mõisnikule tasuma kahjud, mis see oli saa
nud pagemise tõttu, 3) kui kubjas, oli varjamisest teadlik, saab 
ta 10 paari vitsu, mida ta aga võib lunastada '/ 2  riigitaalrit paar, 
4) valitseja, kes varjamist teadis, kaotab karistuseks aasta palga, 
millele lisandub veel 14-päevane vangistus, millest ta aga võib 
vabaneda 7 riigitaalri eest, 5) mõisnik, kes oli varjamisest teadlik,, 
maksab karistuseks 50 riigitaalrit, 6) tabatud pagejat võib. 

187 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 744, 1. 8, 23—24. 
198 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 754, 1. 63. 
199 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 10, 1. 34. 
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mõisnik karistada esimese ja teise pagemise korral kodukari kor
ras, kolmandal korral tuleb pageja anda kohtuvõimude kätte. 2 0 0  

Pagejate vangistamine ja väljanõudmine kuulus haagikohtunike 
ülesannete hulka, kusjuures nad neid, kes olid pagenud pärast 
viimast adramaade revisjoni, võisid kohe välja nõuda, teiste välja
andmise küsimuse otsustasid aga kohus ja kubermanguvalitsus. 2 0 1  

1737. aastal võttis maapäev vastu otsuse, et mõisakupjad koos 
külakubjastega katsuksid iga nädal küladest ja taludest teada 
saada, kas seal pole võõraid inimesi, kus need on ja kas pole keegi 
pagenud. 2 0 2  

Pagemise vastu suunatud publikaadid tehti talupoegadele tea
tavaks kirikukantslitest. Et feodaalse rõhumise kasvu tingimustes 
pagemine jätkus, siis tuli kubermanguvalitsuse korraldusel seda 
aeg-ajalt uuesti teha. Kubermanguvalitsus pidas .aga omakorda 
silmas maapäeva vastavaid otsuseid ja taotlusi. 

Raskusi tegi pagejate kättesaamine oma kubermangus sel juhul, 
kui talupojad neid varjasid ja kui varasemal ajal sageli ka mõisni
kud ei tahtnud neid välja anda, et mitte kaotada tööjõudu. Veel 
raskem oli aga pagejate kättesaamine teistest kubermangudest, 
sest ülalmainitud põhjustele lisandus tagaotsitava asukoha kind
lakstegemise raskus. Viimast asjaolu näitab hästi Eestimaalt Vene
maale ja Venemaalt Eestimaale pagenud inimeste kättesaamise 
küsimuse lahendamise katse XVIII saj. keskpaiku. 1743. aasta 
5. veebruaril avaldati keiserlik ukaas, mille järgi (silmas pidades 
eelseisvat hingede revisjoni) tuli kõik pagenud 1743. aasta 
kestel tagasi tuua nende endistesse asukohtadesse. 2 0 3  

Venemaale pagenud Eestimaa talupoegade ja Eestimaale 
pagenud venelaste väljaandmiseks moodustati riigivõimu 
poolt erikomisjon (asukohaga Narvas), millesse kuulusid nii 
Venemaa "kui ka Eestimaa esindajad võrdsel alusel. Selle komis
joni tegevuse aluseks oli senati instruktsioon 4. sept. 1744, mille 
järgi tuli vastavatel võimudel tuua Eestimaalt kõik venelased ja 
NarVa- ning Peipsi-tagustelt aladelt kõik eestlased, kellel polnud 
seal viibimiseks ametlikku luba, Narva komisjoni ette, kes need 
siis pidi toimetama tagasi nende endisesse asukohta. Kaks asja
olu olid seejuures eriti märkimisväärsed: 1) väljaandmine pidi 
toimuma pariteetsel alusel, 2) ei tulnud välja anda neid eestlasi, 
kes olid vastu võtnud vene õigeusu. 2 0 4  Võrdsuse põhimõtte täieli
kuks realiseerimiseks tuli komisjonile enne üle anda eestlased ja 
siis venelased, sest et siinsed venelased olid enamasti maksu-
nimestikesse arvele võetud ning teati, kus nad on. Venemaal asu
vate eestlaste suhtes aga sellist arvelevõtmist polnud ja sageli 
puudusid lähemad andmed nende asukoha üle. 

200 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 9, 1. 80-81. 
201 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 12, 1. 197. 
202 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. AI 17, j. 326—328. 
203 ENSV RAKA, f. 854,-nim. A3, sü. A II 22, 1. 120—123. 
204 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 24, I. 1—14. 
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Narva komisjoni töö ei läinud kuigi edukalt. Eestimaa rüütel
kond protestis selle vastu, et vene õigeusulisi eestlasi välja ei 
anta, ja rõhutas, et sel puhul pole vahetus pariteetne. Kui vene 
õigeusku siirdumine teeb talupoja mõisnikule kättesaamatuks, siis 
pagevad talupojad sellest aru saades Eestimaalt usu vahetamise 
ettekäändel Venemaale. 2 0 5  Tõsiasi oli see, et rida pagenuid Vene
maal siirdus vene õigeusku pärast senati ülalmainitud instrukt
siooni ilmumist, et pääseda väljaandmisest. Peamine takistus 
Narva komisjoni tööle tuli sellest, et Venemaalt saabus pagenuid 
väga visalt. Novgorodi ja Pihkva aladel oli pagenute väljaandmise 
esimeseks terminiks 1745. aasta jaanuar, veebruar ja märts, Inge-
ris aprill  ja mai, Eestimaal aga sama aasta juuni. Nendeks termi
niteks Venemaalt kedagi ei toodud ja Eestimaalt ka kedagi välja 
ei antud. 

Teiseks terminiks määrati Novgorodi ja Pihkva aladele 
1745. aasta juuli, august ja september, Ingerile oktoober ja novem
ber, Eestimaale aga detsember ja järgmise aasta jaanuar. Kolman
daks terminiks määrati Vene aladele 1746. aasta jaanuar ja veeb
ruar, Eestimaale aga märts ja aprill, millist tähtaega hiljem aga 
muudeti. 2 0 6  Kokku toodi Venemaalt Narva komisjoni ette Oudova 
piirkonnast 12 meest ja 6 naist, Ingeri alalt 6 meest ja 2 naist, 
kokku 26 inimest. 2 0 7  Oli ilmne, et pagenuid Venemaalt välja ei 
antud. Eestimaalt aga oleks tulnud välja anda 180 meest ja 
160 naist, kokku 340 inimest. 1746. aastal läks olukord üldse 
keerukamaks. Juba jaanuari algul levisid Tallinnas teated, 
et on tulemas ukaas, mille alusel tuleks venelased tingi
musteta välja anda. Selle kartusel pöördus rüütelkond 
senati poole palvega lõpetada Narva komisjoni tegevus, kus
juures pagenud jäägu sinna, kus nad on. 28. jaanuaril 1746 ilmus 
riigi kammerkolleegiumilt tõepoolest ukaas, milles nõuti, et iga 
Eestimaa mõisnik, kellel on Venemaalt pagenuid, toogu need viivi
tamatult Narva komisjoni ette. 2 0 8  Kuid pole näha, et seda oleks 
täidetud. 1747. aasta veebruaris teatas Eestimaa rüütelkond kuber
manguvalitsusele, et ta kutsub oma esindajad Narva komisjonist 
ära. 2 0 9  Sel teel püüti komisjoni tegevust paralüseerida. 
15. juulil 1747 avaldasid Narva komisjoni Venemaa-poolsed liik
med omalt poolt publikaadi, milles nõuti karistuse ähvardusel 
siinsete venelaste väljaandmist. Kuid kubermanguvalitsus asus 
rüütelkonna nõudmisel seisukohale, et seda publikaati ei tule täita 
enne, kui kõrgemal pool pole otsustatud rüütelkonna palve vene 
õigeusuliste, eestlaste väljaandmise küsimuses. Seda otsust ei tul
nudki. Nii lõppes Narva komisjoni töö pagenute väljaandmise 
küsimuses tulemusteta. Põhjus oli selles, et Venemaale pagenud 

205 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 21, 1. 20—24. 
206 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 25, 1. 31—32. 
207 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 21, 1. 222. 
208 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, A I 22, 1. 196. 
209 Sealsamas, 1. 199—202. 
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Eestimaa talupoegi välja ei antud või ka ei saadud kätte. Eesti
maa rüütelkond aga ei tahtnud tööjõudu kaotada ilma kompen
satsioonita. Venemaa jäi ka edaspidi, eriti Eestimaa idaosa talu-, 
poegadele, pagemiskohaks, kuhu mindi isegi tervete perekondadega. 

Eriti rohkesti kasutati enda varjamiseks Peipsi ümbruse metsa
seid alasid, kus, nagu 1797. ja J798. aastal organiseeritud haaran
gud näitasid, leidus nii pagenud talupoegi kui ka sõdureid ja nek
ruteid, eestlasi ja mitte-eestlasi. 

XVIII saj. 2. poolel tugevneb pagemine Soome. Talupoegadele 
näis, et sealt on lootusetu neid kätte saada. Pagemine toimus tal
vel üle jäätunud Soome lahe, kevadel, suvel ja sügisel aga kas 
Põhja-Eesti rannikult otse üle lahe oma või soome kalurite paati
des või siis pageti esialgu Harjumaalt Prangli saarele või Viru
maalt Suursaarele, Suur-Tütarsaarele jne., kust pagejad viidi edasi 
Soome randa. Rüütelkond püüdis seda pagemisteed ära lõigata ja 
tema nõudel avaldas kubermanguvalitsus 1752. aastal publikaadi, 
mille alusel iga rannaäärne mõisnik pidi panema usaldusväärseist 
isikuist valve paatide juurde. Igaüks, kes tahtis paati kasutada, 
pidi teatama, kuhu ta tahab minna ja kelle kaasa võtab. Kui aga 
keegi oli pageja üle lahe viinud või pagemisest teadnud ja sellest 
võimusid, mitte informeerinud, pidi ta saama kehalise karistusena 
20 paari vitsu, mille järel tuli ta saata pooleks aastaks sunnitööle 
galeeridele. 2 1 0  1755. aastal aga kurdeti maapäeval, et pagemine 
Soome jätkub. Eriti olevat tühjaks jäänud säärased mõisad, nagu 
Maardu, Kostivere ja Jägala Jõelähtme kihelkonnas, Haljava 
Harju-Jaani kihelkonnas, Kiiu, Kodasuu, Koiga, Kõnnu ja Valkla 
Kuusalu kihelkonnas. 1761. aasta juulis apelleeris rüütelkonna 
peamees uuesti kubermanguvalitsusele abi saamiseks pagemise 
vastu. Ta märkis, et viimase 10—12 aasta jooksul on tohutu suur 
arv talupoegi Eestimaalt Soome pagenud, on läinud inimesi üksi
kult ja tervete perekondade kaupa, eriti rannaäärsetest mõisatest. 
Rootsi-Soomes on nad meelsasti vastu võetud, seal on ühed leid
nud erateenistust, teised on värvatud sõjaväkke, kus nad on koguni 
ohvitserideks tõusnud. Kui asi nii edasi kestab, siis on karta, et 
aja jooksul paljud mõisad tühjaks jäävad, adramaade arv vähe
neb ja riik saab maksude kaotamisega kahju. Pagemise pidurdami
seks pidas ta vajalikuks Suursaarele, Suur-Tütarsaarele jm. valve
postid välja panna, et pagejad seal vangistataks. Mõisnikelt pidid 
vangistajad eritasu saama. 2 1 1  Esialgu kubermanguvalitsus siin 
uusi samme ei astunud. 

Rüütelkonna taotlused 1760-ndatel aastatel pagenuid Soomest 
kätte saada ei andnud tulemusi, sest riigivõimuorganid ei toeta
nud seda üritust vajalikult. Eriti intensiivseks muutus rüütelkonna 
võitlus Soome pagemise lõpetamiseks 1790-ndatel aastatel ühen
duses pagemise suurenemisega. 1791. aasta juunis pöördus kuber

210 ENSV RAKA, F. 854, nim. A3, sü. A II 31, 1. 105. 
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mangu marssal kubermanguvalitsuse poole palvega paigutada 
sõjaväeüksused Suursaarele jt.  saartele Soome lahes, mis olid talu
poegadele pagemisel tugipunktideks. Sõjaväeüksuste ülesandeks 
pidi olema pagejate vangistamine ja Eestimaale tagasitoimeta-
mine. Et pagejad siirdusid ka Vene-Soome, siis tuli Viiburi ase-
haldusvalitsusele teatada, et see laseks seal aeg-ajalt järele uurida, 
kas pole Eestimaalt saabunud pagejaid, ja kui on, siis need van
gistada, Eestimaale tagasi toimetada ja varjajaid karistada. Ta 
pidas vajalikuks sõlmida Vene ja Rootsi vahel kokkuleppe, mille 
alusel Rootsi territooriumil ühtki pagenut vastu ei võetaks ja 
varem pagenud välja antaks. 2 1 2  

1792. aastal pöördus rüütelkond uuesti kubermanguvalitsuse 
poole palvega paigutada sõjaväeüksused Suursaarele, Lavansaa-
rele, Kasesaarele, Prangli saarele ja Suur-Tütarsaarele. Paluti 
abinõusid tarvitusele võtta ka pagemise pidurdamiseks Liivi-
maale ja Venemaale Peipsi-äärsetele aladele ning lasta kirikutes 
uuesti ette lugeda pagemise vastu antud määrused. Kubermangu
valitsus vastas sellele alles 1795. aastal, rõhutades, et ülalmaini
tud saartele sõjavägesid paigutada ei saa, sest kubermanguvalit
susel pole selleks reaalseid võimalusi. Küll aga kuuluvat 1782. aas
tal kehtestatud korra kohaselt pagenute kinnipidamine ranna
valve kompetentsi. Tuleb aga märkida, et rannavalve, kus oli 
2 meest 10 versta kohta, oli selleks liiga nõrk. Muus osas kiitis 
kubermanguvalitsus rüütelkonna seisukohad heaks. 2 1 3  1795. aastal 
võttis maapäev "Vastu otsuse, mille alusel tuli maksta igaühele, 
kes vangistab Soome pagemist õhutanud isiku, rüütelkonna kas
sast 50 rubla 2 1 4  1796. aasta veebruaris avaldas kubermanguvalit
sus publikaadi Soome pagemise õhutajate vastu, nagu seda rüütel
kond oli soovinud. 2 1 5  Samal kuul nõudis kubermanguvalitsus 
kroonupalatilt, et see pagemisliikumise pidurdamiseks nõuaks, 
rannavalvelt tema kohustuste rangemat täitmist. 2 1 6  Järgnevalt pöör
dus kubermanguvalitsus Viiburi asehaldusvalitsuse poole palvega 
võtta vajalikud abinõud tarvitusele, et Viiburi asehalduskonnas, 
samuti Lavansaarel, Suursaarel, Suur-Tütarsaarel ja Kasesaarel 
(mis kuulusid Viiburi asehalduskonda) ei võetaks Eestimaalt page
nuid vastu, ei varjataks neid ega soodustataks nende edasimine
kut, 'vaid et pagenuid koheldaks nii, nagu vastav kord seda 

* nõuab. 2 1 7  

2. okt. 1797 avaldas kubermanguvalitsus publikaadi, mis taot
les Soome pagemise likvideerimist. Selle alusel tuli igal mere
äärse mõisa omanikul teha täpne nimestik iga rannaküla paati
dest. Viimaseid ei tohtinud hoida laiali mööda randa, vaid nad 

212 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 35, 1. 282—283. 
213 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 66, 1. 105—106. 
214 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A4 37, 1. 118. 
215 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 66, 1. 170. 
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tuli tõmmata võimalikult kõik ühte kohta kaldale, et oleks kergem 
neid üle lugeda ja järelevalvet teostada. Üldine järelevalve paa
tide üle pidi jääma külakupjale, kelleks mõisnikul tuli määrata 

x  kõige «parem» talupoeg. Jäävabal ajal tuli paatide juurde seada 
alaline valve, mida pidid teostama talupojad kordamööda. Igal 
õhtul tuli mõlad ja purjed paigutada lukustatud ruumi. Kui siiski 
mõni talupoeg oli pagenud ja valve või külakubjas asjast kohe ei 
teatanud, langesid nad karistuse alla, samuti karistati talupoegi, 
kes said teate pagemise katsest, aga ei tulnud kohale seda pidur
dama. Pageja vangistaja aga pidi saama pageja omanikult raha
lise tasu. Rannatalupoegadele ei tulnud anda lubasid Soome 
vetesse ja Eestimaa kubermangule mittekuuluvatele saartele sõi
duks muidu kui mõisniku vastava tõendi alusel ja enne ärasõitu 
tuli nende paate kontrollida. Säärastes sadamates, nagu Toolse, 
Mahu jt., kuhu soomlasi saabus kalu müüma või muul otstarbel, 
tuli nende paadid enne ärasõitu ühel mõisaametnikul ja külakup-
jal läbi otsida. 2 1 8  Haagikõhtunikele tehti ülesandeks valvata ran
gelt publikaadi täitmise üle. 1797. aasta 2. oktoobri publikaat vas
tas rüütelkonna huvidele ja ka riigivõimu taotlustele ära hoida 
talupoegade pagemine üle Soome lahe nekrutiks võtmise eest. 
Võitlus pagemise vastu teravnes seoses kindral-prokurör 
A. B. Kurakini nõudega tsiviilkubernerile võtta abinõud tarvitusele 
sõjaväest pagenute tabamiseks. Sedasama nõudis septembri lõpul 
ka kindralkuberner N. V. Repnin. 2 1 9  Viimane soovitas tsiviilkuber
ner A. Langellil  pöörduda kommertskolleegiumi poole, et see 
nõuaks rannavalvelt oma ülesannete ranget täitmist, 2 2 0  mida'see 
ka tegi. 

1798. aastal suurendati teatavasti rüütelkonna ettepanekul ka 
haagikohtunike arvu, mis tõhustas võitlust pagemise vastu. 1797. 
ja 1798. aastal teostati Eestimaa kubermangu piirides korduvalt 
pagenute tagaajamisi, mille tulemusena vangistati kokku 112 ini
mest, nende hulgas mitte-eestlastest sõdureid 40, nekruteid 27 ja 
muid 12 inimest, eestlastest sõdureid 7, nekruteid 13 ja muid 
13 inimest. 2 2 1  

Siinsete mõisnike võitlusele talupoegade igasuguse vastupanu 
mahasurumiseks ja tingimusteta kuulekuse saavutamiseks tuli 
kasuks esiteks Paul I manifest 1797. a. jaanuarist, mis Tallinnas 
publitseeriti sama aasta veebruaris ja milles karistuste ähvar
dusel nõuti talupoegadelt täielikku kuulekust oma isandate ees. 2 2 2  

Talupoegadele polnud see mingi uudis, sest kuulekust ja aland
likkust oli neilt alati nõutud. Teiseks sõlmiti 1799. aastal Vene
maa ja Rootsi vahel kokkulepe, mille alusel Rootsi pagenud ini

218 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 67, 1. 425—426. 
219 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 37, 1. 8. 
220 Sealsamas, 1. 11. 
221 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 37, 1. 32-80. 
222 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 67, 1. 38. 
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mesed tuli välja anda. Sellistes tingimustes oli pagemine muidugi 
raskendatud, kuid jätkus siiski edaspidigi. 

Aastal 1800 konstateeris maapäev, et seni rakendatud vahendid 
pagenute kättesaamiseks pole loodetud tulemusi andnud. Nii neid 
kui ka sõjaväe desertööre varjatakse karistustest hoolimata. Maa
päev pidas tarvilikuks, et senist pagemise vastu võitlemise korda 
täiendataks järgmiste punktidega: 1) igaühele, kes desertööri van
gistab, maksab rüütelkond preemiana 15 rubla; 2) igaühele, kes 
vangistab meešpageja ja annab selle üle mõisa- või kohtuvõimude 
kätte, makstakse; samuti 15 rubla, kusjuures selle tasub päris
orja omanik. Viimane nõuab selle summa sisse varjajalt, kes peab 
peale selle maksma veel kahjud (endise korra järgi), mis mõisnik 
oli pagemise kaudu saanud. Lisaks langeb varjaja kehalise karis
tuse alla. 

Peale selle palus maapäev abinõud tarvitusele võtta pagemise 
vastu Liivimaale, Peipsi taha ja Soome. 2 2 3  '  

T a l u r a h v a r a h u t u s e d  E e s t i m a a l  X V I I I  s a j .  l õ p u l  

Nagu märgitud, oli raske pärisorjuse tingimustes mõisnike ja 
talupoegade vahekord üldiselt terav. Talupojad oleksid kasutanud 
esimest võimalust oma rõhujate hävitamiseks. Nagu nähtub Rootsi 
emissari J. A. Ehrenströmi andmeist 1788. a. mais (viibis 
a. 1787—1788 Eesti- ja Liivimaal) Gustav III-le, oleksid kõik siin
sed talupojad tingimata astunud välja mõisnike vastu ja hävita
nud kõige vihatumad rõhujad kohe, niipea kui esimesed Rootsi 
väeüksused oleksid siia saabunud. 2 2 4  

Rootsi-Vene sõja ajal 1788. a. olid käärimas Harjumaa, Viru
maa ja Läänemaa, 2 2 5  mis näitab, et Ehrenströmi sellealased tähele
panekud olid õiged. 

XVIII saj. lõpul, kui talurahva klassivõitlus Venemaal tugev
nes, puhkesid siin mitmes mõisas otsesed vastuhakud. 

1795. aastal alustasid Kuimetsa talupojad võitlust mõisa vastu 
ülemäära suurte künnitükkide pärast. Võitlus jätkus ka 1796. aasta 
kevadel ja võttis ajuti õige terava iseloomu. Alles suurema väe
üksuse kohaletoomisega murti talupoegade vastupanu ja kindlus
tati kuulekus. Künnitükid mõõdeti neile nüüd küll kindla mõõdu
puu alusel (seni oli teinud seda kubjas oma sammudega), nimelt 
esimese künni puhul 256 ruutsülda ja korduskünni puhul 400 ruut-
sülda söögivahes, kuid need jäid ikkagi suuremateks, kui talu
pojad endale jõukohaseks lugesid. Talupoegade võitlust juhtivale 
mehele Kaubi Mardi sulasele Tõnule määras kohus karistuseks 
30 paari vitsu, mis tuli anda võrdsetes osades järjest kolmel püha

223 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, 1. 219—223. 
224 Vt. A. R. Cederberg, Johan Albert Ehrenströmi poliitiline missioon 

Eesti- ja Liivimaale aastail 1787—1788. «Ajalooline Ajakiri» 1924, nr. 2, lk. 53. 
225 Fr. В i e n e m a n n, Die- Ostseeprovinzen vornehmlich Estland während 

des schwedisch-russischen Krieges 1788—1790, St. Petersburg 1874, lk. 17. 
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päeval Juuru kiriku juures. Pärast seda tuli ta saata eluajaks 
sunnitööle. Vähematele «süüdlastele»: Kanguri Jüri Jürile, 
Mäe Jaani Hansule ja Tarvastu Hindriku Hansule määrati 
10 paari vitsu ja Aadu Tõnsu Madisele 30 hoopi laste vitsu. Pärast 
kehalise karistuse ärakandmist, teel sunnitööle õnnestus 
Kaubi Mardi Tõnul Paide ja Viljandi vahel pageda. Kas õnnestus 
politseivõimudel seda julget talurahva'huvide eest võitlejat kätte 
saada, pole teada. t 

1797. aasta kevadel leppisid Rapla kihelkonna Kehtna mõisa 
teosulased kokku mitte lasta end mõisnikul ja ta ametnikel põhju
seta peksta. Sama aasta suvel heinaajal langes sealse kupja Matsi 
Tõnu erilise viha alla. sulane Jüri, kes ei täitnud kupja nõudmist 
töötada heinateol ülemäära. Kubjas sai talle kepiga ainult kaks 
hoopi anda, kui teised astusid ähvardavalt vahele. Kubjas otsus
tas tõrksa sulase vastupanu murda ning sel eesmärgil kutsuti ta 
mõisa, kus talle hakati ihunuhtlust andma. Jüri karjumise peale 
jooksid kohale 23 sulast ning vabastasid ta mõisniku silmade all.  
Mõisavõimudele vastuhakkamise pärast mõistis Harju meeskohus 
aktiivsematele meestele järgmised karistused: Remsi Hansu poe
gadele Hansule ja Mardile, Nõmme Aadu Jaanile ja Markusele — 
igaühele 15 paari vitsu, Naela Mihklile, kes ülekuulamisel oli haagi-
kohtuniku vastu trotslikult käitunud, ja Jürile, kelles nähti õhutajat 
mõisavõimude vastu, kummalegi 20 paari vitsu. Otsus tuli täide 
viia Tallinna turul. Kohalik pastor pidi kirikus kohtuotsuse ette 
lugema ja manitsema rahvast kuulekusele vastavalt Paul I ukaa
sile a. 1797. 2 2 6  

Sama aasta augustis hakkasid mõisale vastu Jõhvi kihelkonna 
Järve mõisa talupojad, nõudes teoorjuse vähendamist. Alutaguse 
haagikohtuniku nõudel saatis kubermanguvalitsus kohale kuber-
mangunõunik Fr. v. Roseni ühes 30-mehelise sõjaväeüksusega. 2 2 7  

Tuginedes sõjalisele jõule murdis Rosen siin kiiresti talurahva 
vastupanu. 7 talupoega said vitsu ja 5 talupoega kepihoope; mis
suguses ulatuses, pole teada. Osalt karistusena, osalt aga kuu
lekuse kindlustamiseks pandi taludesse sõdurid, kellele talu pidi 
ülalpidamise ning peale selle viina ja õlle andma. 22. augustiks 
011 sel teel kuulekus taastatud. 2 2 8  

Samal suvel tõusid feodaalse rõhumise vastu üles Tammiku 
mõisa talupojad Kose kihelkonnas ja Härküla ning Saaremõisa 
talupojad Juuru kihelkonnas. Võitlus haaras nii peremehi kui ka 
sulaseid. Kubermanguvalitsus saatis kohale 130-mehelise väeük
suse, kroonupalati liikme Th. Blumi ja comissarius fisci R. v. Rich
ten, kes jõudsid Tammiku mõisa 24. augustil.  Järgmiseks päevaks 
käsutasid nad peremehed ja sulased mõisa. Tulid kõik peale kahe 
sulase — Pääj-na Aadu Andrese ja Sepa Tooma, kes kui juhtivad 

226 ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1732, 1. 28—29. 
227 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 51, 1. 3. 
228 Sealsamas, 1. 7—8. 
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mehed pagesid. Sõjaväe kohaloleku tingimustes sunniti talupojad 
kahetsema tõrkumist mõisa vastu, siis peksti sulased läbi, igale 
50—80 kepihoopi. Kehalise karistuse osaliseks said ka 3 peremeest. 
Selle järel manitseti talupoegi jälle kuuletuma ning loeti ette tsaari 
juba varem mainitud manifest. 2 2 9  25. augustiks oli seal rahu jalule 
seatud. Olid ehk talupoegade koormised eriti suureks paisutatud? 
Selle vastu kubermanguvalitsuse esindajad huvi ei tundnud. Päärna 
Aadu Andresele, kes hiljem võimude kätte langes, määras Harju 
meeskohus oma otsusega 22. jaanuarist 1798 30 paari vitsu. 2 3 0  

Otsus viidi täide Kose kiriku juures kahel pühapäeval. Niisama
sugune karistus langes ka Sepa Toomale (kes hiljem tagasi tuli) 
Harju meeskohtu otsuse alusel 16. märtsist 1799. 2 3 1  Mõlema kohtu
otsuse täideviimisel manitses Kose pastor talurahvast tingimusteta 
kuulekusele mõisa vastu. 

Tammiku mõisast läks karistussalk Härkülasse ja Saaremõisa, 
kus talurahva vastupanu likvideeriti augusti lõpuks. 

Härkiila ja Saaremõisa talupojad püüdsid rõhumise vastu abi 
saada keisrilt.  Kaebuse pidi kirjutama ja selle Peterburisse toime
tama J. Schwarz, kellele talupojad olid maksnud 50 rubla. Talu
poegade andmeil oli Schwarz neid innustanud võitlema mõisniku 
vastu. Schwarz pärines Königsbergist, siirdus 1784. aastal Vene
maale ja oli hiljem Tallinnas üldise hoolekande kolleegiumis ame
tis tõlgina. Asehalduskorra kaotamise järel jäi ta teenistuseta. 
1797. aasta suvel, pärast raha saamist talupoegadelt, siirdus ta 
Peterburisse. Mida ta seal tegi Härküla ja Saaremõisa talupoegade 
kasuks, pole teada. Saanud andmeid Schwarzi seosest talupoega
dega, nõudis kubermanguvalitsus ta Peterburist välja ja Harju 
meeskohus määras talle 30 paari vitsu, millele pidi järgnema 
eluajaks asumisele saatmine. 2 3 2  Eestimaa ülem-maakohtu otsuses 
13. aprillist 1798 nõuti, et otsus kehalise karistuse osas tuleb täide 
saata Tallinnas ja selle järel karistatu kui äärmiselt ohtlik ini
mene Vene riigist välja saata. Tagasituleku puhul ootab teda sur
manuhtlus. 2 3 3  Paul I tühistas aga maalt väljasaatmise otsuse ning 
kinnitas meeskohtu otsuse täies ulatuses. 2 3 4  Pärast kehalise karis
tuse ärakandmist saadeti Schwarz Irkutskisse. 

Härkülas ja Saaremõisas 1797. a. augusti lõpul kindlustatud 
rahu oli ainult väline, see suruti vägivallaga peale. 1798. aasta 
esimestel kuudel algas uus tõrkumine. Mainitud mõisate omanik 
О. H. v. Mohrenschildt esitas kaebuse talupoegade peale kuber
manguvalitsuse ning kurtis, et talupojad ei tee neid töid, mida 
nad vakuraamatute järgi peaksid tegema. Kubermanguvalitsus 

229 ENSV RAKA, f. 29, niin. 1 I, sü. 51, 1. 14—15. 
230 ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1734, 1. 12—14. 
231 ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1735, 1. 9—10. 
232 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 51, I. 42. 
233 Sealsamas. 
23? Sealsamas, 1. 45. 
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saatis kohale meeskohtunik R. v. Roseni ja selle piirkonna haagi-
kohtuniku P. Mannteuffeli.  Rosen, asus täielikult Mohrenschildti 
poolele. Ta leidis, et viimane nõuab täies kooskõlas vakuraamatuga 
kuus rakme- ja jalapäeva nädalas. Ta jättis aga tähele panemata 
talupoegade kaebuse, et nad on varem teinud ainult poole sellest 
normist ega suuda ilma laostumiseta rohkem teha. Ta ähvardas 
talupoegi karmilt karistada, sõdureid taludesse paigutada jne. 
Keisri nimel andis ta neile käsu, et nad peavad mõisnikule kuule
tuma. Ta toetas ka Mohrenschildti nõudmist, et talupojad peavad 
järele tegema need teopäevad, mis olid seoses äsjase tõrkumisega 
tegemata jäänud. 2 3 5  

Mis puutub Mannteuffelisse, siis jättis talupoegade olukord 
«Aiawite peergo walgussel» autorile raske mulje. Oma aruandes 
kubermanguvalitsusele märgib ta, et tusk ja nördimus vallutas 
teda, nähes, et pole ühtki seadust, mis määraks pärishärra võimu
piirid. Härkülas on inimeste võimete piir nende kohustuste pii
riks. Mannteuffeli andmeil oli siin mitmel pooladrikul ainult 2 
ja 3 tündrit rukkikülvi, mitmed talupered, kus oli ainult 1 sulane ja 
1 tüdruk, pidid tegema 6 rakmepäeva ja 3 jalapäeva nädalas. 2 3 6  

Selline olukord polnud aga Eestimaal mingi erand ja selle igno
reerimine oli samuti tavaline. 

6. Kriisinähtused feodaal-pärisorjuslikus põllumajanduses. 
Mõisnike ja talurahva vahekordade reguleerimise küsimus 

XVIII saj. lõpul 

Nagu eelnev käsitlus näitas, laienes külvipind Eestimaal 
XVIII saj. tunduvalt, üsna oluliselt kasvas teraviljätoodang, suu
renesid viinapõletamine ja õllepruulimine, ilmus pärisorjuslik 
manufaktuur ja laienes üldse mitmeti mõisatööndus. Kõik see kin
nitas tootlike jõudude kasvu. Samal ajal tungisid kaubalis-raha-
lised suhted üha suuremal määral põllumajandusse, eriti just 
mõisamajandusse, sest seal toimus tolle aja tingimustes peamiselt 
müügiprodukti tootmine. Mõisamajandus seostus üha enam turuga, 
muutus ikka sõltuvamaks turukonjunktuurist, aga ka linna liig
kasu võtvast kapitalist. Kaubatootmine teenindas muidugi feoda
lismi, kuid ühtlasi «. . .  ta valmistas ette mõningaid tingimusi kapi
talistlikuks tootmiseks ..  .» 2 3 7  

Teravilja tootmise kasvul oli feodaal-pärisorjusliku korra enda 
tuleviku seisukohalt oluline tähtsus. «Teravilja tootmine mõisnike 
poolt müügi otstarbel,» kirjutas V. I. Lenin oma töös «Kapitalismi 

235 ENSV RAKA, f. 854, nirn. A3, sü. A II 68, 1. 177 ja 182. 
236 Sealsamas, 1. 178—180. 
237 J. Stalin, Sotsialismi majandusprobleemid NSV Liidus, Tallinn 
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arenemine Venemaal», «mis arenes eriti pärisorjust olemasolu vii
masel perioodil, oli juba vana režiimi lagunemise ennustajaks.» 2 3 8  

Feodalismile omane naturaalmajandus domineeris edasi, kuid kau-
balis-rahaliste suhete edukas areng õõnestas tema aluseid. 

Iseloomustavaks jooneks Eestimaa feodaal-pärisorjuslikule 
põllumajandusele XVIII saj. viimastel aastakümnetel oli see, et 
siin arenes süvenev vastuolu uute nõudmiste ja vana pärisorjusliku 
tootmisorganisatsiooni vahel. Vana organisatsioon ei suutnud põb 
lumajanduse ees seisvaid uusi ülesandeid täita, ei suutnud enam 
rahuldada valitseva klassi kasvavaid nõudmisi ja talurahva vaja
dusi. 

Oma teoses «Grundsätze zu einer theoretischen und praktischen 
Verbesserung der Landwirthschaft in Liefland» kritiseeris Friebe 
teravalt siinset vanadele põhimõtetele rajanevat põllumajandust 
ja, tuginedes A. Thaeri vaadetele, näitas, millised muudatused olek
sid vajalikud "selleks, et saavutada tõusu. Ta luges tarvilikuks 
rakendada suuremat viljavaheldust, tõsta kõrgemale tasemele kar-
jamajandus, mille kaudu oleks võimalik kindlustada paremat väe
tamist, minna üle tõhusamale mullaharimisele jne. Need nõuanded 
olid kahtlemata õiged, kuid nad eeldasid efektiivsemat tootmis
organisatsiooni, seega polnud nad realiseeritavad pärisorjuse tin
gimustes. Uute tingimuste loomise eest aga Friebe võitlusse ei 
astunud. 

Vanad tootmissuhted pidurdasid ka tööstuse arengut linnas, 
kus XVIII saj. 2. poolel hakkas arenema manufaktuur, mis tugi
nes vabapalgalisele tööjõule. 2 3 9  

Et mõisnikud püüdsid maarenti suurendada ja püsis edasi vana 
tootmisorganisatsioon, siis pidi jätkuma senine ekstensiivne põllu
majandus kõigi sellest tulenevate tagajärgedega ja tõusma talu
rahva kurnamine. 

Feodaalsete tootmissuhete paremus orjanduslikega võrreldes 
seisis selles, et nende kaudu oli tagatud otsese tootja teatav huvi 
oma töö tulemuste vastu, sest pärisorjal-talupojal oli ikkagi oma 
majapidamine ja tööriistad. Feodaalse kurnamise kasvamine aga 
hakkas halvama talupoja initsiatiivi, kasvatas tuimust, mida 
mõisnikud kvalifitseerisid laiskusena ja mille suurenemise üle 
hakkasid üha enam kurtma. 

Vastuolu uute nõudmiste ja vana tootmisorganisatsiooni vahel 
kajastub eredalt pärisorjusliku korra kriitikas, mis hakkas Balti 
provintsides tekkima Lääne-Euroopas tugevneva kodanliku ideo
loogia mõjul 1760-ndatest aastatest alates ning arenes eriti XVIII 
saj. lõpul ja XIX saj. algul. Tootmisorganisatsiooni efektsuse tõst

238 V. I. L e n i n, Teosed, 3. kd., lk. 152. 
239 JI. А. Л о о и e, Из истории промышленного переворота в Эстонии. 
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miseks soovitasid J. G. Eisen, 2 4 0  H. J. v. Jannau, 2 4 1  ja G. Merkel 2 4 2  

anda talupojale omandiõigus vallasvarale, eluaseme-õigus, panna 
piir koormiste kasvule, piirata mõisniku omavoli talupoja kohtle
misel jne. Edasi pidasid nii Eisen kuuka Merkel vajalikuks talupoja 
ja mõisa vähekorra sügavamat ümberkujundamist ühes pärisorjuse 
kaotamisega. Mis puutub Petrisse, siis oli ta feodaalse tootmis
organisatsiooni veendunud vastane ning nägi põllumajanduse 
tõusu ja talurahva inimõiguste kindlustamise tagatist pärisorjuse 
kaotamises ja majanduse ümberkorraldamises kodanlikel põhimõt
teil.  Kuigi Petri teatavatel tingimustel luges võimalikuks revolut
sioonilist pööret, 2 4 3  polnud ta siiski revolutsiooniliste meetodite 
põhimõtteline pooldaja, vaid ideaalseks väljapääsuks olukorrast 
luges ta Valgustatud absolutismi poliitikat ja viimase poolt teos
tatud reforme. 2 4 4  

Eestimaa aadel oma suures enamikus oli XVIII saj. lõpul nagu 
varemgi selle poolt, et ei tehtaks mitte mingisuguseid muudatusi 
senises feodaal-pärisorjuslikus korras. Ta püüdis säilitada mõisnike 
piiramatut võimu .talupoegade üle ja uskus sunduse ainujõusse. 
Erandiks olid üksikud mõisnikud, kes püüdsid teatavate möönduste 
teel talupoegade töö produktiivsust ja initsiatiivi tõsta, mille kaudu 
nad lootsid mõisate tulu suurendada. . 

Möönduste suunda iseloomustavad nn. eraseadused, millest 
kolm esimest kehtestati Eestimaal Prantsuse kodanliku revolutsi
ooni esimestel aastatel. Esimene neist kehtestati Vigalas Lääne
maal parun B. J. Uexkülli poolt a. 1789, teine Ääsmäe ja Pajakä 
mõisas Harjumaal E. L. v. Tolli poolt. Seni on erinevaid arvamusi 
olnud viimati mainitud seaduse kehtestamise aja kohta. B. Uexküll 
luges selleks 1780-ndaid aastaid, 2 4 5  H. Toll aastaid 1784—1796, 2 4 6  

240 [J. G. Eisen von Schwarzenberg], Eines Lief ländischen Patrioten 
Beschreibung der Leibeigenschaft, wie solche in Liefland über die Bauern ein-
.geführet ist. Sammlung Russischer Geschichte von G. Fr. Müller. IX Bd., I St., 
St. Petersburg 1764, lk. 491—527. 

241 [H. J. v. Jannau], Geschichte der Sklaverey, und Charakter der 
Bauern in Lief- und Ehstland. Ein Beytrag zur Verbesserung der Leib
eigenschaft. Nebst der genauesten Berechnung eines Liefländischen Baakens, 
1786, lk. 133—135, 137, 140, 153, 155, 157, 170. 

242 G. Merkel, Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philoso
phischen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Völker- und Menschenkunde, Leipzig 
1797, lk. 316—320. 

243 J. Chr. Petri, Briefe über Reval, lk. 27. 
244 Я. 3 у T и с, Очерки по историографии Латвии, ч. I. Прибалтийско-

немецкая историография, Рига 1949, lk. 107. 
2 4 5  В. Uexküll, Erörterung einiger Grundzüge estländisch-ballischer 

Agrarentwickelung während der letzten Decennien. «Baltische Monatsschrift», 
XXVII Bd., Riga, Moskau, Odessa 1880, lk. 149. 
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Fr. Bienemann 1795. aastat, 2 4 7  Gernet ajavahemikku 1796—1802. 2 4 8  

Nagu näitab aga Eestimaa kubermanguvalitsuse kiri rüütelkonna 
peamehele 25. aprillist 1803, pärines mainitud seadus 1790. aasta 
sügisest. 2 4 9  1 791. aastal kehtestas parun O. Fr. Stackelberg Halliku 
jaRava mõisas Järvamaal ja 1801. aastal P. Fr. v. Löwis Kandle 
mõisas Virumaal eraseaduse, mida 1804. aastal mõnel määral täien
dati. Kõigis neis on ühised küsimused, mida püütakse lahendada, 
kusjuures sellest seisukohast Rava ja Halliku eraseadus väga vähe 
erineb Vigala omast. 

Kõik eraseadused lähtuvad sellest, et maa kuulub mõisnikule ja 
talupoeg on pärisori. Ainult Kandle eraseadus näeb ette tee isikliku 
vabaduse saavutamiseks. Nimelt saab peremees, kes on 15 aastat 
hoolsalt talu pidanud, korralikult (mõisniku arvates) elanud ja 
pole mõisale võlgu jäänud, isikliku vabaduse, kui ta maksab 60 
rubla assignaatides. Ta võib jääda sama maa rentnikuks. Nii saa
dud vabadus pidi laienema ka tema alaealistele lastele, mitte aga 
täiskasvanutele. Need, kes olid ise omal käel mõne ameti õppinud 
ja 10 aastat sel alal tublilt töötanud, pidid saama vabaduse, kui 
maksavad mõisale 50 rubla. 2 5 0  Nagu siit näha, oli tee isikliku vaba
duse juurde äärmiselt kitsas. 

Talupoegade müüki Vigala, Halliku ja Rava eraseadustes ei 
kitsendatud, Ääsmäe eraseaduses oli see keelatud, samuti nagu 
talupoegade kinkimine ja pantimine. 2 5 1  Kandle eraseaduses oli 
talupoegade müük piiratud, see ei võinud toimuda vastu talu
poja tahtmist. Nn. parandamatuid isikuid võis müüa vallakohtu 
ja 9 vanema peremehe nõusolekul. 2 5 2  

Talude eluaegne kasutamine oli kindlustatud ainult Ääsmäel, 2 5 3  

Kandle mõisas oli see lubatud tingimusel, et talu korralikult pee
takse. 2 5 4  Vigala, Halliku ja Rava eraseadustes ei antud selles 
suhtes mingeid lubadusi. Talumaa mõisastamine oli keelatud ainult 
Ääsmäel. 2 5 5  Talude pärandamise õigus pojale, väimehele või mõnele 
muule seaduses ettenähtud isikule oli fikseeritud kõigis eraseadus
tes. Niisamuti reserveerisid nad talupojale vallasvara omandamise 
õiguse tingimusel, et talupojal poleks mõisale võlga ja et ka tema 
muud kohustused oleksid täidetud. Ainult Ääsmäel polnud selles 
suhtes eri tingimusi seatud. Talupojal oli vallasvara pärandamise 
õigus seadustes ettenähtud korra alusel. 

Talupoegade mõisakoormised fikseeriti vakuraamatutes, kuid 

247 Fr. Bieneman n, Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland (1783— 
1796). Ein Capitel aus der Regentenpraxis,Katharinas 11, Leipzig 1886, lk. 420. 

248 A. v. Ger net, Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in 
Estland, lk. 102. 

249 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 901, I. 125—126. 
250 G. О. Hansen, op. eit., lk. 171. 
2 5 1  Sealsamas, lk. 336. 
2 5 2  Sealsamas, lk. 170. 
2 5 3  Sealsamas, lk. 336. 
2 5 4  Sealsamas, lk. 170. /  

. 2 5 5  Sealsamas, lk. 337. 
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peale Ääsmäe neid kuskil ei vähendatud. Seal vähendati rakme- ja 
jalapäevi nädalas '/ 2  adramaalt 4-le ning talupojad vabanesid vaku-
rahast, kohusviljast, puude ja heina andmisest. 2 5 6  

Kodukariõigust piirati olulisemalt Ääsmäel, nimelt 5 kepi- või 
piitsahoobini. 2 5 7  Vigala eraseaduse järgi jäi see mõisnikule piira
matuks, mõisaametnikud aga võisid karistada kõige enam 20 kepi-
hoobiga. 2 5 8  Kandle mõisas võisid valitseja, kubjas ja kilter talu
poega karistada 5—15 kepihoobiga kaetud kehale. 2 5 9  Mõisniku 
kodukariõigus jäi nähtavasti ka seal piiramatuks. Halliku ja Rava 
eraseadus kodukariõigust ei piiranud. 2 6 0  

Kõigi eraseaduste alusel kutsuti ellu vallakohtud. Ääsmäel 
valiti kohtunikud talupoegade poolt, 2 6 1  Vigalas nimetas need 
mõisnik valla või selle vanemate meeste esitise alusel. 2 6 2  Tõenäoli
selt toimus see nii ka Hallikul ja Raval. 2 6 3  Kandle mõisas nimetas 
kohtu esimehe mõisnik, kaaskohtunikud aga valiti valla poolt. 2 6 4  

Kohtunikuamet polnud seotud tähtajaga. 
Vallakohtu kompetentsi läks rida küsimusi, mis olid seni olnud 

mõisniku ja mõisavõimude lahendada, näiteks pärandusküsimused, 
talupoegade omavahelised tülid, sulaste ja teenijate jagamine 
talude vahel jne. Vallakohus võis määrata seaduses ettenähtud 
piirides rahatrahvi, kehalist või siis inimest mõnitavat karistust. 
Ainult Ääsmäel polnud viimast võimalust ette nähtud. Kohtu otsu
sed kinnitas mõisnik, mis painutas kohtu mõisniku tahte alla. 

Kõikjalt paistab, et eraseadused fikseerisid mõisa range kont
rolli talupoegade üle, ainult Ääsmäe omas oli sellest kõige vähem 
juttu. Selles kontrollis polnud midagi uut, mõis oli seda ikka teinud, 
ainult nüüd leidis see väljenduse seaduse näol. Kontrolli teostasid 
seaduses määratud piirides valitseja, mõisakubjas, külakuhjas ja 
äsja loodud vallakohus. Mitmekordse kontrolli eesmärgiks oli saa
vutada talumajanduse selline funktsioneerimine, et ta mõisa nõud
mised rahuldaks. Kandle mõisas näiteks nõuti, et peremehed took
sid igal kevadel enne jiiripäeva oma hobused ja künnihärjad üle
vaatusele. Need, kelle loomad olid halvasti toidetud, langesid karis
tuse alla. Kontrolli korras tuli valvata, et iga talu oleks varustatud 
sulaste ja tüdrukutega. Kui sulane enne tähtaega lahkus, sai ta 
Vigala eraseaduse järgi 50 kepihoopi, tüdrukut karistati 25 kepi
hoobiga ja peale selle tuli tal kaks nädalat kanda pealael kokku
köidetud juuste ümber tõrvatud köietükki. 2 6 5  

256 G.O.Hanse n, op. eit., lk. 339. 
257 Sealsamas, lk. 338. 
258 Sealsamas, lk. 54. 
259 Sealsamas, lk. 242. 
260 Sealsamas, lk. 130. 
261 Sealsamas, lk. 338—339. 
262 Sealsamas, lk. 16. 
263 Sealsamas, lk. 110. 
264 Sealsamas, lk. 186. 
265 Sealsamas, lk. 88. 
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Töö innustamiseks korraldati Kandle mõisas iga aasta enne 
jüripäeva, jaani- või peeter-paulipäeva ja talgutega seoses pärast 
mõisa vilja koristamist rahva kokkutulekuid, kus virgemaid kiideti, 
laisemaid laideti. Kiidetute nimed tuli seaduse järgi kanda eri raa
matusse, mis seisis mõisas kohtutoas. Meeleolu tõstmiseks niisu
gustel kokkutulekutel jagas mõis talupoegadele õlut ja viina. 2 6 6  

Eraseadused taotlesid väikeste möönduste (millistest kõige olu
lisemad olid Ääsmäel), talurahva initsiatiivi ergutamise ja range 
kontrolli teel küll feodaalse ekspluateerimise kindlustamist, kuid 
samal ajal viitasid nad vastuolu süvenemisele uute nõudmiste ja 
vana tootmisorganisatsiooni vahel. 

90-ndail aastail tuli üksikute mõisnike kõrval esmakordselt ka 
rüütelkonnal tervikuna tegelda mõisnike ja talurahva vahekordade 
reguleerimisega. Rüütelkonna esindajad ja ka tema huvide kaits
jad balti-saksa historiograafias on rõhutanud, et see toimunud 
täiesti vabatahtlikult ja «heast» tahtest talupoegade suhtes. Tege
likult aga oli rüütelkond sunnitud seda tegema 2 6 7  kartusest tsaari
valitsuse vahelesegamise ees. Selle kartuse tingis Katariina II 
rahulolematuse-avaldus siinse talurahva olukorraga rüütelkonna 
liikmele krahv О. M. Stackelbergile 2 6 8  1794. aastal. Selles avalduses 
ei tule näha- Katariina II hoolt talurahva heaolu pärast, vaid selle 
tingis «rahutu vaim», mis kogu Euroopas kasvas. Seepärast oli 
vaja ettenägelikult vähendada võimalike rahutuste põhjusi. 

Ülalmainitud küsimuses võttis Eestimaa maapäev 1795. aasta 
detsembris vastu rea otsuseid, 2 6 9  mis on formuleeritud nii, et nad 
võimaldasid senist olukorda säilitada", aga samal ajal näidata, 
nagu oleks tehtud midagi talurahva kasuks. 

Maapäeva otsus rõhutas, et mõisnikud pole õigustatud nõudma 
talupoegadelt rohkem koormisi, kui need seniste vakuraamatute 
järgi on kohustatud tegema. Kui peale nende nn. ordinaarsete 
koormiste on vaja nõuda veel mõningaid erakorralisi töid, siis 
tuleb vastavalt muid töid ära jätta, vähendada vakuraha või kohus-
maksu. Ainult lisavoore võis nõuda ilma kompensatsioonita. 

Senises historiograafias on tavaliselt rõhutatud, nagu oleks 
maapäev tahtnud deklareerida, et talurahva koormisi enam ei suu-
rendata. Sama seisukohta on kinnitanud ka rüütelkonna esinda
jad. Kuid maapäeva otsus on väga ebatäpne. Iga mõisnik teadis, 
et senisesse vakuraamatusse olid märgitud ainult iganädalased 
reeglipärased rakme- ja jalapäevad, vakuraha, kohusmaks ja vaku-
jaosed, laialt levinud abitegu aga mitte. Ometi paistab maapäeva 
otsusest, nagu oleksid kõik koormised vakuraamatus fikseeritud. 

266 Q. O. Hansen, op. eit., lk. 171—172. 
367 v [H. v. Samson-Himmelstjerna], Babel in Livland, Dorpat 1879, 

lk. 23. 
268 R. J. L. Samson v. Himmelstiern, Historischer Versuch über 

die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in besonderer 
Beziehung auf das Herzogthum Livland. «Das Inland» 1838, Beilage, veerg 112. 

269 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 37, 1. 112—114. 
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Seega kujunes maapäeva säärane otsus tegelikkuse täielikuks 
moonutamiseks. 

Maapäeva otsusega lubati kindlustada talupoegadele vallas
vara omandamise õigus tingimusel, et neil pole mõisa suhtes min
git võlga. Vallasvara hulka ei tohtinud kuuluda nn. talu raudvara, 
mis aga jäi kindlaks määramata. 

Talupoeg pidi tegema voorideks abipäevi, aga nii, et tema maja
pidamine selle all ei kannataks. Kodukariõigus jäi püsima, ainult 
maapäeva otsus rõhutas vajadust selles mõõtu pidada. Jäid püsima 
ka talupoegade müügi võimalused üksikult ja perekonniti, kuigi 
teatavail tingimustel. 

Et maapäeva otsused olid vastu võetud kartusest tsaarivalit
suse ees, siis pöördus järgnevalt maamarssal A. Ph. v. Salza 
Stackelbergi poole palvega, et see informeeriks keisrinnat maa
päeva töö tulemustest ja talurahva olukorrast. Seda tuli teha mõis
nikele võimalikult kasulikult. Tuli näidata, et siinsete talupoegade 
koormised on neile täiesti jõukohased. Talupoegade käsutuses olev 
vallasvara kuuluvat piiramatult nendele, seda võivat rfad ka vabalt 
pärandada. Mõisnikud kandvat talupoegade eest kõigiti hoolt, and
vat neile häda- ja viletsuseaegadel hobuseid, veiseid jne., vähenda
vat nende koormisi, kui vaja. Paljud mõisnikud maksvat talupoe
gade eest pearaha. Üldse kohtlevat mõisnikud talupoegi pehmelt. 
Kui mõned üksikud üldist korda rikuvad, siis aadel tervikuna 
mõistvat need alati hukka. Just nende üksikute käitumise reguleeri
miseks olevatki maapäev vastu võtnud vastavad otsused. Nende 
täitmist kontrollib rüütelkond ise, karistades nende rikkujaid, 
kuigi mitte kohtulikult. 

Kasutades ära tsaarivalitsuse hirmu talurahvarahutuste ees, 
rõhutas maamarssal, et silmas pidades ärevaid aegu ja käärimisi 
siinse talurahva hulgas ei tulevat vastuvõetud otsuseid avalikult 
teatavaks teha ega ka keisrinna poolt kinnitada. Vastasel korral 
võivat puhkeda rahutused ja haarata ka Venemaa, sest sealgi valit
seb pärisorjus. 2 7 0  

Eestimaa rüütelkond saavutas igatahes oma eesmärgi: vähe
magi vahelesegamise oht langes ära. Maapäeva otsuste avalda
mata jätmine võimaldas nendest lihtsalt mööda minna. Mingi
sugust kontrolli rüütelkond nende täitmise üle ei rakendanud. Kõik 
jäi iga mõisniku eraasjaks. Sellest hoolimata oli neil otsustel oma 
tähtsus. Nad näitasid, et mõisnike piiramatu võimu aeg on lähe
nemas lõpule. Tuleb arvestada, et võitlus feodalismi ja kujuneva 
kapitalistliku ühiskonna vahel kogu Euroopas süvenes, et tsaari
valitsuse poliitikas hakkas XIX saj. algul, võrreldes XVIII saj. 
viimaste aastatega, ilmnema erinev kurss ja et samal ajal hakkas 
feodaal-pärisorjusiiku korra kriis Eestimaal üsna järsult terav
nema. 

270 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 38, 1. 27—28. 
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II. FEODAAL-PÄRISORJUSLIKU KORRA KRIISI 
TERAVNEMINE EESTIMAAL XIX SAJ. ALGUL 

1. Vene tsarismi poliitika aadliimpeeriumi 
kindlustamisel XIX saj. algul 

Pärast Prantsuse kodanlikku revolutsiooni, jätkus kapitalist
liku ühiskonna positsioonide edasine tugevnemine, kusjuures 
Prantsusmaa jäi uue ühiskonna peamiseks tugialaks Euroopa 
mandril. Prantsusmaa otsese või kaudse mõju all juurdus kodan
lik kord mitmetes maades suuremas või väiksemas ulatuses. Direk-
tooriumi-, konsulaadi- ja keisririigi-aegsed sõjad olid Prantsus
maa poolt küll ebaõiglased vallutussõjad, aga nende kaudu andis 
kodanlik Prantsusmaa uusi lööke feodaal-absolutistlikule korrale 
Lääne-Euroopas. 

Venemaal toimus XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul feodaal-
pärisorjusliku korra intensiivne laostumine ning klassivastuolude 
teravnemine. Kui pärast Pugatšovi ülestõusu mahasurumist kuni 
1796. aastani on Venemaal teada 20 talurahva ülestõusu, 1  siis 
Paul I esimestel valitsemisaastatel oli 32 kubermangus 278 talu
rahva ülestõusu. 2  XIX saj. esimestel aastatel puhkesid suured rahu
tused Uraali vabrikutes; aastail 1801 —1806 toimus Venemaal 45 
talurahva ülestõusu, mis arenesid mitmel pool relvastatud kokku
põrgeteks sõjaväega. 3  

Võitluse süvenemine Lääne-Euroopas feodalismi ja uue, kodan
liku ühiskonna vahel ning klassivastuolude teravnemine Venemaal 
viisid feodaalideklassi ühe osa arvamusele, et aadliimpeeriumi 
kindlustamine ainult survevahenditega, nagu seda õigeks pidas 
Paul I valitsus, ei ole küllaldane. See aadlirühm pidas vajalikuks 
paindlikumat poliitikat, leidis, et survevahendite kõrval tuleb läbi 
viia ka reforme, mis tugevdaksid riigiaparaati, pehmendaksid 

1  В .  И .  С е м е в с к н й ,  К р е с т ь я н е  в  ц а р с т в о в а н и е  и м п е р а т р и ц ы  Е к а т е 
рины II. Изд. 2, т. I, С.-Петербург 1903, lk. 456, 

2  Е. П. Т р и ф и л ь е в, Очерки из истории крепостного права в России. 
Царствование императора Павла Первого, Харьков 1904, lk. 283. 

3  И .  И г н а т о в и ч ,  К р е с т ь я н с к и е  в о л н е н и я  п е р в о й  ч е т в е р т и  X I X  в е к а .  
«Вопросы истории» 1950, пг. 9, Ik. 49. 
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mõnel määral ühiskondlikke vastuolusid. See poliitiline joon ise
loomustabki Aleksander I valitsust XIX saj. esimestel aastatel. 

Jättes kõrvale sel ajal administratiivses korras ja hariduse alal 
teostatud muudatused, mis ei kuulu käesoleva teema raamesse, olgu 
märgitud tsaarivalitsuse seisukohad ainult agraarküsimuses. 
12. dets. 1801 avaldati ukaas, mille alusel võisid kaupmehed ja 
riigitalupojad osta asustamata maid. 20. veebr. 1803 avaldati ukaas 
vabadest põlluharijatest, mis võimaldas mõisnikel vabastada talu
poegi pärisorjusest tasu eest ja varustada neid maaga eraomandi 
alusel. 20. veebruari ukaas jättis aadlile eespool mainitud võima
luse, kuid ei püüdnud mingil määral kõigutada seniseid agraar-
suhteid. Seda näitab ilmselt siseminister V. P. Kotšubei poolt 
27. veebr. 1803 antud viimati mainitud ukaasi kommenteeriv 
reskript. Selles märgitakse, et valitsuse eesmärgiks pole nõrges
tada seni kehtinud suhteid mõisniku ja talupoja vahel. Talupojad 
peavad jääma üldiselt niisamasugusesse sõltuvusse oma isan-
daist ja kuulekusse nende vastu nagu seni. Kuulekuse vähemagi 
rikkumise puhul tuleb neid karmilt karistada. See oli selge keel 
talurahvaküsimuses. Nendest ukaasidest tsarism Venemaal tollal 
kaugemale ei läinud, silmas pidades vene aadli suure enamiku 
tahet. 

See asjaolu, et tsaarivalitsus aadliimpeeriumi kindlustamisel 
XIX saj. esimestel aastatel kaalus ka reformide võimalikkust ja 
mõnedki sammud (kuigi väga vähesed) sel alal astuti, et pöörati 
tähelepanu ka agraarküsimusele (nagu näitavad intiimkomitee 
koosolekud), on olulise tähtsusega Eestimaa seisukohalt, kus, 
nagu järgnevalt näeme, feodaal-pärisorjusliku korra kriis hak
kas järsult teravnema kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. 

2. Põllumajandusliku toodangu langus Eestimaal 
viljaikalduse tingimustes 

Feodaal-pärisorjusliku korra kriisi järsk teravnemine XVIII saj. 
lõpul ja XIX saj. algul oli otseses seoses ikaldusaastaga. Viima
sed paljastasid ilmekalt siinse pärisorjusliku põllumajanduse 
nõrkuse, mõisamajanduse ebakindluse, eriti aga feodaalse kurna-
missüsteemi tagajärjed talurahvale. 

Viljasaakide suuremad või väiksemad äpardumised olid olulisel 
määral tingitud halbadest ilmastikutingimustest, mis pääsesid 
mõjule tolleaegse põllumajanduse vastupanu nõrkuse tõttu. Por
kuni mõisniku Tiesenhauseni andmeil oli esimese ikaldusaasta, 
1799. a. kevad külm. 21. aprilli  paiku oli lumi uuesti maas, nii et 
võidi reega sõita. 4  Kevade teine pool, samuti ka suvi ja sügise 
algus olid ülemäära vihmased, 5  mis tuli viljasaagile kahjuks. 

4 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 780, I. 64 
5 ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 132. 



Esimese ikaldusaasta viljasaagi suuruse hindamisel on otstar
bekohane lähtuda 1795. aastast, mil saak oli hea, külvipind aga 
võrdlemisi lähedal 1799. aasta külvipinnale. 1796. ja 1797. aastal 
oli külvipind oluliselt väiksem 1799. aasta omast, 1798. aasta aga 
tunduvalt suurem. 1795. aastaks oli külvatud tali- ja suvivilja 
kokku 269 573 tündrit, saak ulatus 1 579 886 tündrini; 1799. aastal 
olid vastavad arvud 276 506 ja M53 968. 6  Nagu siit näeme, saadi 
1799. aastal 1795. aastaga võrreldes vilja vähem 125 918 tündrit, 
kuid külvipind oli suurem. Võrreldes 1796. aastaga saadi 1799. aas :  

tal vilja vähem 30 959 tündrit, võrreldes 1797. ja 1798. aastaga vas
tavalt 18 851 ja 692 162 tündrit. Kui 1795. aastal saadi 4,9, 1796. 
aastal 4,8, 1797. aastal 4,9 ja 1798. aastal 5,6 seemet, siis 1799. aas
tal.saadi 4,2 seemet üle külvi. 

Kui võrrelda tali- ja suviviljasaakide suhtes 1799. aastat 1797. 
aastaga (1795, aastaga pole võimalik võrrelda, sest viimase kohta 
puuduvad andmed), siis nähtub, et taliviljasaak oli 1799. aastal 
tunduvalt halvem 1797. aasta omast, suviviljasaak aga mõnel mää
ral parem. Ametlikel andmeil saadi 1797. aastal talivilja 711 754 ja 
suvivilja 761 065 tündrit, 7  1799. aastal aga olid vastavad arvud 
686 297 ja 767 671. Seejuures tuleb arvestada, et nii tali- kui ka 
suviviljakülv 1799. aastaks oli suurem 1797. .aasta omast. 1797. -aas
taks külvati talivilja 113.080 ja suvivilja 136 157 tündrit, 1799. aas
taks ulatus aga taliviljakülv 124 696 ja suviviljakülv 151 810 tünd
rini. 

Järgmisel aastal pidurdasid kevadist viljakasvu äärmiselt 
jahedad ilmad. 8  Suvi kujunes erakorselt külmaks. 9  20. augustist 
peale algasid öökülmad, mis tegid kogu maal suviviljale suurt 
kahju. 1 0  Ametlikel andmeil saadi talivilja 1800. aastal 724 291 ja 
suvivilja 730 166 tündrit. Kogu saak ulatus 1 454 457 tündrini, 1 1  

olles seega peaaegu eelmise aasta saagi tasemel. Märkimisväärne 
on see, et taliviljasaak oli eelmise aasta omast tunduvalt parem, 
suviviljasaak ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu halvem. 
Rüütelkonna peamees J. G. v. Berg kõneles koguni suvivilja täieli
kust ikaldumisest, 1 2  mida aga viljasaagi aruanne ei kinnita. Aas
taks 1800 tehtud külv oli eelmise aasta omast pisut yäiksem, ulatu
des 271 896 tündrini, millest talivilja oli 121 604 ja suvivilja 150 292 
tündrit. Et aga saak oli peaaegu niisama suur, tuli sellest, et 
1800. aasta lõikus andis 4,3 seemet üle külvi. Seejuures tuleb aga 
arvesse võtta, et suvivilja kvaliteet oli eelmise aasta omast halvem 
külmakahjustuste tõttu. Kui viljasaaki hinnata maakonniti, siis 

6 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 38. 
7 Andmed vt. sealsamas, 1. 8. 
8 ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 35. 
9 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 781, 1. 47. 

10 ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 35. 
11 ENSV RAKA f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 57. 
12 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, 1. 567. 
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Harju- ja Virumaal oli see eelmise aastaga võrreldes parem, Järva
maal pisuL halvem ja Läänemaal tunduvalt halvem. 

Veel sügavam tagasilöök põllumajanduses toimus 1801. aastal. 
Seda tingisid külmad, mis tabasid rukist õitsemise ajal, 1 3  eriti 
tugev oli külm 1. juuni ööl, mis tegi kogu maal rukkile suurt kahju. 1 4  

Teatavat mõju avaldasid talivilja kasvule ka eelmise sügise ilmas
tikutingimused. 15. septembril märkis Tiesenhausen, et rukkiorast 
poie peaaegu näha, maa aga on juba kõvaks külmunud. 1 5  Rüütel
konna peamees luges 1801. aasta rükkisaagi täiesti äpardunuks, 
paljudes mõisates ja taludes ei saavat isegi seemet. 1 6  Kubermangu
valitsuse esialgsete kokkuvõtete järgi ulatus kogu saak 1 319 958 
tündrini, millest talivilja oli 560 407 ja suvivilja 759 551 tündrit. 1 7  

Võrreldes eelmise aastaga toimus ulatuslik tagasilöök talivilja 
alal, mis viis üldise saagi alla. Suvivili oli eelmise aasta omast 
parem, kuigi ta ei ulatanud 1799. aasta tasemeni. Külv 1801. aas
taks oli eelmise omast pisut väiksem, ulatudes 271 755 ^tündrini, 
millest talivilja oli 120 862 ja suvivilja 150 893 tündrit. 

Kui vaadelda saaki maakonniti, siis eriti tugev oli langus Viru
ja Läänemaal, nagu nähtub tabeli 35 andmetest. 

T a b e l  3 5  

Maakond Aastad Taliviljasaak 
tündrites 

Suviviljasaak 
tündrites Kokku tündrites 

Virumaa 1800 2256"0 230577 456207 
1801 143363 193364 336727 

Läänemaa 1800 152062 152588 304650 
1801 79295 172932 252227 

Järvamaa 1800 137833 132843 270676 
1801 70437 180741 251178 

Mis puutub Järvamaasse, siis saadi siin talivilja küll tunduvalt 
vähem, seda pehmendas aga eelmisest aastast palju parem suvi
viljasaak. 

Nagu hiljem selgus, oli 1801. aasta viljasaak kubermanguvalit
suse esialgsest kokkuvõttest väiksem 142 100 tündri võrra. 1 8  Seega 
ulatus mainitud aasta saak 1 177 858 tündrini ning andis üle külvi 
3,3 seemet. Mõnedes kihelkondades oli seejuures eriti madal saak. 
Nii saadi Kullamaal enamasti 0,2, Märjamaal 0,3, Vigalas 0,7, 
Pühalepas, Reigis ja Käinas 0,2, Martnas 0,8, Karusel ja Kirblas 
0,9, Koerus 1,4, Järva-Madisel 1,8, Jõelähtmes 1,4 ja Lüganusel 

13 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, 1. 774. 
14 ENSV RAKA, {. 1423, nim. 1. sü. 21, 1. 35. 
15 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 781, I. 51. 
16 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A 1 40, 1. 769—770. 
17 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 85. 
18 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13А/ 1. 87. 
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0,3 seemet üle külvi. 1 9Nagu näha haarasid eriti madalad saagid 
üldse 13 kihelkonda ja seejuures kõiki või peaaegu kõiki mõisu. 
Kuigi kubermanguvalitsuse andmeist ei selgu otseselt kohaliku 
iseloomuga konkreetsed põhjused, võib arvata, et oma osa eten
das siin ka kehv pinnas, eriti Lääne- ja Hiiumaal. 

Võrreldes 1801. aasta viljasaaki 1795. aasta omaga näeme, et 
see on viimasest väiksem 402 028 tündri võrra ja 1799. aasta omast 
276 110 tündri võrra. 1801. aasta moodustab ikaldusaastate sügav
punkti. 

1802. aastal olid ilmastikutingimused mõnel määral paremad 
kui eelmistel aastatel, kuid põllumajandus ei pääsenud kohe eel
nenud tagasilöökidest. Saagi suurusele mõjusid niisugused tegu
rid, nagu maa ja tööjõu kurnatus, seemne puudus, selle halb kvali
teet jne. 1802. aastal saadi vilja 1 390 495 tündrit, millest oli tali
vilja 597 987 ja suvivilja 792 508 tündrit. 2 0  Keskmiselt saadi 4,3 see
met üle külvi. Tuleb märkida, et 1802. aasta saagi madal seis oli 
tingitud taliviljasaagist, mis jäi kaugele maha näiteks 1799. aasta 
omast. Suviviljasaak ületas aga 1799. aasta vastava saagi 24 837 
tündri võrra ja 1797. aasta oma veelgi suuremal määral. 1802. aas
taks oli külv väiksem kui eelmistel ikaldusaastatel, ulatudes 
262 549 tündrini, millest langes talivilja arvele 116 967 ja suvi
vilja arvele 145 582 tündrit. Külvipinna vähenemine oli kahtlemata 
tingitud seemnenappusest. 

1803. aastal on näha saakide edasist paranemist. Mainitud 
aasta lõikus andis kokku 1 458 852 tündrit teravilja, millest talivili  
moodustas 669 763 ja suvivili  789 089 tündrit. 2 1  Eriti kasvas eel
mise aastaga võrreldes taliviljasaak, jõudmata aga veel esimese 
ikaldusaasta tasemele. Kui. 1803. aasta saak 1799. aasta saagi 
siiski 4884 tündri võrra ületas, siis suvivilja arvel. Peamine efekt 
saavutati külvipinna laiendamisega. Nii ulatus kogu külv 
1803. aastaks 283 822 tündrini, millest taliviljale kuulus 128 770 ja 
suviviljale 155 052 tündrit. Seejuures saadi aga ainult 4,1 seemet 
üle külvi, mis oli eelmise aasta omast, aga samuti 1799. aasta 
omast madalam. 

1804. aastal halvenes olukord põllumajanduses uuesti. Saak oli 
eelmise aasta omast 28 682 tündri ja 1799. aasta omast 23 798 
tündri võrra väiksem, ulatudes 1 430 170 tündrini, sellest talivilja 
646 160 ja suvivilja 784 010 tündrit. 2 2  1804. aastaks tehtud külv 
oli eelmise aasta omast suurem, ulatudes 284 076 tündrini. See 
näitab, et jätkus püüd saaki suurendada külvipinna laiendamise 
teel. 1804. aasta lõikus andis aga vähem välja kui eelmise aasta 
oma, nimelt 4,0 seemet üle külvi. Võrreldes eelmise aastaga esi
neb tugevam langus just taliviljasaagis, sest eelmisel sügisel oli 

19 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 87. 
20 Sealsamas, 1. 99. 
21 Sealsamas, 1. 112. 
22 Sealsamas, 1. 135. 
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rukkiuss hävitanud oraseid, mistõttu tuli kevadel osa talivilja-
põlde võtta suvivilja alla. Seetõttu kujunes taliviljakülv väikse
maks eelmise aasta omast, ulatudes 125 729 tündrini, suvivilja
külv aga suuremaks, tõustes 158 347 tündrini. Taliviljaorast 
kahjustas ka talvine külm ning tema kasvu pidurdas külm kevad. 
Suviviljale tulid kahjuks samuti kevadine külm ja liigsed vihmad 
valmimise ajal. 2 3  Kui vaadelda olukorda eri maakondades, siis oli 
talivilja alal kõige tugevam tagasilöök Harjumaal, väga väike 
Järva- ja Läänemaal, Virumaal oli saak eelmise aasta omast 
koguni parem. Suvivilja alal oli tunduv langus Läänemaal; Harju
maal, Järvamaal ja eriti Virumaal oli saak parem kui eelmisel 
aastal. 

Tavaliselt märgitakse ikaldusaastate lõppu 1802. aastaga, kuid 
nagu näitavad tegelikud andmed, pääses Eestimaa põllumajandus 
ikaldustesfäärist alles 1805. aastal. Kogu saak tõusis siis 
L536 491 tündrini, millest talivilja oli 753 088 ja suvivilja 783 403 
tündrit. 2 4  Peamine tõus toimus just taliviljade alal. Kuigi rukkiuss 
mõnel pool kahjustas orast, soodustas hea ilm kõigiti rukki õitse
mist ja valmimist. Suviviljale tulid kahjuks ebasoodsad ilmastiku
tingimused vilja valmimise ajal. 

1805. aasta saak ületas 1796., 1797. ja 1799. aasta taseme, jäi 
aga 1795. aasta saagist madalamale 43 395 tündri võrra, veel enam 
aga 1798. aasta saagist. Seejuures tuleb arvestada, et 1805. aasta 
külv oli eelmise aasta omast pisut väiksem, ulatudes 282 594 tünd
rini, millest talivilja oli 126 767 ja suvivilja 155 827 tündrit. Külvi
pind tervikuna ületas kõik aastad alates 1795. aastast (välja arva
tud 1798., 1803. ja 1804. aasta). Üle külvi andis 1805. aasta lõikus 
4,4 seemet, jõudes seega paremate aastate taseme lähedale. 

3. Mõisamajandus XIX saj. algul. Eestimaa Mõisnike 
Krediitkassa asutamine 

Halvad aastad põllumajanduses tähendasid olulist lööki päris-
orjuslikule mõisa majandusele. Eestimaa mõisnike peamised tulud 
pärinesid tollal teatavasti viina ja vilja müügist, kuid nii ühel 
kui ka teisel alal oli ikaldusaastail suurem või väiksem tagasimi
nek. 

Viinapõletamise olukorda iseloomustavad andmed tabelis 36. 2 5  

Nagu näha, langesid a. 1800—1804 nii viinaks põletatud vilja 
kui ka saadud viina hulk üsna oluliselt. Vilja kulutati vähem 
77 003,2 tündrit ja viina saadi vähem 223 072 pange. Viinaköökide 
arv langes 38 võrra. 

23 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, J. 134. 
24 Sealsamas, 1. 147. 
25 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 5А,-1. 136, 172, 205, 208, 211. 
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T a b e l  3 6  

Aasta Maakond 
Vijnaköökide 

arv 
Viinaks põletatud 

vilja hulk tündrites 
Saadud viina 

hulk pangedes 

1800 'Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

102 
127 

74 
92 

47729,6 
112211,2 

40126,4 
42931,2 

129949 
316975 
110298 
120685 

"395 242998,4 677907 

'1801 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

101 
126 

73 
84 

40896,0 
101940,8 

36880,0 
34232,0 

112670 
301308 
100906 

94061 

384 213948,8 608945 

1802 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

104 
126 

73 
84 

38934,4 
83976,0 
33265,6 
28947,2 

104819 
233757 

90392 
83454 

387 185123,2 512422 

1803 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

99 
114 

68 
83 

37488,0 
69894,4 
37366,4 
30755,2 

96575 
193521 

94011 
84643 

364 175504,0 468750 

1804 Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

104 
104 

75 
74 

37566,4 
64526,4 
3614 Q,8 
27761,6 

100246 
180416 
95313 
78860 

357 165995,2 454835 

Vähenevat tulu viina müügist kompenseeriti mõnel määral hin
dade tõstmisega. Nimelt otsustas maapäev a. 1800 toobi viina hinda 
tõsta seniselt 14 kopikalt 24 kopikale. Rüütelkond motiveeris maini
tud otsust vajadusega võidelda liigse joomise vastu talupoegade 
hulgas, kuid tegelikult taotles ta ainult oma tulude suurendamist ja 
just talupoegade arvel. Rüütelkond võttis vastu mitte üksi viina-
hindade tõstmise otsuse, vaid nägi ette ka vahendid selle kindlaks 
elluviimiseks. Järelevalve uute hindade rakendamise üle langes 
ülem-kirikueestseisjatele. Nendele, kes teatasid ülem-kirikueestseis-
jale või haagikohtunikule viina odavama hinnaga müügi juhtudest, 
maksti preemiana 50 rbl. müüja arvel. Peale selle tuli viimasel 
maksta veel 100 rbl. karistusena rüütelkonna kassasse. 2 6  

26 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, 1. 217—219. 
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Mis puutub vilja väljaveosse; siis sõltus see riigivõimu kau
banduspoliitikast, viljasaagi suurusest jne. Riigivõimu poliitika oli 
selles küsimuses muutlik. Nimelt keelati aprillis 1799 vilja välja
vedu Eestimaalt, 2 7  kuid juba mais lubati seda uuesti. 2 8  Inglismaaga 
vahekorra halvenemise tingimustes keelas valitsus jaanuaris 1800 
uuesti vilja väljaveo Eestimaalt samuti ka Liivi- ja Kuramaalt. 2 9  

Aprillis 1800 keelati ka viina väljavedu Balti sadamaist 
välismaale. 3 0  "Need väliskaubanduslikud kitsendused jäid jõusse 
kuni 24. märtsini 1801, mil välispoliitilise kursi muutmise ja 
Inglismaaga vahekorra paranemise olukorras Aleksander I valitsus 
tühistas väljaveokeelu. 3 1  

Vilja väljaveo keelu tühistamine oli Eestimaa rüütelkonna huvi
dega täiesti '  kooskõlas, kuid esialgu ei suutnud ta seda küllalt 
kasutada. Vilja väljavedu sõltus põhiliselt ülejääkide suurusest, 
mis olenes omakorda kubermangu vajadustest. Siia kuulus vili, mis 
läks toiduks inimestele ja loomadele, järgmise aasta seeme, vili, 
mis põletati viinaks, pruuliti õlleks jne. Need vajadused olid eri 
aastatel erinevad; viina põletamiseks võidi näiteks kulutada suu
remal või väiksemal hulgal vilja, külvipinna suurus oli muutlik jne. 

Arvestades mitmesuguseid vajadusi vilja suhtes kubermangu 
enda piirides, ei jäänud tsiviilkuberneri andmeil ja arvestustel 
1799. a. saagist midagi üle välismaale müügiks. 3 2  1800. a. saagist 
näis tekkivat väike ülejääk (15 709 tündri ulatuses), mis ei kujune
nud aga reaalseks. Suvivilja kvaliteet oli tavalisest halvem ja pea
legi ruttasid Viru- ja Järvamaa mõisnikud müüma vilja Tartumaale, 
kus oli ka sellest puudus. Seetõttu tuli Eestimaal endal arvestada 
puudujääki. 3 3  1801. a. viljasaagi alusel tekkis suur puudujääk, 3 4  

kuid siiski veeti 1801. aastal kuni septembri esimeste päevadeni 
Tallinna sadamast välja 16 000 tündrit ja Haapsalu kaudu 2080 
tündrit vilja. 1802. aastal pidi tsiviilkuberneri ametliku aruande alu
sel tekkima küll ülejääk 7654,4 tündri ulatuses,,kuid seejuures tuleb 
arvestada, et järgmisel aastal oli külvipind plaanitsetust suurem 
enam kui 16000 tündri võrra, mistõttu mingit ülejääki tekkida ei 
saanud. 1803. ja 1804. a. andsid kubermanguvalitsuse arvestuste 
alusel mõlemad ülejäägi, esimene 61 401 tündri 3 5  ja teine 49 603,2 
tündri 3 6  ulatuses, mis'löi aluse vilja müügiks välismaale. Mis puu
tub 1805. aastasse, siis oli ülejääk umbes 109 340 tündrit, millest 
juba sama aasta lõpuks saadeti välismaale 47 448 tündrit. 3 7  

27 ПСЗ,   18930. 
28 ENSV RAKA, i. 854, nim. 1, sü. 780, !. 67. 
29 ПСЗ,   19252. 
30 ПСЗ,   19392. 
31 ПСЗ,   19803. 
32 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 13A, 1. 31. 
33 Sealsamas, 1. 51—52. 
34 Sealsamas, 1. 86. 
35 Sealsamas, I. 113. 
36 Sealsamas, 1. 136. 
37 Sealsamas, 1. 148. 
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Kaotust, mille osaliseks sai mõisamajandus, kompenseerisid 
mõnel määral kõrgemad viljahinnad, kuid seejuures tuleb arves
tada, et ka nende kaupade hinnad, mida mõisnik ostis, tõusid. Vil-
jahindade tõusu ja langust näitavad vastavad noteeringud Tal
linnas XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul, kusjuures alljärgnevalt 
on arvesse võetud aasta kõrgeim hind. 3 8  

T a b e l  3 7  

Aastad Nisusälitise hind 
(rublades) 

Rukkisälitise hind 
(rublades) 

Kaerasälitise hind 
(rublades) 

1799 160 130 80 
1800 240 145 75 
1801 240 170 75 
1802 220 160 75 
1803 200 133 55 
1804 200 110 60 

Nagu siit näha, oli nisu hind kõrgeim 1800. ja 1801., rukki hind 
1801. ja kaera hind 1799. aastal. 1803. aastal on märgata juba vilja-
hindade langust. 

Viina- ja viljamüügi tagasiminek tekitas mõisnikele süveneva 
rahapuuduse, eriti aga puuduse hõberahast, mida andis just põllu
majandussaaduste väljavedu. Hõberaha nappust suurendas oma
korda asjaolu, et välismaalt ostetavate kaupade eest tuli maksta 
hõbedas või siis vekslites, mida muretseti hõbeda eest. Tungiv vaja
dus hõbeda järele oli tingitud ka sellest, et siinsed rahalised tehin
gud sõlmiti ja olid sõlmitud just hõbedas. Juba 14. juunil 1800 mär
kis Tiesenhausen, et rahapuudus on siin nii suur nagu mitte kunagi 
varem. 3 9  Kuid siis oli alles ikaldusaastate algus. Rahapuudus pol
nud siin uudne nähtus; ta esines ikka siis, kui valitses põllumajan
dussaaduste väljaveo keeld või kui viljaeksport oli väike. Kuid 
käesoleval korral tuleb arvesse võtta, et mõisnikud olid võlgades 
sellises ulatuses nagu mitte kunagi varem, olid sõltuvuses linna 
liigkasu võtvast kapitalist, sest organiseeritud pangakrediit koha
peal puudus. Süveneva rahapuuduse tingimustes langesid mõisate 
hinnad, vähenes seega võlgade tagatise väärtus. Need, kellel oli 
vaja protsente ja võlgasid õiendada, pärandusosasid välja maksta 
jne., sattusid raskustesse ja mitmed koguni pankroti äärele. 
Sellises olukorras pöördusid paljud mõisnikud suuliselt ja 
kirjalikult rüütelkonna peamehe poole tungivate palvetega abi 
organiseerida. 

Mõisnike majanduslikfe raskuste kergendamise ja nendest välja-
pääsutee rajamise eesmärgil võttis maapäev 1800. a. veebruaris 
vastu otsuse Eestimaa Mõisnike Krediitkassa asutamise kohta. 

38 Andmed vt «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1800, St. 23, 46, 52; 
1801, St 1, 2, 23; 1802, St. 2, 16; 1803, St. И, 17, 35; 1804, St. 49, 50 

3 9  ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 781, 1. 39. 
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Kuigi võitlus vastava loa ja esialgse tegevuskapitali saamiseks 
riigivalitsuselt algas kohe, saavutas rüütelkond eesmärgi alles 
1802. aasta sügisel, mil Aleksander I kinnitas Eestimaa Mõisnike 
Krediitkassa põhikirja ja rahuldas ka rüütelkonna palve esialgse 
tegevuskapitali suhtes. 4 0  

Eestimaa Mõisnike Krediitkassa, mis alustas tegevust 1802. a. 
lõpul, oli täiesti rüütelkonna asutus. Tema ülesandeks oli siinsetele 
mõisnikele vajaliku krediidi kindlustamine garanteeriva liikmes
konna kollektiivsel vastutusel ning krediitkassale laenusoovijate 
poolt panditud kinnisvara tagatisel. 4 1  

Et laenusumma võis tõusta kuni 2/ 3  adramaa väärtusest, siis 
võis laen ulatuda Eestimaa sisealadel kuni 2000 rublani hõbedas, 
rannikualadel (ranniku-adramaalt) kuni 1000 rublani, 4 2  Hiiumaal 
aga pärisorjadega asustatud adramaalt 2000 rublani ja vabade 
inimestega asustatud adramaalt 1000 rublani. 4 3  Laenude andmine 
toimus osalt sularahas, osalt aga kassatähtedes, kusjuures laenu 
eest tuli maksta 5% ning asjaajamiskuludeks 1 !%. Sularahafond 
moodustus riigivalitsuse poolt algkapitaliks määratud 500 000 hõbe-
rublast, millelt tuli maksta 3% intressi ja 3% iga aasta kustutuse 
arvel, ning 2 000 000 bankorublast, millelt tuli maksta 5% aastas. 
Selle summa kustutamine algas 15 aasta pärast, mille arvel tuli 
maksta 5% aastas. Sularaha saamiseks hankis krediitkassa hiljem 
uusi laene Peterburist; tal oli õigus laenu muretseda ka kindlat 
protsenti kandvate obligatsioonide vastu ning seejuures isegi välis
maalt. Kassatähtede emiteerimine toimus kassa liikmeskonna üldise 
garantiisüsteemi tagatisel, laenusaaja kinnisvara pantimisel. 4 4  Nii 
sularahas kui ka kassatähtedes antud laenude vastu võttis krediit
kassa pantkirjad. 4 5  

Krediitkassalt said mõisnikud kahtlemata palju abi, kuid imet, 
mis temalt loodeti mõisnike majandusliku olukorra parandamiseks, 
ei suutnud ta teha. Maapäeva komisjon, kes kaalus 1800. a. veeb
ruaris uue asutuse hüvesid, leidis oma pfbgnoosis, et mõisnikud 
võivat krediitkassa laenude abil vabaneda senistest võlgadest ja 
siis kogutud tagavaradega kustutada ka krediitkassa võlad. 4 6  Esi
tades krediitkassa põhikirja keisrile kinnitamiseks, rõhutas kindral-
kuberner S. F. Golitsõn oma kaaskirjas, et selle asutuse tegevuse 
kaudu vabaneb aadel ahnetest liigkasuvõtjatest ja võlgadest ning 
on juba mõne aasta pärast majanduslikult õitsval järjel. 4 7  Niisugu-

4 0  F .  v .  z  u  r  M ü h l e n ,  H u n d e r t  J a h r e  d e r  E h s t l ä n d i s c h e n  C r e d i t - C a s s e  
1802—1902, Ревель 1902, Ik. 16—17. , 

41 Reglement zur Verwaltung der Ehstländischen adelichen Privat-Bank 
[Credit-Cassa] 1802, Reval, lk. 4. 

42 Reglement, lk. 18. 
43 N. v. S t а с к e 1 b'e r g, op. cit., lk. 37. 
4 4  Reglement, lk. 4. 
4 5  Sealsamas, lk. 14. 

> l e  Komisjoni arvamus Eestimaa Mõisnike Krediitkassa kohta vt. ENSV 
RAKA, f. 854, nim. A3, sii. А I 40, 1. 117—140. 

47 ENSV RAKA, f. 2486, nim. 1, sü. 8, 1. 47—48. 
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seid teeneid krediitkassalt ei saadud; vastupidi — aadli võlastu-
mise protsess süvenes. Mõisnike nõudmine krediidi järele kandis 
pidevat'  iseloomu, mistõttu krediitkassal tuli otsida ikka uusi ja 
uusi abiallikaid selle nõudmise rahuldamiseks. 1802. a. detsembris 
oli näiteks mõisnike poolt laenu palutud: 
hõbedas 1 435 272 rubla 
bankoassignaatides 492 477 
kassatähtedes 24 000 „ 4 8  

1803. a. jaanuaris suurenes see summa veelgi. Rida laenusoovi
jaid langes välja, sest nende taotlused ei vastanud krediitkassa 
põhikirjas ettenähtud tingimustele. 7. veebruaril fikseerus soovitud 
laenusumma 1 087 577 rublale hõbedas ja 402 515 rublale banko
assignaatides. 4 9  16. märtsiks oli sellest välja makstud 
hõbedas 499 960 rubla 
bankoassignaatides 183 900 ,, 
kassatähtedes 440 900 
Suuremas ulatuses maksta polnud võimalik, kassasse jäi 17 rubla 
65 kopikat. 5 0  1804. a. veebruaris rahuldati laenusoovijate palveid 
hõbedas 783 050 rubla ja 
bankoassignaatides 756 400 „ väärtuses. 5 1  

Järgmised aastad tõid uusi laenusoove ja nende rahuldamisi. 
1810. a. oli aadlil krediitkassa võlga 2 804 440 rubla hõbedas ja 
3 078 760 rubla paberrahas. Samal ajal oli muid võlgu 5 916 800 
rubla ulatuses (enamasti hõbedas), seega kokku 11 800 000 rubla. 
Aadlile kuuluva 6451 adramaa väärtus ulatus 19 353 000 rublani. 
Seega langes mainitud aastal ühele adramaale ca 1829 rubla, kus
juures adramaa väärtus ise oli 3000 rubla. Võlavabu adramaid oli 
7 553 000 rubla ulatuses. 5 2  Nagu sellest näha, oli XIX saj. esimese 
aastakümne jooksul Eestimaa mõisate võlgnevus tunduvalt kasva
nud, võrreldes XVIII saj. lõpu ja XIX saj. algusega. Laenude and
mine oli krediitkassal võimalik olulisel määral sularaha väljast
poolt muretsemise tõttu. Nagu juba eespool märgitud, andis riigi
valitsus laenu 500 000 hõberubla ja 2 000 000 bankorubla, kusjuu
res viimane tuli väljamaksmisele järk-järgult a. 1803—1806. 5 3  

1,803. a. saadi apanaažidepartemangult laenu 700 000 bankorubla 
ulatuses, millest 200 000 rubla saadi kätte 1803. a. juunis ja 
500 000 rubla 1804. a. veebruaris. 5 4  Järgmine laen tehti mais-
kondlike obligatsioonide vastu 1804. a. novembris Peterburist 
900 000 bankorubla suuruses, millest 600 000 rubla saadi 1805. a. 
veebruaris ja 300 000 rubla 1806. a. veebruaris. 5 5  1805. veebruaris 

4 8  F .  v .  z  u  r  M ü h l e n ,  o p .  e i t , ,  l k .  1 9 .  
4 9  N .  y .  S t a c k e l b  e r g ,  o p .  e i t . ,  l k .  7 4 .  
50 Sealsamas, lk. 75—76. 
51 Sealsamas, lk. 77. 
52 ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 189, 1. 103—104. 
5 3  F .  v .  z u r  M ü h l e n ,  o p .  c i t „  l k .  1 7 .  
54 N. v. S t а с к e 1 b e г g, op. eit., lk. 131. 
5 5  F .  v .  z u r  M ü h l e n ,  o p .  e i t . ,  l k .  2 8 .  
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tehti uus, 200 000 rubla suurune laen pankur parun Ballilt Peterbu
ris. 5 6  1808. a. saadi uus laen riigivalitsuselt 2 000 000 bankorubla 
ulatuses, 5. 7  mis ei jäänud viimaseks. Peale selle tulid summad koha
likelt rahakapitali omanikelt maiskondlike obligatsioonide vastu. 

Mõisnike väikest lootust võlgadest vabaneda näitab seegi asja
olu, et 1804. a. asutati nn. kustutusfond, mis nägi ette laenude 
pikaajalise kustutamise mooduse. 5 8  1807. a. otsustas aga krediit
kassa (liikmete koosolek) anda laenu ka vilja tagatisel, nimelt 

1 sälitise nisu arvel 125 bankorubla 
1 "  rukki "  100 
1 "  odra " 80 
1 "  kaera "  50 

Samuti otsustati anda laenu kulla ja hõbeda vastu. 5 9  

Tänu eriti väljastpoolt tulevatele rahasummadele oli krediit
kassa mõisnikele pärisorjusliku põllumajanduse terava kriisi tin
gimustes mõjukaks päästerõngaks, aidates seda parasiitlikku kihti 
vee peal hoida. Selle asutuse abil vabanesid mõisnikud üsna tun
duvalt eraisikutelt tehtud laenudest. Ta soodustas rahaliste suhete 
edasist kasvu mõisamajanduses ja etendas hiljem olulist osa feo
daalse mõisamajanduse ümberkujundamisel kapitalistlikuks. 

Krediitkassa rikkalik finantseerimine tsaarivalitsuse poolt kinni
tab tsarismi hoolt siinse aadli eest. 

Mõisnike rikkuse tõeliseks allikaks ja tema võlgade maksjaks 
oli talupoeg. Võlgnevuse kasv tähendas seda, et mõisnik oli veel 
enam huvitatud oma tulude suurendamisest ning järelikult talu
rahva kurnamise tugevdamisest. 

4. Talurahva majanduslik olukord XIX saj. algul. Vilja-magasi-
aitade rajamine 

Nagu nägime, sattus mõisamajandus seoses ikaldusaastatega 
olulistesse raskustesse, millest väljapääsemiseks andis riigivõim 
heldel käel abi. Talurahvas seisis aga noil aastail märksa tõsisema 
häda, nimelt nälja ees. Nälg ähvardas talupoega isegi headel vilja-
aastatel, rääkimata ikaldusaastaist. Üheks parimaks aastaks vilja
saagi poolest oli 1798. aasta, kuid sellest hoolimata polnud talu
pojal endaga väljatulek kindlustatud. 26. märtsil 1799 märgib Tie-
senhausen, et igal pool on puudus nii elatusvahenditest inimestele 
kui ka heintest ja õlgedest. 31,. märtsil kirjutab ta, et inimesi hai
gestub ja sureb ebaharilikult rohkesti. 6 0  Põhjused peitusid ilmselt 
selles, et toidunappuse ja külma talve tõttu oli inimeste vastupida

56 F. v. zur Mühlen, op. eit., lk. 28. 
57 N. v. S t а с к e 1 b e г g, op. eit., lk. 133. 
5 8  Fr. S t i 11 m а г к, op. eit., lk. 201 . 
5 9  F. v. z u r M ü h 1 e n, op. eit., lk. 36. 
60 IfNSV RAKA, f. 854, nim. I, sü. 780, 1. 61—62. 
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vus haigustele väike. 13. aprillil  märgib Porkuni mõisnik, et talu
poegade hobused on väga viletsad eelnenud külma talve ja toidu
puuduse pärast. 6 1  1798. aastal tabas Eestimaa mõningaid piirkondi 
loomataud, mis nõrgestas tunduvalt talumajandust; suri hobuseid, 
samuti veiseid. 9. mail 1799 kirjutab Tiesenhausen, et loomatoidu-
nappus suureneb, kuid rohtu ei kasva veel. 6 2  Kevad oli külm. Nii 
läks talumajandus ikaldusaastatele vastu kurnatuna, talurahvas ja 
tema loomad poolnälginutena. 

Tarbimiskalkulatsioonide alusel, mis lõplikult vormistati kuber
manguvalitsuses, oleks talurahvale pidanud ikaldusaastail (välja 
arvatud 1801. a.) olema ülalpidamine enam-vähem tagatud, kuid 
tegelikult polnud see nii. Mõisate vili, mis moodustas olulise osa 
üldisest viljasaagist, seisis mõisnike käsutuses, kuid tarbimise 
arvestamisel toimiti nii, nagu oleks aastane viljasaak kogu elanik
konna kasutada. Talupoja tarbimise tõeliseks aluseks oli see vili, 
mille ta oma põldudelt lõikas. Oli tõsiasi, et talupoegade saagid 
olid mõisa omadest madalamad ja nende põllud mõisa põldudest 
halvemini haritud. 6 3  Arusaadav, et nendes tingimustes tabasid ikal-
dusaastad talupõlde raskemini kui mõisapõlde. 

Mis puutub talurahva viljaga varustamisse, siis oli XVIII saj. 
2. poolel välja antud rida ukaase, milles nõuti, et mõisnik peab 
hoidma teatava hulga vilja tagavaraks avansi andmiseks talupoe
gadele. XVIII saj. lõpul aga kehtis Eestimaal teatavasti kord, et 
iga mõisnik peab hoidma sel eesmärgil 1. maini iga adramaa kohta 
tagavaraks 7 tündrit vilja ja peale selle veel seemne. Järelevalve 
selle üle langes ülem-kirikueestseisjatele. Revisjoni puhul ilmsiks 
tulnud puuduv vili tuli osta asemele mõisniku kulul. Kuid revisjon 
ei taganud veel vilja säilitamist, sest revidendic^olid mõisnikud ja 
lõpuks otsustas mõisnik, kellele ja kui suures ulatuses vilja avan
siks anda. Talupoeg sai abi tavaliselt ainult korduvate kerjamiste 
järel, sest mõisnikul oli märksa kasulikum kevadel ja varasuvel 
vilja kõrgete hindadega müüa kui anda talupoegadele avansi kor
ras. Pealegi oli 7 tündrit adramaale väga väike tagavarariorm. Et 
mõisnikud tagavaravilja hoidmisest püüdsid mööda hiilida, näitab 
see, et kubermanguvalitsus oli seda sunnitud ikaldusaastail kordu
valt nõudma. Nii avaldati vastav publikaat 15. nov. 1799, 6 4  siis 
2. veebr. 1800, 21. dets. 1800 ja 24. mail 1801, kusjuures viimane 

i publitseeriti kubermanguvalitsuse ülesandel veel kolmel korral 
samal aastal ning uuesti kahel korral märtsis 1802. aastal. 
1803. aasta aprillis avaldati jälle sama publikaat. 6 5  

Hoopis kindlam oli riigimõisate talupoegade olukord. Nimelt 
ukaasi alusel kindralkuberner Browne'ile 27. juunist 1785 rajati 

61 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 780, 1. 63. 
62 Sealsamas, 1. 66. 
63 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 124. 
64 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 755, 1. 54. 
65 «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1803, St. 17. 
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järgmisel aastal Eestimaa kubermangu 4 riigi vilja-magasiaita: 
Paldiskisse, Haapsallu, Paidesse ja Rakverre. Vastavate hoonete 
ehitamiseks, vilja muretsemiseks jne. anti raha 13 930 rubla. 6 6  Nen
dest magasiaitadest said vilja laenata ilma protsendita esijoones 
riigimõisate talupojad, aga ka vaesemad linnainimesed. Vilja vahe
tamise soodustamiseks laenati neist vilja ka mõisnikele, samuti 
ilma protsendita. Riigimõisate talupoegadel olid vilja laenamise 
võimalused palju suuremad, kui nad tegelikult vajasid. 

1800. aasta algul oli seitsmes riigimõisas kokku 1555 revisjoni-
hinge, nendest Lagedil ja Sahal 319, Prümlis 66, Metsataguses 292, 
Vasknarvas 293, Taeblas 382 ja Saulepis 208. Samal ajal oli 
magasiaitades rukist 3419 tündrit 79 3 3/юо toopi ja otra 332 tündrit. 
Raha oli magasiaitade käsutuses 3555 rubla 83'/з kopikat. 6 7  

Uus korraldus tagavaravilja soetamiseks anti sajandi pöördel. 
Nimelt nõudis senati esitis, mille keiser kiitis heaks 29. nov. 1799, 
tagavaravilja magasiaitade asutamist kogu riigis. 6 8  Iga revisjoni-
hinge kohta pidi siin aastase tagavarana olema 3 setverti rukist ja 
3 setverikku suvivilja. Ukaasi alusel tuli magasiaidad ehitada 
igasse mõisa, kus on vähemalt 50 talu. Ukaas nägi ette magasi
nida asutamise võimaluse ka sellistes külades, kus on vähemalt 10 
talu või 50 revisjonihinge, kuid pidas siiski loomulikuks, et ühe 
magasiaida piirkond haaraks varem mainitud arvu talusid. Iga 
lõikuse järel tuli nii riigi- kui ka eramõisates igalt revisjonihingelt 
sisse nõuda V2 setverikku rukist ja ' /2  karnitsat suvivilja. Tuli kaa-

,luda, kas viljakamates piirkondades isegi rohkem sisse nõuda, et 
vajalik norm kiiremini kätte saada. Mainitud magasiaitadest võidi 
anda toetust ainult nendele talupoegadele, kes olid sinna vilja 
kokku toonud. Vilja laenutamine pidi toimuma ilma protsendita, 
tsiviilkuberneri vastaval loal. Igal aastal tuli viljatagavarasid 
uuendada. Tsiviilkubernerid pidid organiseerima kaks korda aastas 
magasiaitade kontrolli ning samuti kaks korda esitama kõrgemale 
poole aruande magasiaitade olukorrast. Mis puutub linnades ole
vatesse riigi magasiaitadesse, siis jäid need püsima ning seejuu
res täielikult tsiviilkuberneri võimupiirkonda. 

Langell tegi senati ukaasi Eestimaa maanõunikele ja rüütel
konna peamehele teatavaks jaanuaris 1800. Kuberner märkis, et 
aidad tuleb kohe asutada, eramõisates tuleb mõisnikel vastavad 
hooned ehitada. Mõisnike ülesandeks jäi ka vilja sissenõudmine 
ja väljaandmine. Järelevalve magasiaitade üle pidi igas maakonnas 
kuuluma kreisi deputaatidele ja rüütelkonna peamehele tsiviilku
berneri ülemkontrolli all.  Seni kuni polnud kogutud talivilja 3 set
verti ja suvivilja 3 setverikku revisjonihinge kohta, tuli mõisatel 
säilitada tagavaravilja 7 tündri ulatused adramaale. 6 9  

66 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 40. 
67 Sealsamas, 1. 94. 
68 ПСЗ,   19203. 
69 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 70, 1. 21—24. 
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Rüütelkond kaalus magasiaitade asutamise küsimust maapäe
val 5. märtsil 1800. Põhiliselt ei võinud maapäev nende vastu olla, 
sest vili  koguti neisse ju talupoegadelt. Rüütelkond püüdis magasi
aitade asutamist endale võimalikult mugavaks teha ja sellest 
koguni profiiti lüüa. Magasiaitade ehitamise suhtes asuti põikle
vale seisukohale, seda polevat esialgu vaja ette võtta, sest ehita
mine läheb kalliks ja igal pool pole olemas ka vajalikku mater
jali.  Tagavaravilja võib hoida mõisaaitades, mis olevat enamasti 
küllalt ruumikad ja kaitstud tuleohu eest. Vilja ümbervahetamise 
üle otsustamine jäetagu täiesti mõisnike asjaks. Rüütelkond aval
das soovi, et teatavad ülesanded magasiaitade alal langeksid kreisi 
deputaatide töö kergendamiseks ülem-kirikueestseisjatele. 7 0  

Senati ukaas 7. augustist 1800 otsustas need küsimused nii, 
nagu rüütelkond oli soovinud. 7 1  31. augustil saatis kubermangu-
valitsus ülem-kirikueestseisjatele instruktsiooni, milles võeti kokku 
magasiaitade organisatsioonilised alused. Kontroll magasiaitade 
üle langes kreisi deputaatidele ja ülem-kirikueestseisjatele, kus
juures viimased koostasid kaks korda aastas aruanded ja esitasid 
need rüütelkonna kantseleile. Nende alusel koostas rüütelkonna 
komitee omakorda kubermangu ulatuses aruande tsiviilkubernerile. 
Vilja väljaandmine pidi toimuma kreisi deputaatide ja ülem-kiriku-. 
eestseisjate vastavate atestaatide alusel tsiviilkuberneri igakordsel 
loal. 7 2  Nii läks talupoegade tagavaravili peaaegu täielikult mõis
nike võimusse. 

Mis puutub riigimõisate talupoegadesse, siis nende jaoks polnud 
vaja uusi magasiaitu asutada. Nendelt sissenõutud tagavaravili 
tuli paigutada juba mainitud riigi magasiaitadesse, seejuures aga 
mitte arvestada seniseid tagavarasid. 7 3  1805. aastast peale hakati 
riigitalupoegade magasivilja säilitama vastavates aitades mõi
sates. 

Vilja kogumine uutesse magasiaitadesse algas 1800. aasta sügi
sel. Nagu näha magasiaitade aruandeist 30. novembril, nõuti vili  
talupoegadelt kõikjal sisse ettenähtud ulatuses. Eramõisates tollal 
arvestatud 93 393 revisjonihinge kohta tuli kõigist maakondadest 
kokku talivilja 5837 setverti ja 4 karnitsat, suvivilja 729 setverti 
5 setverikku ja ' /2  karnitsat. 7 4  Riigimõisates paigutati 1555 mees
hinge arvel riigi magasiaitadesse talivilja 97 setverti 1 setverik ja 
4 karnitsat ning suvivilja 12 setverti 1 setverik ja 1 karnits. 7 5  

Tagavaravilja soetamine oli muidugi vajalik asi, kuid õnnetu
seks langes see ülesanne talupoegadele endile. Liivimaa mõisnik 
H. A. v. Bock märgib õigesti, et talupojal ei olnud vastavaid res-. 

70 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, I. 152-155, 225—231. 
71 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 138—139. 
72 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 70, I. 422—423. 
73 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 95. 
74 Spalsamas, 1. 145. 
75 Sealsamas, 1. 146. 
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sursse isegi normaalsetel aegadel, ikaldusaastatel aga ammugi 
mitte. 7 6  Nad pidid andma magasiaita selle, mida nad ise häda
pärast- vajasid, ja laenasid selle sealt jälle tagasi. Talupoegadel 
oleks oluline kasu olnud siis, kui magasiaidad oleksid varustatud 
viljaga mõisnike arvel, kuid säärast otsust polnud tsaarivalitsu
selt oodata. 

Juba 1799. aasta ikalduse tagajärjel vajasid talupojad senisest 
suuremal määral avanssi. Kuid see oli mõnel pool nii tqjiine, et 
talupojad nälgisid. 20. aprillil  a. 1800 märgib Tiesenhausen, et 
mõnel pool pole talupoegadel enam leiba ja ees võib seista veel 
näljahäda. 7 7  9. juunil märgib ta, et siinses ümbruses valitseb talu
rahval suur puudus toiduainetest, eriti leivast. 7 8  3. augustil on tal 
kirjutatud, et talupoegade leivapuudus on kirjeldamatu. 7 9  Alles 
uudsevili pehmendas näljahäda. Olukorda halvendas ve^l see, et 
seoses viljahindade tõusuga oli talupoegadel väga raske vilja osta, 
pealegi polnud raha kusagilt võtta. Lisaks leivapuudusele kannatas 
talupoeg ka oma tähtsama leivakõrvase, silgu nappuse all.  Osalt 
avaldas siin mõju kõrge toll soome kalurite poolt sisseveetavatelt 
silkudelt, osalt aga ka soola kallidus, mis takistas vajalikul mää
ral soolasilke tagavaraks soetamast. 

Järgmise, 1801. a. esimesel poolel muutus talurahva olukord 
veel raskemaks. Eestimaal oli mõisnikke, kes müüsid vilja välja
poole kubermangu piire ka 1801. a. Nagu nägime, saadeti Tallin
nast ja Haapsalust vilja välismaale ja Viru- ning Järvamaalt Tar
tumaale, arvestades soodsaid hindu. Oli neid mõisaid, kus vili  oleks 
endale täiesti ära kulunud, kuid omanikud olid huvitatud kasu 
saamisest, mitte aga vilja andmisest talupoegadele avansina. Iga
tahes, et nälg oli ähvardamas, pöördus rüütelkonna peamees aasta 
lõpul kindralkuberner P. L. v. d. Pahleni poole, et nendel mõisnikel, 
kellel on vaja, lubataks jahu ja otri osta Peterburist. Kuid tuginedes 
Langeiii andmeile, mille alusel pidi siin vilja jätkuma, asus Fah
len esialgu eitavale seisukohale.80  Jaanuari keskel pöördus rüütel
konna peamees Langeiii poole Peterburist toiduvilja ning seemne-
odra ostu küsimuses, sest muidu ei suutvat paljud mõisnikud oma 
talupoegi viljaga varustada. 8 1  Langeiii vahendus Pahleni juures 
kujunes positiivseks. 2. märtsil teatas kindralkuberner Langel-
lile, et valitsuselt on saadud luba rukkijahu ostmiseks 20 000 set
verti, s.  o. 36 000 tündri ulatuses. 8 2  Säärase kvantumi muretse
mine aitas näljahäda vältida, kuid seejuures tuleb arvestada, et 
kõik, mis talupoeg sai, tuli talle ikka avansi korras, mida tal 
tuli hiljem mõisnikule tasuda. 

76 [H. A. v. Bock], Etwas über Land-Magazine überhaupt und die Lief
ländischen insbesondere, Pernau 1813, lk. 9—10. 

77 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 781, 1. 31. 
78 Sealsamas, 1. 38. 
79 Cpo Icy mЯ 4 I A fi 
8 0  ENSV RAKÄ, f." 854, nim. A3, su. A I 40, 1. 584—585. 

81 Sealsamas, I. 587—589. 
82 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 71, 1. 47—48. 
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1801. a :  sügisel, eelmisest aastast suurema ikalduse olukorras, 
polnud võimalik talupoegadelt eramõisate magasiaitadesse 
vilja koguda. Nagu nähtub rüütelkonna peamehe aruandest tsi
viilkubernerile magasiaitade olukorra kohta juunis 1802, tõusis 
magasiaitade arv eramõisates 548-ni, nendest oli Harjumaal 163, 
Virumaal 146, Järvamaal 92 ja Läänemaal 147, kuid kõik nad 
olid tühjad, sest a. 1800 kogutud vili oli talupoegadele 1802. a. 
arvel v#lja laenatud. 8 3  Riigimõisatest suudeti 1801. a. vajalik 
norm sisse nõuda ainult Vasknarvas: talivilja 18 ^setverti 2 set
verikku ja 4 karnitsat ning suvivilja 2 setverti 2 setverikku ja 
2 karnitsat. Nii ei tekkinud seal mainitud aasta eest magasi-
võlga. Kuid riigimõisate talupoegadele ei laenatud 1802. a. 
arvel ka midagi välja peale Saulepi mõisa, kus laenati 13' set
verti talivilja. Nii oli enamikul riigimõisate talupoegadel magasi-
aitades 1802. a. juunil niisama palju vilja, kui oli olnud 1800. a. 
sügisel, välja arvatud Vasknarva, kus oli kahe aasta tagavara, 
ja Saulepi, kus oli ainult 1 setvert ja 5 setverikku suvivilja, kuna 
talivili  oli välja laenatud. 8 4  

1801. a. saagi alusel tuli arvestada avansi andmist talupoe
gadele suuremas ulatuses kui varem, kuid samal ajal kä mitte-
küllaldasi võimalusi selleks. Seetõttu tekkis vajadus muretseda 
vilja väljastpoolt. Selle suhtes asus rüütelkonna komitee juba 
18. septembril jaatavale seisukohale ning 28. septembril pöördus 
rüütelkonna peamees tsiviilkuberneri kaudu keisri poole palvega, 
et lubataks muretseda Peterburi magasiaidast jahu 40 000 set-
verdi, s. t.  64 000 tündri ulatuses, osalt raha eest, osalt aga 
avansina, mis sügisel tasutakse ära rahas või natuuras. 8 5  Riigi
võim otsustas palve jaatavalt detsembri lõpul. Rüütelkonnale 
kindlustati avansi saamine Peterburi magasiaitadest osalt ruk
kis, osalt jahus tingimusel, et lõikuse järel see tasutaks kas 
natuuras või rahas magasihindade kohaselt (6 rubla 50 kop. 
setvert). 8 6  Säärane avanss, mille kinnimaksmine toimus talu
poegade arvel, lõi mõisnikele võimalused kasutada oma vilja 
elukalliduse tingimustes muudeks otstarveteks. Kuid avansid ei 
päästnud igal pool näljast. 30. märtsil 1802 ilmusid Järvamaa 
Ambla kihelkonna Uudeküla mõisast 5 peremeest Koigi mõisa 
sealse ülem-kirikueestseisja juurde ja teatasid, et nii nemad kui 
ka kogu sealne talupoegkond kannatavad äärmise leivapuuduse 
all, ning palusid abi. Talupojad kinnitasid, et kui nad kiiresti abi 
ei saa, siis surevad nad nälga, pealegi puudub neil seeme kül
viks. Saanud ülem-kirikueestseisjalt vastava teate, otsustas kuber-
manguvalitsus anda Paide riigi magasiaidast mainitud mõisa 
talupoegadele '/2 sälitist rukist ülem-kirikueestseisja vastutusel 

83 ENSV RAKA, i. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 185—186. 
84 Sealsamas, I. 191 —192. 
85 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 40, 1. 772—773. 
86 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, 1. 2—3. 
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ja tingimusel, et avanss tasutaks protsendiga pärast lõikust 
sügisel. Kuberma^guvalitsus teatas asjast ka maanõunike kogule 
ja rüütelkonna- peamehele ning avaldas võõrastust, et säärased 
asjad võivad juhtuda pärast seda,, kui korduvalt on nõutud, et 
mõisnikud peavad varustama talupoegi vajaliku toidu- ja seem
neviljaga. 8 7  

Talurahva kasvavast viljapuudusest annab üsna konkreetse 
pildi vilja laenamine ja ostmine talupoegade poolt Ungru mõisas 
Läänemaal. 8 8  1798. a. laenati 

rukist otra 

mais 4 tündrit 2 vakka 

juunis 11 tündrit 1 vakk 2 tündrit 

kokku 15 tündrit 1 vakk 2 tündrit 2 vakka 

Samal aastal osteti kokku 4 tündrit rukist. 
1799. a. laenati 

rukist otra 

veebruaris 2 tündrit 
märtsis 13 ,, 1 vakk 
aprillis 20 
mais 26 2 tündrit 
juunis 33 ,, 1 vakk 4 „ 2 vakka 
juulis 24 3 

V 

kokku 118 tündrit 2 vakka 9 tündrit 2 vakka 

Jamal aastal osteti 

rukist 

veebruaris 1 tünder 
märtsis 22 tündrit z/3 vakka 
aprillis 15 „ Vs „ 
mais 7 
juunis 16 
juulis 3 „ 2 vakka 1 

kokku 65 tündrit 

87 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406. sü. 889, I. 56—59 
88 ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, sü. 21, 1. 93-94. 
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1800. a. laenati 

rukist otra 

jaanuaris 
veebruaris 
märtsis 
aprillis 
mais 
juunis 
juulis 

2 vakka 
7 tündrit 1 vakk 

15 „ 2 vakka 
17 „ 2 „ 
25 
43 „ 1 vakk 
41 

1 vakk 
4 tündrit 1 „ 

10 „ 1 „ -
8 „ 2 vakka 

14 „ 1 vakk 
18 „ 1 „ 

kokku 

Samal aastal osteti 

150 tündrit 2 vakka 56 tündrit 1 vakk 

rukist otra 

jaanuaris 
veebruaris 
märtsis 
aprillis 
mais 
juunis 
juulis 

16 tündrit 
30 
42 „ 2 vakka 

2 
2 „ 2 vakka 
3 „ 1 vakk 
2 1 „ 

5 tündrit 2 vakka 
1 tünder 
5 tündrit 

1 tünder 2 vakka 

kokku 99 tündrit 13 tündrit 1 vakk 

1801. a. laenati 

rukist otra 

jaanuaris 
veebruaris 
märtsis 
aprillis 
mais 
juunis 
juulis 

9 tündrit 1 vakk 
30 
54 
47 „ 2 vakka 
si -

50 „ 1 vakk 
19 

2 tündrit 
2 vakka 

5 „ 1 vakk 
1 tünder 

1 „ 

kokku 261 tündrit I vakk 9 tündrit 1 vakk 

Samal aastal osteti 

rukist 

aprillis 
mais 
juunis 
juulis 

5 tündrit 
1 tünder / 
2 tündrit 2 vakka 

2 „ 

kokku 9 tündrit 1 vakk 
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Nagu esitatud andmetest näha, kasvas vilja laenutamine mõi
sast pidevalt, ostmine aga langes, sest viljahinnad tõusid ja talu
pojad ei suutnud enam osta. 1801. a. oli pealegi Ungru mõisas 
rukist müügi jaoks vähe, otra aga polnud selleks üldse. Ka laena
jate arv kasvas. 1798. a., heal vilja-aastal, oli 41 talust laenajaid 
13, 1799. a. 29, 1800. a. 34, 1801. a. 35. Samal ajal oli 41 talu hul
gas neid, kes ei laenanud, kuid kes vilja mõnel määral ostsid. Olu
kord Ungru mõisas näitab, et peaaegu ükski talu ei tulnud oma 
viljaga välja. Ometi oli sealses mõisas pooladrikul 8 tündrit külvi 
ühel väljal, mida igal pool kaugeltki polnud. 

1802. a. saagi tingimustes jäi talupoeg endiselt raskesse olu
korda, võideldes nälja ja võlgadega. Seda näitab muu hulgas 
üsna iseloomulikult magasiaitade aruanne 1802. a. oktoobris teos
tatud revisjoni alusel. Selle kokkuvõte eramõisate kohta näitab, 
et sügisese lõikuse alusel oli era- ja linnamõisate talupoegade 
käest vana võla arvel sisse nõutud talivilja 8336 setverti 2 set
verikku ja 6 2/ 3  karnitsat, suvivilja 1124 setverti 2 setverikku ja 
27io karnitsat. 1802. a. arvel koguti talivilja 4089 setverti 4 set
verikku 44/12 karnitsat, suvivilja 541 setverti 3 setverikku 6У3 
karnitsat. See ei moodustanud aga kogu ettenähtud vilja hulka. 
Mainitud talupoegadel jäi magasivõlga selle aasta arvel: talivilja 
1775 setverti 3 setverikku 7'/i2 karnitsat, suvivilja 191 setverti 
5 setverikku 2'/e karnitsat. Säärase võlgnevuse põhjuseks oli asja
olu, et mõisnikele tuli tasuda avansivili  ja peale selle ka eelmistel 
aastatel võlgu jäänud magasivili.  Juba oktoobris oli mainitud mõi
sate talupoegadele antud järgmiseks aastaks laenuna: talivilja 
4609 setverti 2 setverikku 4'A karnitsat, suvivilja 464 setverti 
3 setverikku 7'/б karnitsat. 8 9  

Mis puutub riigimõisate talupoegadesse, siis mainitud revisjon 
näitab, et Harjumaal polnud neilt suudetud midagi koguda ei 
endise võla ega ka 1802. a. normide arvel. Virumaal oli kogutud 
kogu 1802. a. ettenähtud norm: talivilja 18 setverti 6 setverikku 
ning suvivilja 2 setverti 2 setverikku 6 karnitsat. Järvamaal ja 
Läänemaal oli analoogiline olukord Harjumaaga. 9 0  Magasiaitade 
aruanded 1803. ja 1804. aasta oktoobrist pole küll täielikud, sest 
vilja laekumine magasiaitadesse veel käis, kuid olemasolevad 
andmed näitavad, et nii era-, linna- kui ka riigimõisates püsis 
võlgnevus edasi. Nii ühel kui ka teisel aastal ei suudetud sisse 
nõuda selleks aastaks ettenähtud magasivilja normi, sest kõik 
talupojad polnud suutelised maksma nii mõisnikelt saadud avansi-
vilja kui ka magasiaitadest saadud laenu. 9 1  

1805. aastal, mis oli teatavasti hea vilja-aasta, koguti talupoe
gadelt magasivilja suurema eduga kui kunagi varem, kuid siiski 
jäi püsima teatav võlgnevus. Mainitud aasta arvel jäid võlgu 
Harjumaa riigimõisate talupojad talivilja 4 setverti 5 4/э karnitsat, 

8 9  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 212. 
90 Sealsamas. 
91 Sealsamas, 1. 231—232, 238—239. 
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Virumaal eramõisate talupojad talivilja 1 setvert 2 setverikku ja 
5'/г karnitsat, Järvamaal riigimõisate talupojad talivilja 22 set
verti 2 setverikku ja suvivilja 2 setverti 6 setverikku 2 karnitsat, 
Läänemaal riigimõisate talupojad talivilja 23 setverti 7 setverikku 
ja suvivilja 2 setverti 7 setverikku 7 karnitsat. 9 2  

Nagu eelnevast näha, kujunes talurahva majanduslik olukord 
ikaldusaastail senisest tunduvalt raskemaks. Toidu ja looma
sööda puudus andis end eriti teravalt tunda. Talupoeg sai küll 
mõnel määral vilja avansiks, kuid see oli võlg, mida tuli tasuda 
natuuras mõnigi kord protsendiga või koguni teotööga. 

Tsarism abistas küll mõisnikke, kellele kuulusid suured varan
dused ja kes olid siiski võlgades, lahkel käel krediitidega, talu
pojal aga tuli end ise aidata ja kanda oma turjal ka mõisnikku. 

5. Rüütelkonna manöövrid agraarseadusandluse alal a. 1802. 
Esimene Eestimaa talurahvaseadus «Iggaiiks» 

Kui Eestimaa rüütelkonna juhtivate organite poliitikat iseloo
mustas ühelt poolt intensiivne võitlus mõisnike majandusliku olu
korra parandamise eest, siis teiselt poolt karakteriseeris seda asu
mine agraarseadusandluse teele. Mõnelt poolt on seda otseselt 
seotud krediitkassa asutamisega, sest tsaarivalitsus olevat nõud
nud Eestimaa rüütelkonnalt otsustavaid samme talurahva olukorra 
parandamiseks, enne kui krediitkassa küsimus kõne alla tulla 
võis. 9 3  Sellele seisukohale räägib vastu rida andmeid. Krediitkassa 
asutamisloost on teada, et 9. aprillil  1802 teatas asekantsler Kura-
kin Bergile, et on kindlasti loota rüütelkonna palve rahuldamist 
krediitkassa asutamise küsimuses. 9 4  Kirjast nähtub, et rüütel
konnale ei esitatud mingisuguseid erilisi tingimusi. Sama seisu
koha tegi rüütelkonnale 15. aprillil  teatavaks kindralkuberner 
Golitsõn. Nagu nähtub vastavast kirjast, ei nõutud sel puhul rüü
telkonnalt muud kui krediitkassa põhikirja esitamist kindralkuber
ner! kaudu. Põhikirjast pidi olema selgesti näha, et sellest asutu
sest ei tule kahju riigi üldisele heaolule ega ka kohalikule pro
vintsile. 9 5  Ei ole muidugi ka õige, nagu seda rüütelkonna juhtivad 
tegelased hiljem kinnitasid, et agraarseadusandlust põhjustasid 
rüütelkonna humaansed ja head kavatsused talurahva suhtes ning 
et seda asuti teostama täiesti omal algatusel. 

Agraarseadusandluse teele asumise motiivid väljendas väga 
selgesti Berg rüütelkonna komitee koosolekul 27. mail 1802. Pea
linnast saadud värskete muljete mõjul rõhutas ta, et ikka veel 
valitsevat üldine eelarvamus (mis tegelikult polnud mingi eel
arvamus, vaid sulatõde), nagu koheldavat siinset talupoega suure 

92 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4A, 1. 255. 
63 Eesti majandusajalugu I, lk. 352. 
94 ENSV RAKA, f. 2486, nim. 1, sü. 8, I. 44. 
95 Sealsamas, i. 44—45. 
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karmusega ja ebainimlikult, nagu polevat talle kindlustatud min
git omandit, mille tõttu ta on vaene. Berg ütles, et nüüd olevat 
vaja alustada võitlust säärase'eelarvamuse vastu selle ümberlük
kamiseks, ja lisas (mis on eriti tähtis), et kui rüütelkond seda ei 
tee, siis on karta riigivõimu vahelesegamist mõisnike ja talurahva 
suhetesse. 9 6  Et rüütelkonnal oli põhjust vahelesegamist tõsiselt 
karta, tingis juba see asjaolu, et talurahva majanduslik olukord 
raskenes sajandi algul; pealegi tegeles intiimkomitee just tollal 
talurahvaküsimusega, tema otsused polnud aga veel teada. Oli 
veelgi üks ebameeldiv asjaolu, nimelt olid 1801. aastal keisri poole 
pöördunud kaks Eestimaa aadlikku, kes "juhtisid riigivõimu tähele
panu talurahva olukorrale ja pidasid reforme vajalikuks. 

Rüütelkonna komitees asus Berg seisukohale, et agraarküsimus 
on tarvis võtta erakorralise maapäeva päevakorda. Rüütelkonna 
protokollist ei nähtu küll, millised mõttevahetused toimusid sel 
puhul komitee koosolekul, aga sellest, et agraarseadusandluse 
küsimus oli järgmise maapäeva päevakorras, j 'äreldub, et rüütel
konna komitees selle ettepanekuga ühineti, sest esitatud põhjused 
olid küllalt kaaluvad. 

Pikemas kõnes erakorralisel maapäeval 18. juunil 1802 astus 
Berg kogu oma kõneosavusega välja eespool mainitud ebameel
diva «eelarvamuse» kummutamiseks. 9 7  Suure paatosega rääkis 
ta rüütelkonna liikmetest kui üldiselt õiglastest, humaansetest ja 
talurahvasõbralikest inimestest. Kõrvalekaldumised moodustavat 
vaid tühise erandi. Talurahvasse heatahtliku suhtumise tõendina 
esitas peamees 1795. aasta maapäeva poolt vastuvõetud otsused 
talurahva ja mõisnike vahekorra reguleerimise kohta. Berg mui
dugi ei märkinud, et need otsused tekkisid väljastpoolt tulnud surve 
tagajärjel ning jäid ellu viimata. Muidugi oli paljast mõisnike ülis
tamisest vähe tülika «eelarvamus^» kummutamiseks. Seepärast 
rõhutas Berg vajadust näidata, et siinsed mõisnikud seisavad sea
duslikus vahekorras oma talupoegadega. Kuid samal ajal olevat 
vaja tarvitusele võtta abinõud, et talurahva hulgas vabadusidee ja 
sellega kaasnevad nähtused maad ei võtaks. Kogemuste põhjal ole r  

vat säärane kartus õigustatud, sest olevat küllalt teada, kui kergesti 
talupoeg säärastesse «eksitustesse» langeb ja end «karistusväär
seks» teeb. Kartus talurahva ülestõusu võimaluse ees oli rüütel
konnas nii suur, et Berg pidas vajalikuks läbirääkimisi talurahva 
küsimuses täielikus saladuses hoida. 

Selleks et talupoegadele mõju avaldada ja näidata mõisnike 
heatahtlikkust, tuli rüütelkonnal Bergi nõuandel oma otsused teos
tada nii, et talupoegadel jääks arvamus, nagu teeks iga mõisnik 
seda kõike omal algatusel ja väljaspool igasugust sundust. See
pärast pidas ta otstarbekohaseks, et iga mõisnik teeks väljatööta
tud regulatiivi oma talupoegadele teatavaks kui omaenda poolt 

96 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, 1. 31—32. 
97 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, 1. 41—45. 
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maksma pandud seaduse, ja alles siis, kui see on kõikjal ellu 
rakendatud, tuleks see publitseerida kui üldine seadus. Selleks 
aga, et regulatiiv saaks seaduse jõu, tuli ta esitada kinnitamiseks 
keisrile ja nimelt otseselt, et vältida võimalikku kriitikat. 

Rüütelkonna peamehe arvates tuli regulatiiv üles ehitada 
1795. aasta maapäeva otsustele. Tema aluseks pidi olema seisu
koht, et mõisnik ei või talupoega koormata suuremal määral, kui 
see on fikseeritud vakuraamatus. Rüütelkonna peamees tõstis üles 
küsimuse ka komisjoni moodustamisest, kes uuriks, millises vahe
korras on talupoegade koormised nende tööjõu, inventari ja 
maaga. Komisjonil pidid olema ka volitused muudatuste tegemi
seks vakuraamatuis, kui see osutub vajalikuks. Kuid seejuures 
pidi ikka jääma mulje, et mõisnik on koormisi piiranud omal alga
tusel. 

Maapäev asus jaatavale seisukohale regulatiivi väljatöötamise 
küsimuses, kuid eitas vakuraamatute reguleerimise vajadust. 6 8  

Nagu sellest näha, ei pooldanud rüütelkond tollal mingisugust 
talupoegade seniste koormiste reguleerimist isegi silmatorkavate 
äärmuste kõrvaldamise mõttes. See asjaolu surus oma pitseri 
regulatiivi iseloomule. Kartus tsaarivalitsuse vahelesegamise eest 
ei võimaldanud aga regulatiivi suhtes eitavale seisukohale asuda. 

Maapäeva otsuse kohaselt moodustati regulatiivi väljatöötami
seks erikomisjon rüütelkonna peamehe juhtimisel. Komisjon täitis 
oma ülesande üsna ruttu. Regulatiivi projekt kanti ette maapäe
val 27. juunil ning leidis seal heakskiitmist. 

Regulatiivi esialgne projekt 9 9  pakub küllaltki huvi rüütelkonna 
poliitika iseloomustamiseks mõisnike ja talurahva suhete reguleeri
mise ala tol perioodil, sest siin ilmnesid rüütelkonnas valitsevad 
vaated ja taotlused üldiselt järsult ja avameelselt. 

Regulatiivi projekti sissejuhatavas osas ülistati (Bergi eespool 
esitatud nõuandeid järgides) kõigepealt aadli «öilsameelsust» ja 
«heatahtlikkust» talupoegade vastu. Sellele järgnes jultunud kalla
letung talurahvale. Mööda minnes talurahva viletsuse sügavast 
põhjusest, feodaalsest kurnamisest, rõhutati, et talurahva vaesuses 
on ta ise süüdi. Suur osa talupoegadest ei pööravat tähelepanu oma 
põldude harimisele, ei hoidvat peremehelikult oma vara, ei kasvata
vat kariloomi ja hobuseid vajalikul määral ning jätvat ka mõisnike 
poolt antud tööloomad hooletusse. Talupojad poleks nii vaesed ega 
abivajavad, kui nad oma kasu paremini mõistaksid ja nagu nn. 
head talupojad, keda igas mõisas vähesel määral leiduvat, oma 
majapidamisse hoolsalt suhtuksid ning oma kohustusi täidaksid. 
Seepärast siis olevatki tulevases regulatiivis vaja talupoegadele 
nende kohustused kindlasti silmade ette seada ja näidata, et nad 
oma isandale ja endale kahjulikult majandavad, et nad on oma süü 
ja hooletuse läbi vaesusse sattunud. Niisiis leidis regulatiivi pro

98 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A 1 41, 1. 44—45, 50. 
99 Sealsamas, 1. 62—67. 
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jektis pealetungivalt rõhutamist mõte, et talupojal on tarvis seni
sest suuremaid pingutusi teha ja rohkem töötada. Veel enam, siin 
rõhutati, et iga peremehe tingimatuks kohustuseks on olla kuule
kas oma isandale, teha nõutav mõisatöö, õiendada maksud ning 
samuti korralikult tagasi maksta mõisalt saadud avanss. Sellest 
kõigest tulenesid veel teised ülesanded. Ta pidi korralikult oma 
talu pidama, põldu harima, karja kasvatama ning sulastele \ja tee
nijatele vajaliku palga maksma. Need aga pidid neile antud töö
ülesanded kuulekalt täitma. Et senine karistussüsteem üksi ei aida
nud, siis otsustas rüütelkond talupoegi ergutada mõningate möön
dustega, et sel teel sundida neid energilisemalt vedama feodaalse 
rõhumise vankrit. Sellega loodeti tagajärjekalt kummutada ka see 
«eelarvamus», millest Berg kõneles. 

Esimesel kohal seisab siin lubadus, et talupoeg võib omandada 
vallasvara, mille hulka ei võinud kuuluda mõisniku poolt kindlaks
määratud talu raudvara. Talupojal ei tohtinud sel puhul olla ka 
mõisavõlga. Vallasvara suhtes pidi talupojale kindlustatama päran-
damisõigus. 

Seni oli talupoegade väljakihutamine taludest ja talumaade 
mõisastamine olnud harilikuks asjaks. Seda küsimust puudutades 
rõhutas projekt, et talupojale kindlustatakse põhiliselt talu eluaegse 
kasutamise õigus. Kuid selle üle otsustamine kuulus mõisnikule, 
kellel oli tegelikult avar võimalus «hooletu harimise» ettekäändel 
talust minema ajada talle ebameeldivaid talupoegi, kui see talle 
kasulik oli. 

Regulatiivi projektis räägiti ka, et maa mõisastamise puhul ei 
vahetata talumaid ülesharimata maade vastu ilma vastava kom
pensatsioonita ja ilma talupoja vaba tahtmiseta. Säärane lubadus 
ei saanud tollal, mõisniku täieliku ülemvõimu tingimustes, olla 
mingi praktilise väärtusega. 

Talupoegadele lubati kindlustada õigus pärandada talu lastele 
ja lesele tingimusel, et need on suutelised seda edasi pidama. 

Regulatiivi projekti alusel tuli ellu kutsuda valla- (talurahva-) 
ja kihelkonnakohtud, mille jaoks nähti ette kindel ja selge koht feo-
daal-pärisorjusliku korra ja mõisnike võimu säilitamisel, kindlus
tamisel ja funktsioneerimisel. 

Vallakohus pidi koosnema eesistujast, kes nimetati mõisniku 
poolt, ning 2—4 kaasistujast, sõltuvalt vastava piirkonna talurahva 
arvust. Kaasistujad pidi valitama taluperemeeste hulgast ja nende 
poolt, kusjuures võidi valida ka peremehe poega, kui ta polnud 
sulane. Ametisse võisid nad pääseda ainult mõisniku kinnitamisel. 

Vallakohtunik pidi olema ameti poolest eluaegne, kuid teatavail 
juhtumitel võidi teda ametist kõrvaldada. Kohtunikud pidid saama 
oma töö eest mõisniku poolt määratud tasu, olema vabad mõnin
gatest koormistest mõisa suhtes ning kandma ametimärki, mille 
mõisnik määras. . 

Kohtunike esimeseks ülesandeks oli valvata, et igaüks peaks 
talu korralikult. Vastupidisest olukorrast tuli informeerida 
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mõisnikku. Kohtunikud pidid ka valvama, et peremehed oma sulas
tele ja teenijatele ettenähtud palga maksavad; viimases küsimu
ses pidid nad kaebusi vastu võtma, neid uurima ja kohut mõistma. 
Vallakohtunike ülesandeks oli ka selle järele valvata, et talupojad 
mõisnikult saadud avansi õigeaegselt tasuksid. Sel puhul, kui tuli 
uus peremees, olid nad kohustatud silmas pidama, et raudvara Ц11е 
üle antaks. Kui mõisnik pidas mõnesugusel põhjusel vajalikuks 
ühelt või teiselt peremehelt tema kasutuses olev talu ära võtta, 
konsulteeris ta enne selles küsimuses vallakohtuga. Viimasel oli 
õigus esitada kandidaate taluperemehe kohale, kuid mõisahärrale 
kuulus vabadus anda talu sellele, kellele tema tahab. 

Vallakohus pidi aitama mõisnikku «kahtlaste» ja ümbruskonnale 
«kahjulike» inimeste väljaselgitamisel, pidi andma andmeid selle 
kohta, kas üks või teine isik ei tuleks sellest piirkonnast kõrvaldada 
äramüümise korras. Projekt ei keelanud ka perekondade müüki, 
kuigi püüdis seda maskeerida, rõhutades, et perekondi võib müüa 
sel puhul, kui nad paigutatakse hõredamalt asustatud mõisatesse 
oma kubermangu piirides. 

Kuigi maapäeva poolt vastuvõetud regulatiivi projektis püüti 
näidata, nagu poleks mõisnikel talupoegade müügi küsimuses enam 
endiselt vabad käed, jäi asja otsustamine tegelikult ikkagi mõisnike 
kätte. 

Milline vallakohtu otsus oligi, ikka läks see mõisnikule kin
nitamiseks. 

Nagu sellest kõigest nähtub, pidi vallakohus olema mõisnikule 
ainult vajalikuks tööriistaks tema võimu kindlustamisel talurahva 
üle uutes tingimustes, kus oli vaja seda võimu maskeerida ava
likkuse ja ka talurahva ees. 

Mis puutub kurikuulsasse kodukariõigusse, siis see jäi endiselt 
püsima. '• 

Oluline oli näidata, et talupoeg ei ole kaitsetu mõisniku ees. 
Selles mõttes käsitles regulatiivi projekt ka talurahva kaebeküsi-
musi mõisnike vastu ning vastavate asutustena tuli ellu kutsuda 
kihelkonnakohtud. 

Kihelkonnakohtunikuks pidi olema mõisnik, valitud mõisa-
otnanike-aadlike hulgast. Talupoeg võis tema poole pöörduda üksi
kult, mitte mingil juhul ei lubatud seda teha ühiselt. Õiguse otsi
misele kollektiivselt vaadati kui rahutuse tekitamisele ja sellest 
osavõtjad langesid karistuse alla. Kihelkonnakohtunik pidi 14 
päeva jooksul kaebust uurima. Kui talupoeg oli esitanud kihel-
konnakohiuniku arvates valekaebuse, andis see karistuse määra
mise vallakohtule, mispuhul otsuse kinnitas mitte mõisnik, vaid 
kihelkonnakohtunik. Kui aga nähti kaebajas avaliku korra ja rahu 
rikkujat, siis kuulus asi meeskohtutele uurimiseks ja karistuse 
määramiseks. Kui kihelkonnakohtunik polnud 14 päeva jooksul 
kaebust uurinud, siis oli talupojal õigus pöörduda ülem-kiriku
eestseisja poole, kes siis astus kihelkonnakohtuniku asemele. Kui 
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leiti, et talupoeg põhjusega kaebab, siis pidi kihelkonnakohtunik 
püüdma tema kaebust rahuldada heatahtliku vahendamisega. Kui 
ta aga seda ei suutnud, pidi ta selle kihelkonna ülem-kirikueestseis-
jad kokku kutsuma ning nendega vormiliselt kohut pidama 
mõisniku tegevuse üle. 

Kui kihelkonnakohus leidis, et talupoja koormised ühes või tei
ses mõisas on liiga kõrged või talupoega koheldakse liiga karmilt, 
pidi ta sellest teatama rüütelkonna peamehele, kes pidi asja ette 
kandma rüütelkonna komiteele, et see vajalikud vahendid leiaks 
säärase mõisa vakuraamatu reguleerimiseks: 

Regulatiivi projekti heakskiitmise järel saatis rüütelkonna pea
mees vastavalt maapäeva otsusele regulatiivi põhijooned keisrile 
kinnitamiseks. Ühtlasi palus Berg, lähtudes juba eespool mainitud 
motiividest, et mõisnikel lubataks regulatiivi ise oma talupoegadele 
teatavaks teha ja et ka regulatiivi kinnitamise otsus oleks salajane, 
ainult rüütelkonnale teatavaks tehtud. Keisrile esitas Berg regu
latiivi põhimõtted hoopis moonutatud kujul; seda muidugi selleks, 
et näidata Eestimaa rüütelkonda suuremeelsena oma talupoegade 
suhtes. Nii rõhutas rüütelkonna peamees, et regulatiivi projekti 
alusel olevat talupojale kindlustatud vaba omandiõigus vallasva
rale, talupojale antakse talu eluaegse kasutamise õigus, kusjuures 
tglu läheb tema surma puhul üle lesele ja lastele. Selle õiguse või
vat ta kaotada ainult oma süü läbi. Vastava küsimuse otsustami
sel olevat mõisniku võim piiratud talurahva enda poolt valitud koh
tuga. Talumaade mõisastamisel määravat selle «est tasu erapoo
letu kohus. Vallakohtuid iseloomustati kui mõisniku võimu ja oma
voli piiravaid asutusi. Nende peamiseks ülesandeks olevat aidata 
talurahvast tõusta kõrgemale virkuse tasemele. Vallakohtute sõl
tuvusest mõisnikust oli täielikult mööda mindud,„samuti ka kodu-
kariõigusest. Talurahva müügi küsimuses näidati mõisniku võimu 
piiratuna. Kihelkonnakohtuid iseloomustas rüütelkonna peamees 
kui talurahva kaitseorganeid mõisnike ülekohtu ja rõhumise vastu. 
Seal olevat just talupoegade esindajad, nende huvide eest võitlejad, 
kes aitavad talupoegadel õigust saada. Kihelkonnakohus olevat sel
leks asutatudki, et mõisniku ühe või teise- tegevuse üle otsustada. 
Berg rõhutas edasi, et mingit talupoja ülemäärast koormamist töö 
ja maksudega ei saavat olla, sest kihelkonnakohus ja rüütelkonna 
kõrgemad esindajad kõrvaldavat selle otsekohe. 

Lähtudes sirgjooneliselt oma,agraarseadusandluse poliitika ees
märkidest, iseloomustas rüütelkonna peamees regulatiivi projekti 
nii, et mõisnike omavolist ja raskest rõhumisest polnud tõepoolest 
enam midagi järele jäänud. Tegeliku olukorra moonutamises läks 
Berg veelgi kaugemale. Ta lisas, et need üldised põhimõtted, välja 
arvatud kohtud, olevat juba ammu siinse aadli poolt vaikselt arves
tamist leidnud. Rüütelkonna taotlused talupoegade suhtes olevat 
tegelikult isegi suuremad, kuid talupojad olevat ise süüdi, et neile 
pole võimalik ilma ettevalmistamiseta suuremaid 1  mööndusi teha. 
Kogemused näitavat, et valesti mõistetud seadused viivad rahutus
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teni ja ohtlike katastroofideni. 1 0 0  Nii püüdis Berg rüütelkonda juba 
ette kaitsta võimalike süüdistuste vastu, nagu oleks talurahvale 
väga vähe mööndusi tehtud. Esitatud põhimõtted leidsid sellisel 
kujul kinnitamist sama aasta 14. juulil, samuti regulatiivi talupoe
gadele teatavakstegemise moodus, 1 0 1  nii nagu seda rüütelkond 
vajalikuks oli pidanud. Selline edu näitas Bergile ja tema mõtte
kaaslastele, et valitud tee agraarseadusandluse kaudu aadlile kah
juliku «eelarvamuse» kõrvaldamiseks on õige. 

Järgnevalt seisis rüütelkonna ees ülesanne anda regulatiivi pro
jektile lõplik kuju. Rüütelkonna komitees kaaluti seda rüütelkonna 
peamehe esitise alusel juuli lõpul ja esitis kiideti heaks. Tuleb mär
kida, et sõnastuse küsimuses asus Berg seisukohal, et see peab 
olema äärmiselt ettevaatlik, nii et talurahvas sealt ei võiks midagi 
enamat välja lugeda, kui seal tõepoolest on. 1 0 2  Regulatiiv esitati 
keisrile kinnitamiseks augustis ning kinnitati viimase poolt 
28. septembril 1802. Vastavalt Eestimaa rüütelkonna soovile teatati 
sellest salajase reskriptiga. 1 0 3  

Kui võrrelda keisri poolt kinnitatud regulatiivi teksti 1 0 4  (mis 
on saksakeelne) maapäeva poolt heakskiidetud esialgse projektiga, 
siis esineb mõningaid erinevusi. Maapäeval arutati küsimust oma
vahel, siin väljenduti järsemalt. Kuid vastuvõetud põhimõtete alu
sel tehtud regulatiiv ulatus riigivõimuni, kellelt kardeti vahele
segamist; see ulatus avalikkuseni, kus olid levinud mõisnikke rahu
tuks tegevad nn. eelarvamused Eestimaa mõisnike ja talupoegade 
vahekorra kohta, mida oli vaja kummutada. Seepärast ongi regula
tiiv sõnastatud nii, et lugejale jääks mulje, nagu valitseks siin 
mõisniku ja talupoja vahel sõna tõsises mõttes patriarhaalne vahe
kord. 

Regulatiivis, nagu maapäeva esialgses regulatiivi projektiski, 
leiab selgejooneliselt rõhutamist mõte, et talupoeg on oma vilet
suses ise süüdi. Siin räägitakse taluperemeeste ja -perenaiste 
kohustustest talumajapidamise juhtimisel, nende kohustustest 
mõisa vastu, laste, sulaste ja teenijate vastu, samuti ka sulaste ja 
teenijate kohustustest peremeeste ja perenaiste vastu, ainult lee
bemas vormis kui esialgses projektis. Manitsetakse ka veel kõiki 
oma kohustusi mõisa vastu täitma ja mõisnike vastu piiramatut, 
lapselikku usaldust üles näitama. Vallasvara omandamise, tulude 
kasutamise, talumaa mõisastamise, inimeste müügi ja kohtute 
organisatsiooni ning põhiliste ülesannete küsimuses on siin samad 
seisukohad nagu esialgses projektis. Kuid on ka mõningaid erine
vusi. Nii näiteks rõhutatakse regulatiivis, et taluperemehi ei müüda 
seni, kui nad on peremehed; et kompensatsiooni määrajaks talupo
jale mõisastatud talu või maa ee!st on kihelkonnakohus. Viimase 

100 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, lk. 80—84. 
101 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 5938, 1. 42. 
юз ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, 1. 85—86. 
юз ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 5938, 1. 49. 
104 Sealsamas, 1. 44—49. 
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koosseis fikseeriti täpsemalt kolmeliikmelisena: kaks ülem-kiriku-
eestseisjat ja nn. kihelkonnavanem (kihelkonnakohtunik), kelle 
mõisnikud valisid. Kihelkonnakohtu ülesandeid muudeti, nii et ta 
tegevus kujunes veelgi kasulikumaks mõisnikele. Regulatiivis ei 
kõneldud enam midagi ettepanekutest, mida kihelkonnakohtud või
sid teha rüütelkonna peamehele talurahva koormiste reguleerimise 
asjus, samuti jäeti siin lahtiseks, kuidas toimida sel puhul, kui 
mõisnik ei täida kihelkonnakohtu otsust. Regulatiivi alusel ei antud 
asja talupoegade nn. valekaebuse puhul mitte enam vallakohtu 
otsustada, vaid selle otsustas ja karistuse määras kihelkonnakohus 
ise. 

Vallakohtu funktsioone täiendati. Selle ülesandeks oli ka teata
vate talurahva omavaheliste tülide lahendamine, nimelt selliste, 
mis ei kuulunud meeskohtute kompetentsi ega ka mõisniku kodu-
kari võimupiiridesse. See vallakohtu funktsioon oli tõstetud esi
kohale, mis aitas muidugi maskeerida tema neid funktsioone, mis 
otse mõisat teenisid ja olid projektis eriti rõhutatud. 

Keisri poolt kinnitatud regulatiivi teksti tõlkis eesti keelde 
Keila praost O. R. Holtz ja see trükiti Tallinnas a. 1802. Eestikeelne 
regulatiiv algab sõnaga «Iggaüks» ja on selle nimetuse all ka 
tuntud. On õigesti tähelepanu juhitud sellele, et regulatiivi «Igga
üks» tekst ei ole saksakeelse teksti täpne tõlge. 1 0 5  Põhilises osas on 
sisu edasi antud võrdlemisi vabas vormis mõningate lisandite, vahe-
lejätmiste või lõikude ümberpaigutamisega, mis küll sisu ei muuda. 
«Iggaühe» sissejuhatav osa on aga täiesti uus ja erinev saksa
keelsest tekstist. Eestikeelses tekstis ei räägita sellest, et talupoeg 
on oma süü läbi viletsusse sattunud; see'oleks olnud liiga teravas 
vastuolus tegelikkusega ja talupoegade silmis karjuv vale. Siin ei 
räägitud ka «isalikult» manitsevalt talurahva kohustistest nagu 
saksakeelses tekstis. Igapäevases elus mõisnik teatavasti ei manit-
senud talupoegi koormisi täitma, vaid sundis neid selleks vägivalla 
ja võimuga. Siin räägiti eesmärgil, et talupoeg alistuks kõhkle
matult mõisnikule, räägiti ülemate õilsatest ja vajalikest funktsioo
nidest, ülematest, kes on vagadele toeks ja kurjadele hirmuks, kelle 
kaudu tegutseb jumal ise. Tuleb arvata, et selle osa formuleeri
misel etendas olulist osa praost Holtz. Muidugi lasti ka siin sel
gesti paista, et mõisnikul on hea süda talupoja vastu ning ta soo
vib viimasele ainult kõige paremat. Regulatiivi lõppu oli paigu
tatud lõik «Kohto-mehhed ja walla-rahwas!», mis saksakeelses teks
tis puudub ja milles veel kord manitseti talurahvast kuulekusele 
ning rõhutati mõisniku osa talurahva huvide eest võitlemisel. 

Regulatiivi küsimus oli kuni 1802. a. sügiseni võrdlemisi edu
kalt arenenud, kuid siis tuli viivitus ja kerkisid kahtlused tema 
kehtestamises. Tuleb arvata, et põhjuseks olid 1802. a. oktoobris 
Lätimaal asetleidnud talu rahva rahutused, mille mõjul kasvas opo

105 yt p T r e i b e r g, Esimene Eestimaa talurahva-regulatiiv «Iggaüks», 
«Ajalooline Ajakiri» 1927, nr. 1, lk. 32. 
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sitsioon Eestimaa rüütelkonnas ja ka mujal. Just seoses Liivimaa 
talurahvarahutustega pöördus Berg N. N. Novosiltsevi poole ja 
palus teda uurida keisri seisukohta selles, kas tuleb regulatiivi tea
tamisega talupoegadele viivitada või see ainult osaliselt teatavaks 
teha. 1 0 6  12. novembriks, kui rüütelkonna komitees regulatiivi küsi
must kaaluti, Novosiltsevilt vastust veel polnud. Sellises olukorras 
otsustas rüütelkonna komitee selle ära oodata ja kui see on jaatav, 
alles siis edasi minna. 1 0 7  Novosiltsevi vastust pole otseselt teada, 

-kuid tuleb arvata, et see oli jaatav, sest et just Lätimaal 1802. a. 
sügisel puhkenud talurahvarahutuste järel hakkas riigi keskvõim 
rõhutama vajadust reguleerida mõisnike ja talurahva vahekorda. 
Nendes tingimustes tuli ka Eestimaa rüütelkonnal tegutseda. 

Regulatiivi tegelik elluviimine toimus alles 11803. a. kevadel, 
mitte aga 1803. a. jaanuaris, nagu ekslikult on arvatud. 1 0 8  28. märt
sil saatis rüütelkonna uus peamees G. H. v. Rosenthal regulatiivi 
asjus kirja ülem-kirikueestseisjatele, milles teatas, et saadab trüki
tud eksemplarid elluviidavast regulatiivist. Neid tuli jagada igale 
mõisale vastavalt suurusele selleks korraldatud konvendil mõnes 
mõisas. Säärased konvendid tuli kokku kutsuda 14 päeva jooksul 
pärast teate saatmist ülem-kirikueestseisjatele, niisiis ca aprilli  
keskel. Ja kolme nädala kestel pärast seda, niisiis aprilli  teisel 
poolel ja mai algul, pidid mõisnikud igaüks omal algatusel regula
tiivi ellu viima. Kui aga mõni mõisnik seda polnud teinud, siis pidi 
vastav ülesanne langema kihelkonnakohtunikule. 1 0 9  

Mis puutub pastoraatide talupoegadesse, siis siin tuli see küsi
mus otsustada järgmisel kirikukonvendil. Kuni 15. maini pidid 
mõisnikud ülem-kirikueestseisjatele teatama regulatiivi kätteand
mise ja selgitamise käigust talupoegadele ning samuti valla- ja 
kihelkonnakohtute ellurakendamisest. 

On õigusega märgitud, et Eestimaa talurahvaregulatiiv ei too
nud mingit põhilist muudatust talurahva õiguslikku olukorda. 1 1 0  

Niisama kindlalt võib seda öelda talurahva majandusliku olukorra 
kohta. Kui võrrelda seda regulatiivi Ääsmäe mõisa omaniku 
Tolli poolt kehtestatud eraseadusega, siis jääb 1802. a. regu
latiiv viimasest kaugele maha. Sedasama võib öelda ka Löwis 
of Menari poolt kehtestatud Kandle õiguse suhtes. Rüütelkonna pea
mees rõhutas, et regulatiiv peab rajanema 1795. a. maapäeva poolt 
vastuvõetud põhimõtetele; tegelikult oli see nii ainult osaliselt. Nii 
ühel kui ka teisel pool lubatakse talupoegadele piiratud omandi
õigus vallasvarale. Koormiste küsimuses rõhutas 1802. a. regulatiiv 
1795. a. otsusest selgemalt, et neid ei tule enam tõsta. Kodukari 
teostamist aga mainitud regulatiiv üldse ei puudutanud. Samal 

105 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 41, 1. 94. 
107 Sealsamas, 1. 95. 
108 Vt. A. v. Gern et, Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts 

in Estland, lk. 110. 
109 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 127—128. 
1,0  H. Kruus, Eesti ajalugu kõige uuemal ajal I, lk. 49. 
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ajal oli 1802. a. regulatiivis rida punkte, mida 1795. a. maa
päeva otsuses polnud, nagu talude pärandamine, maade mõisasta-
mine, taluperemeeste müügi keeld, vallakohtud ja kihelkonnakoh-
tud. Tuleb märkida, et oma peamise ülesande regulatiiv siiski täi
tis. Ta aitas riigivõimu ees maskeerida siinse aadli vahekorda talu
rahvaga, aitas kindlustada liitu Eestimaa rüütelkonna ja Vene tsa
rismi vahel, mis oli rüütelkonnal^ elulise tähtsusega ning kõrvaldas 
ajutiselt tsarismi vahelesegamise ohu siinsesse agraarküsimusse. 

1802. a. regulatiivil on peale selle põhimõtteline tähtsus. Ta näi
tas selgesti, et valitsev klass ei saanud enam seniste vahenditega 
talurahva üle võimutseda, näitas tõsise kriisi olukorda feodaal-
pärisorji^slikus süsteemis. Ta märkis lõpu lähenemist sellele kor
rale, mida oli iseloomustanud Roseni deklaratsioon a. 1[739 ja 
Eestimaa ülem-maakohtu otsus a. 1740. Feodalism püüdis säära
seid mõisteid nagu vallasvara ja talukohtade päritavus küll oma 
teenistusse rakendada, kuid tõeliselt olid need elemendid, mis hak
kasid järjest rohkem õõnestama pärisorjusliku korra aluseid. 

6. Mõisnike ja talurahva suhted 1802. a. regulatiivi kehtivuse 
tingimustes 

On võimalik, et mõnel pool kutsus 1802. a. regulatiivi teatavaks
tegemine talurahva hulgas esile lootuse elutingimuste paranemi
sele. Kuid varsti selgus, et olukord tegelikult on endine. Mõisnike 
ja mõisaametnike vägivald jätkus, ja jätkus ka talurahva võitlus 
feodaalse rõhumise vastu. Neid asjaolusid iseloomustab rida fakte. 

18. juunil 1803 tapeti Virumaal asuva Hõbeda mõisa kubjas 
Hans sama mõisa teoliste poolt. Nagu Ranna-Viru haagikohtuniku 
uurimine näitas, oli selles mõisas kujunenud talupoegade rõhumine 
teotööga ja nende karistamine väljakannatamatuks. Ülekuulatud 
talupojad kinnitasid, et kubjas määras künnitükid suuremad tava
listest ja koguni rohkem kui kolm tükki päevas, las
kis sageli kaks tükki ilma vaheajata künda. Kevadel sõnnikuveo 
ajal laskis ta teolistel enne päikese tõusu ja pärast loojakut igal 
mehel kaks koormat rohkem vedada. Mõnda teolist peksis ta 2—3 
korda päevas, Uurimisel ilmnes, et uut regulatiivi oli seal väga 
vähe selgitatud, mis näitab, et mõisavõimud sellele rõhku ei pan
nud- Samuti oli talupoegadele jaotatud väga vähe regulatiivi 
"eksemplare. 1 1 1  Kuigi Hõbeda mõisa teolised tegutsesid siin enese
kaitse motiividel, tabas neid ränk karistus. Viru-Järva meeskohtu 
otsuse alusel, miile järgnevalt. kinnitasid Eestimaa üiem-maako-
hus ja Eesti-, Liivi- ning Kuramaa kindralkuberner Golitsõn, mää
rati: 1) Tõnu Hansu sulasele Hansule, 2) Sepa Jaanile, 3) Mäe 
Hansu Juhani pojale Hansule, 4) Präädiku Reinu Juhani pojale 
Hansule, 5) Matsu Miku Hansu sulasele Juhanile, 6) Tinuri Jüri 

111 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1245, 1. 1—4. 
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pojale Jaanile — igaühele 40 paari vitsu; 7) Matsu Jüri pojale 
Jaanile, 8) Määri Jaani sulasele Jürile, 9) Uustalu Joosepi sulasele 
Mihklile, 10) Põllu Reinu Tooma pojale Jakobile, 11) Jaani Mardi 
pojale Jaanile — igaühele 30 paari vitsu, 12) Tinuri Hansu sula
sele Jürile 5 paari vitsu. Otsus saadeti täide 28. septembril Tal
linna turul. 1 1 2  Kuus Hõbeda talupoega (need, kes 40 paari vitsu 
said) saadeti Viiburi kindlustustöödele. Nendest õnnestus Mäe 
Hansu Juhani Hansul Tallinna ja Narva vahel pageda. 1 1 3  

Talupoegade eriti toorest karistamist, millele kubermanguvalit-
sus pidi vahele segama, esines Purdi ja Piiumetsa mõisas Järva
maal. Sulase Madise ja taluperenaise Mari ülemäärase karistamise 
tagajärjel võttis kubermanguvalitsus Purdi mõisa valitsejalt kodu-
kariõiguse ning pani vastava ülesande kihelkonna- ja haagikohtuni-
kule. 1 1 4  

Haagikohtuniku uurimine näitas, et Piiumetsa mõisa rentnik 
Groll peksab talupoegi eriti toorelt viinapõletamise juures. Möldri 
Tõnu kinnitas näiteks, et Groll on andnud talle jämeda kepiga 
100 hoopi. Karjanaist Marit peksis Groll rusikatega vastu pead, nii 
et see kuulmise kaotas. Kõige selle tagajärjel võttis kubermangu
valitsus ka Crollilt kodukariõiguse, pannes vastavad ülesanded 
valla- ja kihelkonnakohtule. 1 1 5  Aga karistust ei tulnud ei Purdi 
mõisa valitsejale ega ka Crollile. 

Julma kohtlemise kõrval suurendati Piiumetsa mõisas ka talu
poegade koormisi. Selle pärast esitasid kubermanguvalitsusele 
kaebuse Piiumetsa talupojad Kaneri Mart ja Möldri Tõnu. Nad 
rõhutasid, et enne Crolli nõuti '/2 adramaalt talvel 4 rakmepäeva, 
nüüd aga 6 rakmepäeva. Groll nõudnud pealegi rohkem voore kui 
seni ja samuti ka enam tööd seoses viinapõletamisega. Türi kihel
konnakohus, kes asja 1803. a. novembris uuris, asus seisukohale, 
et ta ei saavat midagi otsustada, sest vakuraamat olevat koosta
tud ebamääraselt. Peremehed aga kinnitasid üksmeelselt seda, mida 
nende esindajad olid öelnud oma kaebuses kubermanguvalitsusele. 
Kuigi asi oli selge, puges kihelkonnakohus ebamäärase vakuraa-
matu taha ning Crolli huve kaitstes teatas talupoegadele, et neil 
tuleb 46 rakmepäeva nädalas edasi teha. 1 1 6  

Jultunud kallaletung talurahvale toimus Perila mõisas Harju
maal. Sealne mõisaomanik О. H. v. Mohrenschildt saatis juuni 
algul kubermanguvalitsusele kirja, milles teatas, et 7 Silmsi küla 
talupoega hakkavat vastu tema korraldustele maa küsimuses. Kuigi 
neil olevat küllaldaselt maad, ei olevat nad nõus seda andma kahele 
uuele talupojale. Ta palus kubermanguvalitsust asja uurida 
ning tõrkuvate talupoegade põhjalikuks karistamiseks kiriku juu-

1,2  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 892, I. 199—203. 
113 Qoa1coni3<5 1 
114 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 891, 1. 410—411. 
115 ENSV RAKA, I. 30, nim. 406, sü. 890, 1. 88—89, sü. 893, 1. 43—45, 

225 226 
I'6 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1243, 1. 5. . 
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res ja nende sundimiseks täielikule kuulekusele haagikohtunik 
kohale saata. Talupojad, kes nägid Mohrenschildti «korraldustes» 
ilmset vägivalda, esitasid omakorda kaebuse kubermanguvalitsu
sele. Nagu näitas hilisem uurimine, mida kubermanguvalitsuse 
nõudel laskis teostada rüütelkonna komitee, oli Silmsi talupoega
del Mohrenschildti reguleerimise alusel küll igal väljal maad 6 
tündri külviks, kuid Mohrenschildt oli neilt osa põllumaad ära võt
nud ja andnud asemele kõlbmatut maad. 1802. a. kevadel, kui 
maade äravõtmine algas, harisid talupojad seda mõisa keelust 
hoolimata ja osalt ka külvasid sinna. Nendele määratud uusi maid 
nad aga ei harinud. Nende suvivili  keelatud maal võeti 
neilt vägivallaga ära. Mohrenschildt kinnitas maa ümberjao
tamise õigustamiseks, et kahel uuel talupojal olevat nimetatud maal 
juba ka oma elamud, kuid nagu selgus, oli neil ainult üks elamu, 
ja seegi endiselt talupojalt äravõetud maja. 

Rüütelkonna komitee asus seisukohale, et Mohrenschildti tege
vus pole regulatiivi põhimõtetega kooskõlas ja ta peab seitsmelt 
Silmsi talupojalt äravõetud maa ja Veliku Jaanilt äravõetud maja 
tagastama. Rukist, mida uued talupojad olid neile antud vanade 
talupoegade maale külvanud, lubati neil, silmas pidades nende 
tööd ja vaeva, küll lõigata, kuid nad pidid andma endistele talu
poegadele tasu seemne ulatuses. 1 1 7  Rüütelkonna komitee otsused 
tegi rüütelkonna peamees teatavaks Harju-Jaani kihelkonnakoh-
tunik Stael von Holsteinile. Mohrenschildt pidi mainitud otsused 
ellu viima 8 päeva jooksul, vastasel korral tuli kihelkonnakohtul 
talupoegadele rüütelkonna komitee seisukohad teatavaks teha, ja 
kai Mohrenschildt siiski oma endisele seisukohale jääb, tuli sellest 
rüütelkonna peamehele teatada. 1 1 8  Mohrenschildt ei kavatsenudki 
ojsust täita. Ta otsis abi kubermanguvalitsuselt, kindralkuberne-
rilt ja senatilt, kuid siiski tagajärjetult. Rüütelkonna komitee otsus 
jäi jõusse. 1 1 9  Et rüütelkonna komitee astus Mohrenschildti vastu, 
pole imestada, sest «Iggaüks» oli maksma pandud just mõisnike 
omavoli piiramise tähe all.  Tuleb seejuures arvesse võtta, et agraar-
seadusanc^use küsimus seisis tollal, nagu hiljem näeme, veelgi 
teravamalt päevakorral kui varem. Rüütelkonna komiteel eesotsas 
peamehega oli sellises olukorras vaja näidata end õiglasena ja 
astuda välja regulatiivi kirjatähe niivõrd kisendavate rikkumiste 
vastu, nagu seda-oli teinud Mohrenschildt. Rüütelkonna komitee 
pidi siin silmas pidama rüütelkonna kui terviku huve. Silmsi talu
poegade ja Mohrenschildti protsess näitab, kui raske oli talupojal 
end kaitsta ka kõige suurema ülekohtu puhul ja isegi siis, kui rüü
telkonna komitee olukordadest tingituna astus välja mõisniku 
vastu. Täiesti lootusetu oli aga asi siis, kui mõisnikud moodusta
sid ühisrinde, mis oli tavaline. 

117 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 148—151. 
118 Sealsamas, 1. 151 —152. 
119 N. Loone, «Iggaüks» ja Silmsi talupojad a. 1803. «Ajalooline Ajakiri» 

1933, nr. 4, lk. 215—217. 
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Kuigi talupoegade võitlus oli õiglane ja nad rüütelkonna komi
tee toetusel maa küsimuses võitsid, ei pääsenud nad siiski karistu
sest. Küsimust arutas Harju meeskohus. Ta leidis, et talupojad on 
süüdi teadlikus ja ettekavatsetud vastuhakkamises, ning otsuse 
alusel l i l  juulist 1803 (mille ka Eestimaa ülem-maakohus kinni
tas) määrati järgmistele isikutele järgmised karistused: 1) Abrami 
Villemile, 2) Hansu Matsile, 3) Laasi Hansu Gustavile — igaühele 
20 paari vitsu; 4) Miku Hansule, 5) Lepiku Jaanile, 6) Veliku Jaa
nile, 7) Reinu Villemile — igaühele 10 paari vitsu, 8) Lepiku Jaani 
naisele 5 paari vitsu. Otsus tuli täide viia kohaliku kiriku juures. 1 2 0  

Tuleb märkida, et talupojad ei asunud üksi kaitsepositsioonil 
ega võidelnud sealt feodaalse rõhumise vastu, vaid astusid mõnel 
pool ise otseselt võitlusse seniste koormiste vastu. 

Julge nõudmisega vähendada teokoormisi astusid välja Hiiu
maal Suuremõisa talupojad. See tekitas kohälikus mõisaomanikus 
suurt ärevust. 5. juulil 1803 ilmus hommikul enne jumalateenistuse 
algust suur hulk kohalikke talupoegi mõisa ning nõudis vihaselt 
ja ägedalt tööpäevade vähendamist. Käina ülem-kirikueestseisia 
Baggehufwudt ja Pühalepa pastor M. J. Jahn püüdsid neid manit
seda, kuid tagajärjetult. Kohalik mõisaproua Ungern-Sternberg, 
kelle pojad olid kodunt ära, pages lukustatud uste taha. Ta oli sun
nitud andma neljale talupojale passid, mida need nõudsid Peterbu
risse minekuks, et esitada kaebus mõisniku peale. Parun C. Ungern-
Sternberg, kes oma ema nimel sündmusest hiljem kubermangu
valitsusele teatas, rõhutas, et sellel võivat olla ettenägematud 
tagajärjed. Vastupanuvaim levivat ikka enam ja enam, ja kui ei 
võeta abinõusid tarvitusele, võib puhkeda ülestõus isandate vastu. 
Enne uue regulatiivi tulekut ei tohtivat talupoegadele mööndusi 
teha, sest kui see sünnib ühes kohas, siis nõuavad talupojad ka 
teises kohas sedasama. Parun taotles, et kubermanguvalitsus saa
daks kohale haagikohtuniku ja kui vaja, ka sõjaväge, kes annaks 
löögi vastuhakule ning seaks jalule rahu ja korra. Ta nõudis 
«ässitajate» kohtusse andmist, passi saanud nelja talupoja vangis
tamist, neilt passide äravõtmist ning nende tagasisaatmist. 1 2 1  

Kohaleilmunud haagikohtunik W. K. Aderkas laskis talurahva hir
mutamiseks karistada mitmeid talupoegi, kuid peajuhid olid siis 
juba mandrile siirdunud. 1 2 2  Veel enne ärasõitu sai haagikohtunik 
teada, et «peaässitajad» on tagasi saabunud, kusjuures nad kiit
levat, et keegi ei võivat neile midagi teha. Haagikohtunik laskis 
nad enda juurde kutsuda, et neid karistada, kuid siis selgus, et 
nad olid kubermanguvalitsuse kaaskirjaga karistusest vabasta
tud. Saagi käestlibisemisest kibestunud haagikohtunik juhtis 
kubermanguvalitsuse tähelepanu sellele, et kogu saar jälgivat 
asja käiku tähelepanelikult. 1 2 3  

120 N. L о о n e, tsit. artikkel, «Ajalooline Ajakiri» 1933, nr. 4, lk. 211—212_ 
121 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1244, 1. 3—4. 
122 Sealsamas, l. 7—8. 
123 Sealsamas, 1. 9. 
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Neli Hiiumaa talupoega — Juri Keste Nigula Pent, Laasi Lee-
met, Mihkli Jaagu Peeter ja Kaivatse Tooma Siim ei läinud siiski 
mitte Peterburisse, vaid Tallinna kubermanguvalitsusse, kus nad 
esitasid Suuremõisa talupoegade nõudmised. Kubermanguvalit-
sus talupoegadele koormiste vähendamise alal vastu ei tulnud, 
küll aga andis ta neile kaasa tõendi, mille alusel neid selle eest 
karistada ei lubatud, et nad kubermanguvalitsuses olid käinud. 
Nende vastuhakku loeti põhimõtteliselt küll karistusväärseks, aga 
et «kord» mõisas oli juba jalule seatud ja ka muid kaalutlusi arves
tades asus kubermanguvalitsus seisukohale, et neid karistada ei 
tule. Kohustused mõisa vastu tuli aga kõigil täita nagu ennegi. 1 2 4  

Teokohustuste suurendamist ja talupoegade proteste selle vastu 
esines mitmel pool mujalgi. 

Feodaalse rõhumise tingimustes kestis ka pagemine edasi. Selle 
pidurdamiseks avaldas kubermanguvalitsus 5. juunil 1803 publi-
kaadi, milles nõuti, et igasugused pagejad ja passita inimesed tuleb 
kohe vangistada ja anda lähemasse politseiasutusse. Karistuse 
ähvardusel keelati nende varjamine ja abistamine edasipagemisel. 
Maa ja linna politseiasutuste tähelepanu juhitakse eriti sellele, et 
nad seaduse täie karmusega peaksid võitlust pagejate, passita ini
meste ja nende varjajate vastu. 1 2 5  Mainitud publikaat oli avaldatud 
ka Venemaalt siia pagenud talupoegade kättesaamiseks. 

13. juulil võttis kubermanguvalitsus vastu otsuse, mis oli seo
ses tolliinspektorilt saabunud kaebusega selle kohta, et rannas 
ei teostata vajalikku valvet paatide üle, mis võimaldab pagejatel 
neid kasutada Soome ja Rootsi sõiduks. Selles märgiti, et ranna
alade haagikohtunikel tuleb hoolitseda, et 2. okt. 1797 avaldatud 
kubermanguvalitsuse publikaati täidetaks täpselt ning paate ei 
jäetaks valveta. 1 2 6  Niisiis polnud senine valve suutnud pagemist 
täiesti pidurdada. 

Hästi valgustab siinsete mõisnike rõhumispoliitikat Vii
buri kubermanguvalitsuse kiri siinsele kubermanguvalitsusele 
20. oktoobrist 1803, milles märgitakse, et talupojad pagevad Eesti
maalt raske töö ja ränkade karistuste tõttu. Kirjas nõuti, et siinne 
kubermanguvalitsus annaks inimesearmastusest talupoegadele sea
duslikku kaitset mõisnike julma rõhumise vastu ning et süüdlased 
antaks kohtu alla. Sellele järgnes Eestimaa kubermanguvalitsuse 
läkitus maanõunikele ja rüütelkonna peamehele, kus toodi 
ära mainitud kirjas esitatud seisukohad ja paluti hoolitseda 
selle eest, et talupojad poleks sunnitud oma kodumaalt pagem^ 
seadusevastase ja karmi kohtlemise pärast. 1 2 7  Abinõude tarvituse
levõtmist talupoegade kaitseks oli sealtpoolt muidugi asjatu 
oodata. 

124 ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, sü. 1244, 1. 5—6. 
125, «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1803, St. 25. 
126 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 891, 1. 125—126. 
127 ENSV RAKA, f. 854. nim. A3, sü. A II 73, 1. 266. 
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III. TALURAHVA JA MÕISNIKE VAHEKORRA REGULEERI
MINE 1804. AASTA EESTIMAA TALURAHVASEADUSE JA 

VALLAKOHTU KÄSURAAMATU ALUSEL 

1. Vene tsarismi vahelesegamise ohu suurenemine talurahva ja 
mõisnike vahekorrasse ning talurahva koormiste reguleerimise 

küsimus Eestimaal a. 1803 

Agraarseadusandlus Eestimaal ei võinud jääda peatuma 
«Iggaühe» juurde. Senine kurnamisüsteem püsis edasi kõigi sel
lest tulenevate tagajärgedega, samal ajal kasvas riigivõimu vahe
lesegamise oht siinsetesse talupoegade ja mõisnike suhetesse. Vii
mast asjaolu näitas otseselt agraarseadusandluse areng Liivi-
maal XIX sajandi algul. 

Agraarseadusandluse küsimus tõusis Liivimaal päevakorda seo
ses liberaalse aadlipartei juhi, resideeriva maanõuniku Fr. v. Siversi 
pöördumisega keisri poole 1802. aasta augustis. Sivers taotles 
1797. aasta maapäeva otsuste elluviimist teatavate muudatustega, 
mida pidi teostama erakorraline maapäev. 1  Tsaarivalitsus aga ei 
reageerinud Siversi taotlustele peaaegu 4 kuu kestel, sest selleks 
polnud sundivat vajadust. 

Tsaarivalitsuse poliitika kujunemisel agraarküsimuses Liivi
maal olid otsustava tähtsusega 1802. aasta sügisel Põhja-Lätis 
asetleidnud talurahvarahutused. Oma osa etendasid ka äsja ava
tud Tartu ülikooli esimese rektori G. Fr. v. Parroti andmed keis
rile Liivimaa talurahva olukorrast. 2  

Lähtudes aadliimpeeriumi üldistest huvidest, seadis tsaari
valitsus oma eesmärgiks talurahva klassivõitluse summutamise, 
kusjuures tähtsat osa pidi siin etendama agraarsuhete reguleeri-

1 1797. aasta maapäev oli otsustanud, et 1) talupojale tuleb kindlustada 
vallasvara omandamise ja pärandamise õigus, kusjuures vallasvara hulka ei 
võinud kuuluda talu raudvara, 2) talupoja koormised tuleb kindlaks määrata 
rootsiaegse takseerimismeetodl alusel ja tulemused märkida vakuraamatusse, 
3) talumaade mõisastamist tuleb piirata, lubades seda ainult teatavail tingi
mustel, 4) talupoegade müüki tuleb piirata, 5) talupoegade omavaheliste tüli
küsimuste lahendamiseks tuleb ellu kutsuda vallakohtud, 6) kodukariõiguse kor
ras ei tohi karistus ületada 30 paan vitsu jne. 

2 Vt. A. Traat, Talurahva õiguslik olukord Liivimaal feodalismi lagu
nemise perioodil, Tartu 1955, lk. 159. 
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mine. 1802. aasta detsembris teatas keiser Siversile, et Liivimaa 
maapäeva otsused ei vasta enam uutele vajadustele, tuleb enamat 
silmas pidada. On vaja maapäev viivitamatult kokku kutsuda, et 
töötada välja uued ettepanekud talupoegade ja mõisnike vahe
korra reguleerimiseks. 3  у 

Riigivõimu poolt esitatud nõudmisi Liivimaa rüütelkond mui
dugi ignoreerida ei saanud. 31. märtsil 1803 võttis maapäev vastu 
43 paragrahvi talurahva olukorra reguleerimise kohta, mis saa
deti keisrile kinnitamiseks. Agraarseadusandluse küsimuse eda
sine lahendamine libises aga Liivimaa rüütelkonna käest ära. 

Arvesse võttes seda, et maapäeval oli agraarseadusandluse küsi
muses esile tulnud võrdlemisi erinevaid arvamusi, andis tsaar 
maapäeva vastavad otsused Peterburis ellukutsutud erikomitee 
kätte, mis töötas siseminister V. P. Kotšubei eesistumisel ning 
mille liikmeteks olid P. A. Strogonov, senaator О. P. Kozodavlev, 
kolleegiumi nõunik J. Družinin ja maanõunikud G. v. Buddenbrock 
ja R. v. Anrep. 4  Komitee peamiseks ülesandeks kujunes Liivimaa 
talurahvaseaduse lõplik väljatöötamine ning revisjonikomisjonide 
organiseerimine talurahva koormiste normeerimiseks. Need üles
anded komitee ka täitis. Liivimaa talurahvaseadus kinnitati keisri 
poolt 20. veebr. 1804, samuti ka instruktsioon revisjonikomisjoni
dele vakuraamatute koostamiseks ja elluviimiseks. 

1804. aasta Liivimaa talurahvaseaduse alusel jäi talupoeg endi
selt pärisorjaks, aga teda ei võidud enam ilma maata müüa ega 
pantida. Tal oli õigus omandada kinnisvara (mis tegelikult jäi 
küll ainult õiguseks), samuti ka vallasvara (teatavail tingimustel) 
ja seda pärandada. Talupoja koormiste määramisel võeti aluseks 
rootsiaegne revisjonikord teatavate muudatustega mõisnike kasuks. 
Talupoja maast võeti arvesse mitte üksi põllu-, vaid ka 
aia-, heina- ja karjamaa, mille suurus ja headus tuli kindlaks 
teha mõõtmise ja hindamise teel. Vastavalt sellele kujunesid ka 
talupoja koormised. Ühele adramaale langes mõisakoormisi 

korralise teo kujul 36 taalri 72 krossi ulatuses 
erakorralise „ „ 23 „ 54 „ „ 
andamite „ 13 „ 18 

kokku 73 taalrit 44 krossi. 5  

Talurahvaseadus pani aluse ka uuele kohtukorraldusele. Esi
meseks lüliks oli seal vallakohus talurahva omavaheliste tülide 
lahendamiseks. Järgmiseks astmeks oli kihelkotinakohus; mis 
ühelt poolt moodustas apellatsiooniinstantsi vallakohtule ning 
teiselt poolt esimese astme kohtu mõisnike ja talupoegade vahe

3  R .  J .  L .  S a m s o n  v .  H  i  m  m  e  1  s  t  i  e  r  n ,  o p .  e i t .  « D a s  I n l a n d »  1 8 3 8 ,  B e i 
lage, veerg 95—96. 

4  A .  T o b i e n ,  D i e  A g r a r g e s e t z g e b u n g  L i v l a n d s  i m  1 9 .  J a h r h u n d e r t ,  I  B d . :  
Die Bauerverordnungen von 1804 und 1819, Berlin 1899, lk. 205. 

5 Eesti majandusajalugu I, lk. 356. 

9 J. Ronk? 129 



listes tüliküsimustes. Siit läks edasikaebus maakohtusse ja sealt 
edasi õuekohtusse. 

Liivimaa talurahvaseadus a. 1804 ei märgitsenud mingit süga
vat muudatust senises agraarkorras. Talurahva koormised jäid 
üldiselt samadeks, nagu nad olid välja kujunenud. Seadus piiras 
aga siiski mõnel määral mõisnike võimu, andis teatavale osale 
talurahvast suurema majandusliku iseseisvuse, 6  pani aluse mõnede 
talurahva asjade otsustamisele nende endi poolt jne. 

Agraarseadusandluse käik Liivimaal sundis Eestimaa rüütel-
konda oma senist seisukohta muutma ja agraarküsimuse uuesti 
päevakorda võtma. 

Ülesannetest, mis seisid rüütelkonna ees, kõneles rüütelkonna 
peamees Rosenthal maapäeval 23. veebruaril 1803. Ta ülistas, 
nagu omal ajal Bergki, rüütelkonna «head» tahet, tema alati «õil
said» taotlusi ja «humaansust» talupoegade suhtes. Neist lähtu
des olevat rüütelkond seni lahendanud kaks küsimust: on kindlus
tanud talupoja isiku ja omandi mõisnike omavoli vastu. Nüüd 
aga olevat tarvis lahendada ka kolmas ülesanne — reguleerida 
talupoja koormised mõisa suhtes, lähtudes seejuures talupoja 
maavaldusest. Viimase küsimuse kohta tegi rüütelkonna peamees 
maapäevale rea konkreetseid ettepanekuid. 7  

24. veebruaril langetas maapäev otsuse rüütelkonna peamehe 
prepositsioonide suhtes. Rüütelkonna peamehe ettepanekud ja 
nende alusel maapäeva poolt vastuvõetud otsused 8  näitavad, et 
rüütelkond pidas talupoja koormiste reguleerimise küsimuses sil
mas kahte eesmärki. Esiteks nähti ette 'koormiste reguleerimise 
võrdlemisi kiiresti teostatav, aga seejuures pinnapealne moodus. 
See oli selleks puhuks, kui pole vaja kaugemale minna, kuid sel
lega võiks näidata rüütelkonna aktiivsust talurahvaga vahekor
dade reguleerimisel. Teiseks otsustati astuda mõningad sammud 
mõisnike ja talupoegade vahekorra pisut tõsisema reguleerimise 
suunas, mis oli selleks juhuks, kui see kujuneb möödapääsmatuks. 
Maapäev otsustas ette võtta koormiste ajutise reguleerimise uute, 
kiiresti koostamisele tulevate vakuraamatute piirides ning mää
ras kindlaks vastava protseduuri, mis oli küll mitmeastmeline, 
aga siiski vähese efektiivsusega. 

Maapäeva otsuse järgi tuli vakuraamatud ühtlustada kõige
pealt kihelkonniti. Sel eesmärgil pidi iga kihelkonnakohtunik iga 
mõisa vakuraamatu läbi vaatama esmalt koos vastava mõisnikuga. 
Selle järel tuli ühes mõisas peetaval kihelkonnakonvendil 
saavutada ühtlus vakuraamatutes ühe kihelkonna piirides, niivõrd 
kui see on võimalik. Kus seda ühtlust polnud võimalik saavutada, 
tuli põhjused ära märkida. Kihelkonnakohtunikud pidid selle töö 

6 История Латвийской СССР, т. I. С древнейших времен до 1860 года. 
Под ред. К. Я. Страздиня, Я. Я. Зутиса, Я. П. Крастыня и А: А. Дризула, 
Рига 1952, lk. 449. 

7  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 58—60. 
8 Sealsamas, I. 60—62. 
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lõpule viima 10. maiks 1803. Seejärel pidid kihelkonnakohtunikud 
igast haagikohtu ringkonnast võrdlema vastava ringkonna vaku-
raamatuid, püüdma võimalikult ühtlust saavutada ja näitama ära 
põhjused, kui see polnud võimalik. 10. juuniks tuli see protseduur 
lõpetada. Siis pidi rüütelkonna peamees kutsuma igast haagikohtu 
ringkonnast need kihelkonnakohtunikud, kes selleks teiste poolt 
oma ringkondadest määratud, maakonniti kokku. Need pidid võrd
lema vakuraamatuid maakonniti ja teostama seal võimaliku üht
lustamise. Juuni keskel tuli vakuraamatud esitada maapäeva poolt 
valitud reguleerimiskomisjonile. 

Mis puutub reguleerimiskomisjonisse, siis langesid temale 
mitmed ülesanded. Ta oli kõigepealt seotud talurahva koormiste 
nn. ajutise reguleerimisega. Sellega seoses tuli tal välja töötada 
vakuraamatu formular, mille alusel mõisnikud kiires korras pidid 
vakuraamatud koostama. Teiseks ülesandeks oli vakuraamatute 
edasine reguleerimine, kuid komisjoni volitused olid siin võrdlemisi 
piiratud. Reguleerimine Võis toimuda ainult veenmise teel, kutsu
des mõisnikke üles vajalikke muudatusi tegema. Kui komisjon-
pidas vajalikuks, kutsus ta kohale vastava mõisniku ning juhtis 
selle tähelepanu vakuraamatus muudatuste tegemise vajadusele. 
Kui aga mõisnik polnud nendega nõus, tuli komisjonil vastav 
vakuraamat ühes lisatud märkustega saata rüütelkonna komiteele, 
kes oli selles küsimuses kõrgemaks instantsiks. Vakuraamatute 
revisjoni kestuse määras rüütelkonna peamees. 

Sel viisil  lõpuks sanktsioneeritud vakuraamatud tuli mõisnikel 
vallakohtunikele teatavaks teha kihelkonnakohtunike või ülem-
kirikueestseisjate juuresolekul. 

Edasi langes reguleerimiskomisjonile ülesanne töötada välja 
regulatiiv talupoja koormiste põhjalikumaks korraldamiseks, 
arvestades seejuures talupojale kuuluvat maavaldust. Peale selle 
pidi komisjon koostama nn. vallakohtu käsuraamatu projekti. 

Komisjonil tuli töö lõpetada ühe aasta jooksul. Seejärel pidi 
kohe kokku astuma erakorraline maapäev, et võtta seisukoht teh
tud töö ja ettepanekute suhtes. 

Reguleerimiskomisjon valiti maapäeva poolt 5. märtsil. 9  Tema 
koosseisu kuulus igast maakonnast kaks liiget, juhatajaks oli rüü
telkonna peamees. 

Reguleerimiskomisjon alustas kohe tegevust. Kõigepealt töö
tati välja vakuraamatute koostamise juhised. Komisjon otsustas, et 
seal, kus seda pole veel tehtud, tuleb kihelkonnakonvendil talu 
raudvara suurus kindlaks määrata ja siis vakuraamatusse kanda. 
Edasi asus komisjon seisukohale, et mõis võib talupojalt ainult seda 
nõuda, mis vakuraamatus märgitud, ja abiteopäevi ainult nendeks 
töödeks kasutada, milleks need määratud. Vakuraamatute koosta
mine pidi olema täiesti mõisnike asi, kihelkonnakohtunikel ei 

9 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 70 
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olnud õigust talupoegi ette kutsuda - andmete saamiseks mõisate 
vakuraamatute kohta. Kui aga kohtunikul oli teateid, et vakuraa-
mat sisaldab vale andmeid, siis tuli vakuraamatule märkus juurde 
lisada ja see reguleerimiskomisjonile saata. 1 0  Tuleb märkida, et 
reguleerimiskomisjoni protokollid annavad võrdlemisi kokkusuru
tud ülevaate selle organi tegevusest. Siit ei selgu ka vakuraamatu 
formulari väljatöötamise lähem käik. Aga juba 14. märtsil kiideti 
formular põhiliselt heaks. 1 1  Edasise töö ootel katkestas rüütel
konna peamees istungid kuni vakuraamatute läbivaatamiseni, mis 
algas juunis. 1 2  

28. märtsil saatis rüütelkonna peamees, nagu eelmises peatükis 
märgitud, regulatiivi «Iggaüks» eksemplarid ülem-kirikueestseis-
jate kätte ühes vastava juhendiga nende teatavakstegemise korra 
kohta. Saadetisele olid juurde lisatud vakuraamatu formularid, '  
mis tuli üle anda valitavatele kihelkonnakohtunikele edasiandmi
seks kohalike mõisnike kätte. 

Mis puutub 1803. a. vakuraamatu struktuurisse, siis oli sel
les kaks osa, mis omavahel moodustasid terviku. Esimeses osas 
oli ära märgitud talude suurus adramaades, talu nädalane rakme-
ja jalapäevade hulk, kohusmaks ja vakuraha mõisale, siis veel 
pearaha, magasivili  ning vakujaosed. Vakuraamatu teine osa aga 
näitas inimeste arvu taludes, nimelt kui palju oli seal tööjõulisi ini
mesi 15—60 eluaasta vahel, vanu ja töövõimetuid ning lapsi alla 
15 aasta, samuti talupoja majanduslikku olukorda: töö- ja muude 
loomade arvu. Selles osas märgiti ära ka talu raudvara. Vakuraa
matus fikseeriti veel talupoja külvi suurus ühel väljal, heinasaak 
ning mõisa külvi suurus ja heinasaak. 1803. a. vakuraamat tugines 
üldiselt senistele vakuraamatutele, kuid siia oli märgitud rida and
meid, mida senistes eramõisate vakuraamatutes polnud, nagu talu 
ja mõisa külvi suurus, heina hulk, talu raudvara jne. Tähtis on see, 
et iga mõis pidi esitama andmeid peale korralise teo veel seni 
tarvitusel olnud abiteo kohta järgmiste küsimuste alusel: 1) Kas 
mõis külvab suvi- ja talivilja harilike teopäevadega või- nõuab 
lisapäevi ja kui palju nimelt '/ 2  adramaa kohta? 2) Kui palju nõuab 
mõis sõnnikuveo ajal lisaks rakme- või jalapäevi, kas neid nõu-
takse kogu sõnnikuveo ajal ja kui kaua sõnnikuvedu tavaliselt kes
tab? 3) Kas ja kui palju nõutakse abipäevi heinaajal? 4) Kas kasu
tatakse lõikuse ajal vihkude sidumisel ja viljapeade korjamisel 
lapsi? Kes panevad vilja kuhilatesse ja rõukudesse? 5) Kuidas 
teostatakse lina lõugutamine ja puhastamine? Kui mõis vajab 
sel puhul taludest lisatööjõudu, siis kui palju? 6) Kas tuleb anda 
igal talul veel lisaks rehepeksjaid või peksavad rehe tavalised 
rakme- ja jalateolised? 7) Milliseks otstarbeks tehakse korrapäevi 
talvel ja suvel, keda selleks kasutatakse? 8) Kuidas toimub viina

10 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 188—189. 
11 Sealsamas, I. 189. 
12 Sealsamas, 1. 190. 
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põletamine, kas teolistega või ainult peremeestega; kas toimub 
töö ainult päeval või päeval ja öösi? Kes annab pärmi, kes toob 
puud kohale? Kui sageli peab ilmuma peremees viinakööki tööle? 
9) Milleks kasutatakse voore; kas ainult mõisa produktide ära
viimiseks või ka seemne kohaletoomiseks? 10) Kas ehitusma
terjali toovad kohale teolised või peavad seda tegema peremehed? 
11) Kui palju antakse igale talule aastas lina, takku või villa 
kedrata? Kas ka kudumine toimub taludes ja kui palju sellel alal 
kasutatakse korratööd? 12) Kui palju nõuab mõis päevi linakraa-
Simiseks ja lõngakerimiseks, millisel ajal see toimub ja kes nimelt 
peavad talust tulema? 13) Kui sageli tuleb, talude kätte pesu pese
mise ja pleegitamise järjekord ning kui kaifa naisisik talust iga 
kord seda tööd teeb? 14) Kes niidavad mõisa lambaid? 15) Kui 
palju peab peremees teatava suurusega maa pealt tegema aastas 
peremehepäevi ja millisel aastaajal? 16) Kas peremehed kasvata
vad linnaseid peremehepäevade või teopäevade arvel? 17) Kas 
sildu, tamme ja teid (peale maanteede ja kirikuteede) parandavad 
talupojad, mõis või mõlemad koos? 18) Kuidas on korraldatud 
küüdikohustus? 19) Kui palju peavad vabadikud ja maata sulaste 
naised peale kindlaksmääratud päevade tegema veel päevi talvel ja 
suvel ja kui palju ketrama? 1 3  

Nagu märgitud, tuli vakuraamatud ühtlustada kihelkonniti ja 
maakonniti. Kuidas seda tehti, selle kohta puuduvad andmed. 
Nagu näitavackaga säilinud vakuraamatud, on seal ühtlus jäänud 
saavutamata. 

Reguleerimiskomisjon tuli uuesti kokku 18. juunil ning 27. juu
nil alustas ta Läänemaa vakuraamatute võrdlemist, mis kestis 
kuni 29. juunini. Nagu näitavad reguleerimiskpmisjoni vastavad 
protokollid, esines koormistes erinevusi, ebamäärasusi jne. võrd
lemisi rohkesti. Nii näiteks tegid Mihkli kihelkonna Keblaste mõisa 
vabadikud lõikuse ja sõnnikuveo ajal peale oma kindlaksmääratud 
päevade veel ühe päeva nädalas, mida teistes mõisates ei tehtud. 
Kogu Vigala kihelkonnal polnud mõisa ehitusmaterjalide väljaveo 
päevad täpselt määratud. Kirbla kihelkonna Vanamõisa, Seira ja 
Lautna mõisas polnud vakuraamatutes märgitud, kui kaua jala-
teoline sügisel jalapäevi teeb. Klöostri ja Penijõe mõis polnud 
vakuraamatuis määranud, kas heina- ja lõikusajal nõutakse abi-
päevi lühemaks ajaks või kogu heinateo ja viljalõikuse kestuseks. 
Mainitud kihelkonnas jäi ebamääraseks, kuidas toimub ehitus
materjalide väljavedu, ka polnud vakuraamatuisse märgitud talude 
raudvara. 

Kullamaa kihelkonnas Kuijõe mõisas olid jalapäevad ebamää
raselt märgitud ega nähtunud ka, kui palju päevi peavad pere
mehed tegema viinapõletamisel. Soonistes polnud ketrus täpselt 
määratud ja peremehepäevi nõuti siin rohkem kui mujal selles 

" ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 131-133. 
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kihelkonnas. Tiinuse ja Tolli mõis koormasid oma talupoegi äes
tamise ajal enam kui teised. Siin olid, nagu kogu kihelkonnaski, 
mõisa ehitusmaterjalide väljaveo päevad määramata, samuti ka 
korrapäevad. 

Märjamaa kihelkonnas nõudis Limandu mõis jalapäevi kuni 
mardipäevani, kihelkonna teised mõisad kuni mihklipäevani. 
Märjamaa ja Orgita mõisas polnud talvised korrapäevad kindlaks 
määratud. Kasti, Päädeva, Limandu ja Nurtu mõisas oli märgitud 
ebamääraselt mõisa ehitusmaterjalide väljaveo kohustus jne. 1 4  

Läänemaa vakuraamatute reguleerimiseks kutsus komisjon 
kohale kihelkonnakohtunikud ja Tallinnas viibivad sealsed mõisni
kud. Viimased andsid lubaduse täpsustada oma vakuraamatüid 
ja kärpida erandlikke nõudmisi. Mittekohalolevatele mõisnikele 
pidid kihelkonnakohtunikud reguleerimiskomisjoni seisukohad 
teatavaks tegema. 1 5  

Pärast Läänemaa vakuraamatute reguleerimise lõpetamist 
tekkis komisjoni töös vaheaeg kuni 1803. aasta 12. oktoobrini. Järg
nevalt tegeles komisjon üldkehtiva vakuraamatu projekti välja
töötamisega ja jätkas nähtavasti ka vakuraamatute läbivaata
mist. 

3. detsembriks oli reguleerimiskomisjon rüütelkonna peamehe 
teate kohaselt üldkehtiva vakuraamatu projekti koostamise lõpe
tanud 1 6  ja 4. detsembriks olid kõik vakuraamatud läbi vaadatud. 
Küsimus seisis nüüd selles, kas võtta ette ka nende reguleerimine 
koos kihelkonnakohtunikega. Rüütelkonna komitee soovis selle eda
silükkamist kuni maapäeva kokkutulekuni. 1 7  Tõepoolest, vakuraa
matute reguleerimine endisel kujul oli oma mõtte kaotanud. 
Agraarseadusandluse käik Liivimaal näitas, et on tarvis kauge
male minna. Selleks oli aga vaja maapäeval fikseerida kõigepealt 
talurahva koormiste reguleerimise üldised põhimõtted. Reguleeri
miskomisjoni poolt väljatöötatud üldkehtiva vakuraamatu projekt 
moodustas selleks vajaliku lähtekoha. 

1803. aasta vakuraamatud pakuvad rohkesti materjali talu
rahva koormiste ja ka majandusliku olukorra kohta, mis on käsitle
mist leidnud käesoleva töö varasemas osas. Nendega seoses kerkib 
küsimus, millised muudatused toimusid, talurahva koormistes 
ajavahemikul 1796—1803. Vastuse saamiseks olgu esitatud and
med koormiste peamise osa kohta Va-adramaaliselt talult mainitud 
aastal ühtedes ja samades mõisates. 

14 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 42, 1. 190—194. 
15 Sealsamas, 1. 195—197. 
16 Sealsamas, 1. 101 —102. 
17 Sealsamas, 1. 105—106. 

134 



Virumaa 
T a b e l  3 8  

Mõis Aastad 

Rak-
me-

päevi 

Jala-
päevi Rukist 

tünd
Otra 
tünd

Kaera 
tünd

Heina 
leisi-
kates 

Õlgi 
kubu

des 
nädalas rites rites rites 

Heina 
leisi-
kates 

Õlgi 
kubu

des 

Antu 1796 
1803 

6 
5 

6 
6 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

60 
50 

-

Kärsa 1796 
1803 

6 
6 

6 
6 

2 x 

22/з 
2 
2 2 /з 

2 
2 а/з 

60 
60 

Porkuni 1796 
1803 

6 
4 

6 
6 

3 
2 2/g 

3 
2 3/з 

6 
3 

60 
60 12(1 

Mõis Aastad 
Vaku-
raha 
kop. 

l 
Lam
baid 

! Hane
sid Kanu Mune 

Lõnga 
nael

tes 

Puid 
sül

dades 
Kotte 

Antu 1796 
1803 

— 1 
1 2 

2 
3 

60 
30 

3 
3 

4 
3 

1 
1 

Kärsa 1796 
1803 i 

1 
1 

3 
4 

30 
40 

3 
4 

1 
1 

Porkuni 1796 
1803 

120 
120 

1 
1 2 

2 
2 

20 
20 

6 
2 

3 
1 

2 
1 

Järvamaa 

Mõis Aastad 

Rak-
me-

päevi 

näti 

Jala-
päevi 

alas 

Rukist 
tünd
rites 

Otra 
tünd
rites 

Kaera 
tünd
rites 

Heina 
leisi-
kates 

Õlgi 
kubu
des 

Kolu 1796 6 6 2 2 1 *60 30 

' 
1803 6 6 — — 12/з 30 — 

Laupa 1796 6 6 IVa IVe 2 60 40 
1803 6 6 1 1 2 32 40 

Oisu 1796 6 6 2 2 l'/e 50 — 

1803 6 6 2 2 1 50 — 

Piiumetsa 1796 6 6 3 3 2 30 — 

1803 6 6 3 3 2 60 10 

Särevere 1796 6 6 2VS 2 Va 2 80 15 . 
1803 6 6 21/з 2V 3  2 80 15 

Lokuta 1796 6 6 27 3  2Vs 2 80 40 
1803 6 6 2 2 2 45 42 

Vahastu 1796 6 6 2V 3  2 Уз 2V 3  60 — 

1803 6 6 2 2 22/3 60 30 

Väätsa 1796 6 6 3 V3 22/3 1 60 20 
1803 6 6 З'/з 2'/з 1 60 50 
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Mõis Aastad 
Vaku-
raha 
kop. 

Lam
baid 

Hane
sid Kanu Mune 

Lõnga 
nael

tes 

Puid 
sülda

des 
Kotte 

Kolu 1796 1 _ 3 30 4 6 1 
1803 — 1 2 20 — 12 — 

Laupa 1796 20 — 3 10 3 1 1 Laupa 
1803 — / 2 — — 10 — 1 — 

Oisu 1796 — 1 — 2 10 3 1 1 
1803 — /2 — 2 10 3 — 12 

Piiumetsa 1796 — 1 — 3 30 4 1 
1803 — 1 — 3 30 6 1 — 

Särevere 1796 — 1 — 4 30 3 1 
1803 — 1 — 4 30 3 2 1 

Lokuta 1796 — 1 3 20 3 8 1 
1803 — 1 — 3 20 3 2 1 

Vahastu 1796 — 1 3 30 3 1 
1803 — 1 — 3 30 3 1 1 

Väätsa 1796 30 1 — 3 20 3 1 
1803 — 1 — 3 20 3 2 1 

Läänemaa 

Rak-
me- Jala- Rukist Otra Kaera Heina Õlgi 

Mõis Aastad päevi päevi tünd tünd tünd leisi- kubu
rites rites rites kates des 

nädalas 

Kärbla 1796 6 6 2 2 22/3 60 
1803 6 6 2 2 2-/з 60 — 

Kirimäe 1796 6 6 2 2 1 30 — 

1803 6 6 2 2 1 30 10 

Kesküla 1796. 6 6 2V3 2 V3 IVs 30 10 
1803 6 6 1 1 30 20 

Luiste 1796 6 6 2 Уз 2 Уз l'/з 60 — 

1803 6 6 2 2 1 60 — 

Oidrema 1796 6 6 2 2 1 30 20 
1803 6 3 2 2 Уз 30 20 

Lihula-Sipa 1796 6 6 IV, Г/з 1 30 20 Lihula-Sipa 
1803 6 6 1Уз 1Уз 1 50 -50 

Seliküla 1796 6 6 1 1 1 60 10 
1803 6 6 2 2 2 60 10 

Suur-Kalju 1796 6 6 2Vs 2V3 25/е 50 20 Suur-Kalju 
1803 6 . 6 2 2 2 Уз 50 10 
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Mõis Aastad 
Vaku-
raha 
kop. 

Lam-
baTd 

Hane
sid Kanu Mune 

Lõnga 
nael

tes 

Puid 
sülda

des 
Kotte 

Kärbla 1796 1 _ 3 15 2 
1803 80 1 2 3 15 2 — 1 

Kirimäe 1796 100 1 1 2 10 3 • 
1803 100 1 1 2 10 3 1 1 

Kesküla 1796 — 1 2 v 4 20 3 Va 
1803 — 1 2 2 10 3 — V* 

Luiste 1796 32 1 2 3 20 4 1 l 
1803 — 1 2 3 20 4 1 l 

Oidrema 1796 100 1 — 4 20 5 1 l 
1803 50 1 — 3 20 5 1 — 

Lihula-Sipa 1796 — 1 2 2 20 3 2 Lihula-Sipa 
1803 — 1 2 2 20 3 1 1 

Seliküla 1796 — 1 2 10 2 l 
1803 55« 1 2 4 20 2 — l 

Suur-Kalju 1796 50 1 2 4 20 4 4 Va Suur-Kalju 
1803 10 1 —• 2 10 З'/а — 

Esitatud andmed näitavad, et kõigis 19 mõisas oli koormistes 
muudatusi toimunud. 5 mõisas — Karblas, Kirimäel, Kärsal, Seli-
külas ja Säreveres — olid nad ainult tõusnud, 5 mõisas — Laupal, 
Luistes, Oisul, Oidremal ja Suur-Kaljus — ainult vähenenud. Üle
jäänud mõisates, oli osa koormisi vähenenud, osa suurenenud. Koor
miste muutuste üldpilti mainitud mõisates iseloomustavad tabelis 
39 toodud kokkuvõtlikud andmed. 

T a b e l  3 9  

Koormise nimetus 
Koormise suu

rus 1796. a. 
Koormise suu

rus lb03. a. Tõus Vähene
mine 

Rakmepäevi nädalas 114 1 1 1  i _ 
1 

i  

3 
Jalapäevi nädalas 114 1 1 1  ! 3 
Rukist tündrites 41 37% З2/3 
Otra tündrites 40y3 36',, 4 
Kaera tündrites 35% 32 V2 31/18 

Heina leisikates 1010 957 53 
õlgi kubudes 225 427 202 
Raha kopikates 452 415 — 37 
Lambaid 19 18 .— 1 
Hanesid 9 15 6 — 

Kanu 55 50 — 5 
Mune 425 3P5 — 40 
Lõnga naeltes 64 551/2 — 8V2 " 
Puid 31 29 — 2 
Kotte 16 13 — 3 
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Nagu siit näha, langes enamik koormisi, aga siiski õige vähesel 
määral. Mingeid olulisemaid mööndusi ei tulnud. Seda näitab eriti 
see, et korraline teoorjus säilis peale kolme mõisa endises suuruses. 
On isegi võimalik, et tühiseid mööndusi kohusmaksu, vakujaoste 
ja vakuraha alal kompenseeriti mõnda liiki abiteo suurendamisega, 
rnida aga pole võimalik kontrollida. 

2. 1804. aasta maapäev. Eestimaa talurahvaseaduse ja vallakohtu 
käsuraamatu väljatöötamine 

Nagu nägime, jäi vakuraamatute reguleerimine 1803. aastal 
ära ning sai paratamatuks talurahva koormiste reguleerimise põhi
mõtete fikseerimine. See oli peamiseks küsimuseks erakorralisel 
maapäeval, mis astus kokku 8. veebruaril 1804. 

Arutluse lähtematerjaliks oli reguleerimiskomisjoni poolt välja
töötatud üldkehtiva vakuraamatu projekt. 1 8  

Talurahva koormiste kindlaksmääramisel lähtus mainitud pro
jekt talupoja tulu suurusest, mille puhul tuli arvesse võtta nii põllu-
kui ka aiamaa. Saagi suuruse hindamisel tuli lähtuda seisukohast, 
et talivili  annab 

1. kraadi maal 6 seemet üle külvi 
2. 5 

4 KJm »> 1 i i  i i  J> 
4- ,, 3 • 

suvivili  aga annab 
1. kraadi maal 5 seemet üle külvi 
2 4 •  n  •  i i  *  i i  i i  :»» 

4 4 
U '  Ц  7 1  V  J J  I f  1 1  ,  

4. „ „ annab kaer 4 seemet üle külvi, otra aga pole nii

sugusele maale kasulik külvata. 1 9  

Aiamaa loeti võrdseks 1. kraadi põlluga. 
Heinasaagi hindamise aluseks võeti seisukoht, et 2400 vene 

ruutsülda 
luha- ja rannaheinamaad annab 10 saadu 
pajuheinamaad „ 77г „ 
aruheinamaad „ '5 „ 
sooheinamaad ,, 2 7г „ 2 0  

Talupoja käsutuses oleva maa-ala tulu tuli hüvitada mõisale 
täies ulatuses nii teopäevadega kui ka kohusmaksuga, kusjuures 
maksud natuuras ei võinud tõusta üle Vio üldisest tulust. 2 1  

18 Vt. ENSV RAKA, ^f. 864, nim. A3, sü. А I 43, 1. 314—348, järgnevalt 
tsiteeritud «Projekt». 

19 «Projekt», § 5. 
20 Sealsamas, § 6. 
21 Sealsamas, § 7. 
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Taludes peab tööjõuliste inimeste arv olema õiges vahekorras 
selle töögä, mis neil lasub, aga samuti ka maaga, mis peab kindlus
tama neile vajaliku ülalpidamise. Kui maa ja tööjõud olid õiges 
vahekorras, siis andis talupoeg '/з tööjõust mõisa, kui tööjõudu oli 

•enam, andis ta ülejäägist Vs mõisa, ja kui maad oli enam, sai mõis 
!/ 3  selle tulust. 2 2  

Võsamaad võis talupoeg ainult siis kasutada, kui mõisnik mää
ras selle mingiks kompensatsiooniks. 

Talusid tuli nimetada mitte enam V 2-, Vr jne. adramaalisteks, 
vaid kuue-, nelja- jne. päeva-kohtadeks sõltuvalt sellest, kui palju 
tegi talu rakme- ja jalapäevi nädalas. 

Säärane muudatus talude nimetamises oli rüütelkonna peamehe 
kaalutlusil tingitud vajadusest raskendada igasuguseid võrdlusi 
endiste koormistega. 2 3  

, Maade ametlikku mõõtmist ja hindamist püüdis projekt igati 
vältida, see tuli rakendamisele ainult äärmise vajaduse korral. 2 4  

Kuue-päeva-koha põllumaa suuruseks oli arvestatud keskmise 
headuse juures 18 tündrit külvi kõigil kolmel väljal kokku. Sel
lele lisandus heinamaa, mis andis 30 koormat keskmise headusega 
heina. Peale selle pidi säärasele talule kuuluma veel ' /2  tündrimaad 
aiamaad ja niisama palju karjakoplit. 2 5  

Keskmise headusega kuue-päeva-koha, tulu suurus oli arvestuste 
kohaselt järgmine: 

18 tündri saagi väärtus — 45 tündrit rukist 
30 koorma keskmise headusega heina väärtus 

= 13 tündrit 1 vakk rukist 
aiamaa saagi väärtus • = 1 tünder 2 vakka rukist 

Kokku 60 tündrit rukist. 2 6  

Et kuue-päeva-koha normaalseks tööjõuks loeti 6 tööjõulist ini
mest (nende hulgas võis olla ka üks 14-aastane poiss või tütar
laps), siis langes igale tööjõulisele tulu 10 tündri rukki väärtuses. 2 7  

Teoorjuse põhiline osa ulatus säärasel talul aastas 300 rakme-
ja 300 jalapäevani, mille kasutamiseks jäid mõisnikul teatavates 
piirides vabad käed. Tuli ainult arvestada, et suvele ei langeks 
enam kui 132 rakmepäeva ja talvele mitte vähem kui 60 jala-
päeva. 2 8  

Komisjoni arvates pidid need päevad jagunema järgmiselt: 2 9  

* 
22 «Projekt», § 8. 
23 ENSV RAKA. f. 854, nim. A3, sü. А I 43. 1. 8. 
2 4  «Projekt», § 64. 
25 Sealsamas, § 23. ! 
26 Sealsamas, § 25. 
27 Sealsamas, § 26. 
28 Sealsamas, § 33, 34. 
29 Sealsamas, § 38. 
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T a b e l  4 0  

Töö liigid Rakmepäe-
vade arv 

Jalapäeva-
de arv 

Kogu aasta 6 rakmepäeva nädalas (maha arvatud 
24 rakmepäeva heinaajal) 
6 jalapäeva nädalas jüripäevast mihklipäevani 
Rakmepäevad, mis tuli arvestada jalapäevadena 
Külvi ajal nädalas 2 päeva hobune ja äke jalateo-
lisele äestamiseks, arvestatult jalapäevadena 
Sõnnikuveoks teine rakend inimese ja vankriga 
Heinaniiduks nädalas veel üks jalateoline 6 «näda
laks ä 2 päeva 
Viljalõikuseks mõisateolistele lisaks veel 2 abilõika-
jat kuni lõikuse lõpuni 
Linapuhastamiseks lisatööjõud 
Korrapäevi talvel, kui igalt 6-lt talult nõutakse üks 
korrainimene 

276 

12 

132 
24 

6 

12 

48 
6 

30 

Kokku 288 258 

Lisavoorid, milleks peremees annab mõisateolisele 
veel ühe rakendi 24 päevaks 
Pesu pesemiseks ja pleegitamiseks 
Linakraasimiseks ja lõngakerimiseks 
Lammaste niitmiseks 
Peremehepäevi 

12 
6 
6 
1 
6 

Kokku 300 277 -

Jäi veel üle 23 päeva, mida mõis võis oma äranägemise järgi 
kasutada, näiteks sõnnikuveo ajal, jalateoliste nõudmiseks pärast 
mihklipäeva jne. 

600 rakme- ja jalapäevaga ning naturaalmaksudega 6 tündri 
ulatuses ei kattunud veel talupoja koormised. Siia tuli juurde 
kodust ketrust 24 jalapäeva ulatuses, lisateolise andmine 40 reheks 
20 jalapäeva ulatuses ja mõned väiksemad kohustused. 3 0  

Kui mõis vajas ehitusmaterjalide veoks või ehitiste püstitami
seks lisapäevi, siis oli tal õigus nõuda rakmepäevi talvel ja jala-
päevi enne heinaaega nii palju, kui palju talupoeg tegi päevi 
nädalas. Kuid nende eest tuli kohusvilja vähendada vastava 
normi kohaselt. 3 1  

Pool pearahast tuli kustutamisele teotööga viinaköögis, teine 
pool arvestati põllutööriistade kulumise katteks ning seda ei tul
nud taludelt nõuda. 3 2  

30 «Projekt», § 41. 
31 Sealsamas, § 46. 
32 Sealsamas, § 44. 
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Kui talupoeg ei tasunud (s. t.  ei suutnud tasuda) avansivilja 
või laenuks võetud raha, võis mõis selle asemel nõuda teotööd. 3 3  

Mõis pidi andma talupojale tasuta kütte. Kui küttematerjal oli 
kaugemal kui 3 penikoormat (kaugemalt kui 6 penikoormat ei toh
tinud kütet määrata), tuli mõisal iga penikoorem hüvitada talviste 
rakmepäevade vähendamisega 2 vakka rukki väärtuses. 3 4  Kui aga 
mõis ei määranud kütust, tuli seda hüvitada talvistes rakmepäeva-
des 3 tündri 1 vaka rukki väärtuses. 3 5  

Komisjon määras kindlaks ka talvised ketruse normid ja/teo-
inimeste töötükid. Kuue-päeva-kohal tuli kedrata 6 naela lina 
4-küünraseks lõngaks (s. t.  lõngaks, millest saadi 4 küünart riiet). 
või 9 naela lina 3-küünraseks lõngaks. 3 6  Lina asemel võidi anda 
ketramiseks ja kudumiseks 20 naela villa või 30 naela takku. 3 7  

Kesa tuli teolisel künda esmakordse künni puhul 256 vene ruut-
sülda söögivahes, kordüskünni puhul 324 vene ruutsülda. Viimane 
norm oli maksev ka kõrrepõllu kündmisel. Seemne sissekünnil ar
vestati söögivahe normiks 400 ruutsülda. Pärast pärtlipäeva tuli 
anda kündmiseks kaks tükki päevas, seejuures teise normi koha.-
selt. 3 8  See, mida teoline ühe päevaga kündis, tuli äestada 3 jala 
laiuse äkkega .kolm korda ühel söögivahel. 

Viljakoristamisel pidi teoline päevas lõikama 3/ 4  vakamaad tali-
vilja või '/ 2  vakamaad otra või 2 külimitumaad kaera. 3 9  

Heinaniiduks tuli määrata teolisele ja vaimule söögivahenorm 
kokku, seejuures kummalegi 40—50 sammu ruudus 4 0  (iga samm 
= 3 jalga). 

Linu määrati ühele teolisele lõugutada 4 leisikat päevas, selle 
rookimine oli kahe isiku päevaseks normiks. Ühel naisteolisel tuli 
päevas sugeda 1 leisikas linu. 4 1  

Reguleerimiskomisjon määras kindlaks ka rannatalupoegade ja 
maata vabadike kohustused mõisa vastu. Rannatalupojad, kellel oli 
maad, pidid andma mõisale 'A oma tööjõust, teha tuli nii rakme-
kui ka jalapäevi. Neil, kellel polnud üldse maad, tuli anda Vs oma 
tööjõust mõisa; nõuti peamiselt jalapäevi, vähesel määral tuli teha 
aga ka rakmepäevi. Kõik rannatalupojad pidid maksma senises ula
tuses kalakümnist. 

Maata vabadik pidi tegema mõisale iga nädal ühe jalapäeva, 
kokku 52 päeva aastas, vabadike ja sulaste naised (kes polnud 
taluga seotud) 46 päeva jüripäevast mihklipäevani. Talvel said nad 

33 «Projekt», § 54. 
34 Sealsamas, § 78 
35 Sealsamas, § 77. 
36 Sealsamas, § 47. 
37 Sealsamas, § 48. 
38 Sealsamas, § 68. 
39 Sealsamas, § 71. 
40 Sealsamas, § 69. 
41 Sealsamas, § 72. 
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ketramiseks 3 naela linu kolmeküünraseks lõngaks või 6 naela 
takku. 4 2  

Reguleerimiskomisjoni poolt esitatud üldkehtiva vakuraamatu 
projekt ei leidnud maapäeval heakskiitmist. Selle vastu astus kõige
pealt välja maanõunike kogu, kes esindas rüütelkonna kõige reakt
sioonilisemat osa. Üldse oli maanõunike kogu oma esimeses läkitu
ses maapäevale 4 3  üldkehtiva vakuraamatu, s. t.  talurahva koor
miste ühtsel põhimõttel reguleerimise vastu. Ta rõhutas, et olevat 
vaja respekteerida lokaalseid olukordi, revideerida vakuraamatuid 
ja kõrvaldada sealt liialdused koormiste alal. Omalt poolt soovi
tas ta kuue-päeva-koha jaoks järgmisi norme. 

Rakmepäevades tuleb nõuda '/2 adramaalt maksimaalselt kuus 
päeva nädalas, seal aga, kus seni vakuraamatus vähem nõuti, 
tuleb selle väiksema normi juurde jääda. 

Külvi ajal tuleb nõuda äestamiseks kõige enam 1 hobune hari
liku jalateolisega; sõnnikuveoks kõige enam 1 hobune ühes jala-
päevade alla kuuluva abivaimuga. Lisavooride kujul tuleb nõuda 
maksimaalselt 3 voori, seejuures kubermangu piirides või siis teise 
kubermangu linnadesse — Pärnu, Narva, Viljandisse, Tartu. 

Jalapäevades tuleb nõuda '/2  adramaalt samuti 6 päeva nädalas 
jüripäevast alates 6 kuu jooksul. Seejuures olgu lubatav, et mõned 
nõuavad seda juba enne jüripäeva ja lasevad teolised varem ära, 
teised aga hiljem. Sõnnikuveoks nõutagu 1 inimene abiks, heina
ajal •— kõige enam 1 abiteoline, välja arvatud need mõisad, kus 
seda seni pole kasutatud. Lõikuse ajal võivat nõuda 2 abiteolist, 
nende hulgas ei võinud aga olla peremeest ega perenaist. Peremehe
päevi tuli nõuda kevadel ja hilissügisel, nii kuidas kuskil kohane, 
kuid nende arv ei tohtinud tõusta kõrgemale kui sama talu jala-
päevade arv nädalas. Perenaine pidi tegema ülemmäärana 6 päeva 
aastas pesupesemise, lambaniitmise ja lõngaketramisega seoses. 
Viinapõletamiseks pidi tulema 6 adramaalt 1 inimene kordamööda 
peremehepäevade all viinakööki (samuti maksimaalse normina). 

Peale selle nõudis maanõunike kogu ettepanek 10 naela lina 
või 20 naela villa või selle asemel 20 naela taku kodus ketramist 
ja kudumist. Korrainimesed tuli võtta suvel jalateoliste hulgast 
ning talvel kordamööda taludest 1 korrainimene 3 adramaa kohta. 

Mis puutub maksudesse, siis vakuraha tuli ära jätta, nagu 
seda nägi ett§ ka reguleerimiskomisjon; kohusvili tuli arvestada 
nii, et V2 adramaa talupoeg maksab nii palju vakku igast viljast, 
kui palju ta teeb mõisale rakmepäevi nädalas; sellele tuli juurde 
kirikukümnis, köstrikümnis ja postimoon. Peale selle tuli vaku-
jaostena arvestada 1 vana lammas, 1 või 2 hane, 3 kana, 30 
muna, 3—4 naela lõnga, 1 viljakott, 4 veiselõõga, teatav hulk 
heinu ja õlgi, nii kuidas oli kohapeal kujunenud. 

42 «Projekt». § 82. 
43 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 74, I. 327—333.' 
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Talu maa suurust tuli arvestada nii, et iga rakmepäeva kohta 
nädalas oleks tal 1 tünder külvi, niisiis 6 rakmepäevale 6 tündrit 
külvi igal väljal, ja iga rakmepäeva kohta 5 koormat heinu. 
Kuue-päeva-kohal pidi olema vähemalt 6 tööjõulist isikut, nende 
hulgas võis olla üks 13—15-aastane. 

Igal kuue-päeva-kohal pidi olema 3 rakendit, millest üks on ala
liselt mõisas koos rakmeteolistega, teine läheks siis mõisa, kui nõu
takse lisa, ja kolmas oleks alati kpdus. 

Sel puhul, kui tööjõudu oli rohkem või vähem kui maad, tuli 
käia komisjoni ettepaneku järgi, samuti ka tükitöö määramisel 
künni-, heina- ja viljakoristustööde puhul. 

Pearaha suhtes asus maanõunike kogu seisukohale, et seda kui 
riigivõimu poolt määratud maksu ei võiks mingi teise kohustu
sega asendada, iseasi, kui talupoeg seda ise tahab teisiti tasuda. 

Maanõunike kogu ei leppinud ka sellega, et mõisnike ja talu
poegade vahekorda tuleks käsitleda rendivahekorrana (nagu sel
lest räägiti reguleerimiskomisjoni projektis), sest talupoeg ei saa 
olla mingi tõeline rentnik. Õigus muidugi — mis rentnik sai olla 
pärisori! 

Oma teises läkituses maapäevale 4 4  astus maanõunike kogu 
välja väljenduse vastu, et kogu talupoja tulu kuulub hüvitamise 
alla. Maanõunike kogu mõistis väga hästi, et säärase põhimõtte 
sissevõtmine asetab kogu siinse talurahva kurnamise süsteemi sün
gesse valgusse. Oli tarvis näidata, et senine kurnamissüsteem on 
talupojale jõukohane, tagab talle tema majapidamisest ülejäägi ja 
tõusu jõukamale järjele. Seda maanõunike kogu ka tegi. Nimelt 
arvestas ta kuue-päeva-koha tuluna 27 tündrit rukist, 22 tündrit 
otra, 12 tündrit kaera ja 30 koormat heinu. Kui sellest maha arvata 
6 tööinimese ja paari lapse ülalpidamiseks 18 tündrit rukist ja 6 
tündrit otra, mõisa kohusviljaks 2 tündrit igast viVjast, 2 hobuse 
jaoks 8 tündrit kaera, 10 koormat heinu, 1 paarile härgadele 3 
koormat heinu, lammastele 7 koormat ja mõisale 2 koormat heinu, 
soola otsmiseks 3 tündrit otra, soolakalaks 3-tündrit rukist jne., 
siis pidavat jääma talupojale üle veel 2 tündrit rukist, 8 tündrit 
otra, 2 tündrit kaera ja 8 koormat heinu, mida ta võivat kasutada 
karja ja hobuste kasvatamiseks. 

Talupoeg suutvat maksta ka magasivilja ja postimoona. Nii
siis olevat kuue-päeva-koha talupoja sissetulek küllaldane, et ülal 
pidada 2 hobust, paari härgi, lehmi, vasikaid ja 6 lammast. Tal 
jäävat üle otra, et vaat õlut pruulida ja mõned sead nuumata. Rii
ded saab ta kõik omast käest ja juurvilja oma aiast. 

Mis puutub talupoja tööjõusse, siis kulus sellest maanõunike 
kogu arvestusel talu majapidamis- ja mõnede muude väljaspool 
mõisat tehtavate tööde jaoks 

44 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 74, I. 334—337. 
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a) rakmepäevadena 

Kesa künniks esimest korda 9 p. 
äestamiseks 3 p. 
teistkordseks künniks 7 p. 
äestamiseks 3 p. 
seemne sissekünniks 6 p. 
äestamiseks 2 p. 
suviviljamaa künniks 7 p. 
äestamiseks 3 p. 
suvivilja sissekünniks 6 p. 
äestamiseks 2 p. 
sõnnikuveoks 24 p. 
juurvilja-aia harimiseks 2 p. 
heinasaadude veoks 8 p. 
vilja sisseveoks 10 p. 
soolakala ostmiseks 4 p. 
kõjrekünniks 10 p. 
äestamiseks 5 p. 
töö seoses lina leotamisega 4 p. 
2 korda maanteede parandamiseks 10 p. 
2 korda kirikuteede parandamiseks 3 p. 
kütte kohaleveoks 120 p. 
soola ja raua vastu vahetatava vilja veoks 10 p. 
postimaksu ja mõisa kümnise äraveoks 8 p. 
aialattide ja teivaste kohaleveoks 6 p. 
ehitusmaterjalide kohaleveoks ~ 14 p. 
mõisa, pastori ja kirikuteenrite vilja äraveoks 4 p. 

Kokku , 290 rakmepäeva 

b) jalapäevadena 

suvivilja külviks 2 p. 
juurvilja-aia harimiseks 4 p. 
heinateoks 100 p. 
rukkilõikuseks 30 p. 
talivilja külviks 2 p. 
suvivilja, lõikuseks 60 p. 
linakitkumiseks ja juurvilja kogumiseks aias ja 

põllul 25 p. 
linalõugutamiseks ja -ropsimiseks 4 p. 
mõisale makstava lõnga valmistamiseks 12 p. 
kraasimiseks ' 6 p. 
25 naela lina ja taku ketramiseks 75 p. 
25 naela villa kraasimiseks ja ketramiseks 75 p. 
lammaste niitmiseks 4' p. 
linase riide kudumiseks 18 p. 
villase riide kudumiseks 18 p. 
sukkade kudumiseks 50 p. 
peergude lõhestamiseks 10 p. 
põllutöö- ja veoriistade parandamiseks 12 p. 
ehitustöödeks 30 p. 

Kokku 537 jalapäeva 



Mõisale teeb kuue-päeva-koht: 
a) rakmepäevadena 6 päeva nädalas aasta läbi 300 p. 

sõnnikuveoks 
suvi- ja talivilja külvi äestamiseks 
produktide veoks talvel 

12 p. 
6 p. 

18 p. 

Kokku 336 rakmepäeva 

b) jalapäevadena 5'/г kuud ä 25 p. 
heinaajal 
lõikuse ajal 
ketruseks 
korrapäevadena talvel 
viinakõõgis 
mõisahoonete parandamiseks 
linasugemiseks, lammaste niitmiseks, pesu-

138 p 
36 p 
72 p 
30 p 
28 p 
14 p 
6 p 

pesemiseks jne. 6 p. 

Kokku 330 jalapäeva. 

Seega tõusis talupojal talu jaoks kulutatud päevade arv aastas 
827-ni ja mõisale kulutatud päevade arv 666-ni — kokku aastas 
1493. Et kuue-päeva-kohal pidi olema üldse 1800 tööpäeva, millest 
mõisale tuli  kulutada pisut üle У з ,  siis pidi talupojale jääma veel 
307 päeva, mida ta võivat kasutada oma põllumajanduse edasiviimi
seks, käsitööga tegelemiseks jne. Kuue-päeva-koha pidaja saavat 
ülalpidamise ja õiendada maksud, talle jäävat veel teatavad üle
jäägid põllumajandusest ning '/ 6  ajast.  Maanõunike kogu arvamu
sed talupoja tööjõu ülejäägist olid rüütelkonnale kahtlemata kasu
likud. Sel teel oli  võimalik siinset kurnamissüsteemi varjata ning 
kaitsta ja näidata, et talupojal on võimalused jõukamale järjele 
tõusmiseks, mis talupoja tegeliku olukorraga aga muidugi kokku 
ei langenud. 

Maapäevale esitati  ka kreiside kirjalikud arvamused, milles kor
rati  sageli  reguleerimiskomisjoni ja maanõunike kogu arvamusi 
ühes või teises küsimuses, aga esitati  ka oma kohalikke soove. 4 5  

Sel ajal kui maapäeval arutati  erinevaid seisukohti talurahva 
koormiste reguleerimise alal,  saabus rüütelkonna peamehele Novo-
siltsevi kiri.  Selles rõhutati,  et üheski riigis ega organisatsioonis 
pole mõeldav kindlate piirjoonte puudumine õiguste ja kohustuste 
vahel.  Tulevat võtta aksioomina, et mida täpsemalt on kohustused 
märgitud, seda kindlamini neid täidetakse. Ebaõige olevat olu
kord, et maaomanik talupoegadelt l i iga palju nõuab. Novosiltsev 
märkis edasi,  et selle rahvakihi jaoks, kelle õigusi on seni igno
reeritud, on vaja välja töötada uutele tingimustele vastavad tsi
viil- ja kriminaalseadused. Ta mõistis hukka ka inimeste müümise 
ilma maata, sest see on mitte ainult ebaõige, vaid ka kasutu 

, vahend. 4 6  

Novosiltsevi kiri  riigi  keskvõimu lähikonnast ütles selgesti,  et 

4 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 74, 1. 340—350. 
4 6  Sealsamas, 1. 33—34. 
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seal peetakse vajalikuks talurahva^koormiste reguleerimist ning 
edasiminekut agraarseadusandluse teel.  Kindlasti  oli  kirja eesmär
giks Eestimaa rüütelkonna suunamine vastava eesmärgi poole. 

Et maapäeval esines erinevaid vaateid talupoja koormiste regu
leerimise küsimuses, siis  valiti  nüüd uus komisjon vastavate põhi
mõtete fikseerimiseks. Komisjon võttis arvesse senise reguleerimis
komisjoni töö tulemused ning muud seisukohad ja viis oma töö 
lõpule 5. märtsiks. Uut talurahva koormiste reguleerimise projekti 
arutati  maapäeval võrdlemisi üksikasjaliselt  ja kiideti  siis  heaks. 

Talurahva koormiste reguleerimise'  põhimõtted moodustasid 
1804. aasta Eestimaa talurahvaseaduse esimese osa. Peale selle 
kuulusid siia eri  osadena veel kohtuorganisatsiooni käsitelu talu
rahva kaebeküsimustes mõisniku vastu ja karistused mõisnikele 
teatavate omavoliaktide pärast talurahva suhtes. Kahe viimase 
küsimusega pidi maapäev tegelema Novosiltsevi otsesel nõudel, 
kes oma seisukohad oli  teatanud juba 1803. aasta hilissügisel rüü
telkonna esindajale parun Stackelbergile Peterburis, Novosiltsev 
märkis, et senine kohtukorraldus talupoegade kaebeküsimustes 
mõisniku vastu on lünklik, sest ta on kaheastmeline. On tarvis, et 
see oleks kolmeastmeline, kusjuures eeskujuks tuleks võtta vasta
vat kohtukorda Liivimaal. 4 7  

Peale Eestimaa talurahvaseaduse kiitis maapäev heaks ka val-
lakohtu käsuraamatu (kuid rüütelkonna protokollidest pole näha, 
kuidas selle lähem väljatöötamine toimus) ja lõpetas töö 14. märt
sil.  Vastuvõetud seaduste projektid pidi rüütelkonna peamees isik
likult viima Peterburisse keisrile kinnitamiseks 4 S,  kuid olukord 
kujunes mõnel määral teistsuguseks. 

9. mail saabus Aleksander 1 Tallinna ja 10. mail andis Rosen
thal talle üle Eestimaa talurahvaseaduse, 4 9  vallakohtu käsuraamatu 
viis ta aga isiklikult 1804. aasta juunis Peterburisse. 5 0  Mõlemad 
kiitis keiser heaks 27. augustil  1804. 

3. Eestimaa talurahvaseaduse põhijooned 

Eestimaa talurahvaseadus 5 1  tervikuna jätab väljatöötamise 
seisukohalt palju soovida. Eriti  tuleb seda rõhutada esimese, põhi
lise osa kohta. Käsitletav materjal on siin halvasti  süstematisee
ritud, mistõttu ühtekuuluvad osad on sageli  üksteisest eraldatud. 
Nii näiteks on lõik, mis käsitleb vabadike koormisi,  täiesti  eralda
tud muust talurahva koormiste käsitlusest, pealegi on sellesse 

4 7  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 45, 1. 203—205. 
4 8  Sealsamas, 1. 107. 
4 9  Sealsamas, 1. 125. 
6 0  Sealsamas, 1. 128. 
5 1  Käesolevas töös on käsitluse aluseks olnud venekeelne originaaltekst, 

mis on alla kirjutatud Kotšubei ja Družinini poolt (vt. ENSV RAKA, f. 854, 
nim. 1, sü. 1251), tsit. järgnevalt «Eestimaa talurahvaseadus a. 1804». 
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lõiku täiesti  ebaloogiliselt  paigutatud osad, mis siia kuidagi ei 
kuulu, nagu näiteks rea objektide ja rukki väärtussuhete võrdlev 
tabel jne. Mitmed küsimused,on seaduses üldse lahendamata või 
ebaselgelt lahendatud. Puuduliku väljatöötamise põhjus seisab 
osalt kiirustamises, osalt aga rüütelkonna teadlikus poliitikas 
jätta endale teatavates küsimustes vabad käed. -Talurahva koor
miste määramisel tugines Eestimaa talurahvaseadus põhiliselt  
reguleerimiskomisjoni projektile, kuid esines ka erinevusi, nimelt 
maanõunike kogu, kreiside, uue komisjoni jne. ettepanekute alu
sel.  Esijoones pööras mainitud seadus tähelepanu teoorjusele kui 
koormiste põhilisele osale. Teoorjuse fikseerimisel rõhutas seadus, 
et see peab vastama talupoja põldude ja heinamaade suurusele ning 
headusele ja tööjõuliste inimeste arvule. 5 2  Erinevalt reguleeri
miskomisjoni projektist ei  võetud arvesse aiamaad. Seaduses mär
giti,  et 1 tündri külvi eest kolmel väljal  keskmise headusega 
põllumaa juures, millele lisandub 5 koormat keskmise headusega 
heinu, tuleb teha nädalas 1 rakmepäev ja niisama palju jalapäevi 
aasta läbi. 5 3  Lähtudes juba varem esitatud kaalutlustest nimetati 
säärast kohta, kus tehti mõisaorjust 6 rakme- ja 6 jalapäeva näda
las või 300 rakme- ja jalapäeva aastas, vastavalt reguleerimisko
misjoni projektile kuue-päeva-kohaks. 5 4  Üldpõhimõttena loeti talu 
õigel määral tööjõuliste isikutega varustatuks, kui iga rakme- ja 
jalapäeva jaoks tuleb 1 tööjõuline mees- või naisisik. 5 5  

Maa mõõtmist ja hindamist seadus, nagu reguleerimiskomis
joni projektki, vajalikuks ei pidanud. Kõige kaaluvam põhjus oli  see, 
et ebamäärases olukorras oli  talurahvast parem kurnata. Seaduses 
rõhutati,  et ametlike maamõõtmiste vältimiseks võiksid kihelkonna-
kohtud sel puhul, kui tekivad lahkarvamised talupoegade ja 
mõisnike vahel, lasta talupoegi ise nende omal viisil  maid mõõta. 5 6  

Kuigi rüütelkond püüdis Eestimaa talurahvaseaduses maa mõõtmi
sest ja hindamisest hoiduda; anti seal siiski juhised saakide arves
tamiseks, mis pidid aluseks olema talupoja tulu kindlaksmäärami
sel, kui see osutub vajalikuks. Seadus võttis omaks reguleerimis
komisjoni poolt esitatud andmed talu vil jasaakide kohta erineva 
kraadiga maade juures ning laiendas talivil ja normid ka suvivil
jale, «tõstes» seega suvivil ja saagikust 1., 2.  ja 3. kraadi maal ühe 
punkti võrra. Kui reguleerimiskomisjoni projekti alusel 4. kraadi 
maale ei tasunud otra külvata, siis  talurahvaseaduse alusel andis 
oder seal 3 seemet. 5 7  Kuid praktiliselt  ei  tarvitsenud ka see dife
rentseeritud hinnang saakide määramisel arvesse tulla. Lähtudes 
puhtalt mõisnike huvidest rõhutas talurahvaseadus, et seal, kus 
talu on olnud 30 aastat talupoja käes, tuleb põllud arvestada vähe-

5 2  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 2. 
5 3  Sealsamas, § 3. 
5 4  Sealsamas, § 6. 
5 5  Sealsamas, § 4. 
6 6  Sealsamas, § 39. 
5 7  Sealsamas, § 29. 

10* 147 



malt keskmisse headusse kuuluvaks, 5 8  s.  t.  need peavad andma 4'/г 
seemet üle külvi.  Aastad ei saanud olla mingiks tõeliseks kritee
riumiks maa headuse hindamisel.  Halbadel maadel 4Уа seemet üle 
külvi ei saadud; ikaldusaastail  oli  isegi keskmine saak üldiselt  
madalam. Mis puutub heinasaagi hindamisse, siis  andis seadus siin 
osalt reguleerimiskomisjoni projektiga kokkulangevad, osalt aga 
erinevad alused, arvestades 2 400 vene ruutsüllalt:  

1) luha- ja rannaheina 10 saadu 
2) pajuheina 6 
3) aruheina 5 
4) sooheina 4 „ 

Seejuures võrdus iga saad 10 leisikaga, 5 9  s.  t.  1 koorem 
(3 saadu) = 30 leisikaga. Märkimisväärne on siin sooheina saa
gikuse tõstmine reguleerimiskomisjoni projektiga võrreldes 2'/ 2  

saolt 4 saole. See langes 'hästi  kokku seaduse üldise tendentsiga 
tõsta mõisa huvides saagikuse normi. 

Eestimaa talurahvaseadus (niisamuti reguleerimiskomisjoni, 
maanõunike ja kreiside ettepanekud) lähtus sellest,  et maa-ala ja 
tööjõu õige vahekorra puhul kuulus У з  kogu vastavast tööjõust 
mõisale korralise teo, rakme- ja jalapäevade tegemiseks. Niisiis 
pidi kuue-päeva-koht, mille kasutüSes oli  18 tündrimaad põldu ja 
30 koormamaad heinamaad, olles varustatud 6 tööjõulise inime
sega, andma 2 inimest kogu nädalaks mõisa. Tegelikus elus oli  
säärane täpne vastavus juhuslik. Nagu 1803. a. vakuraamatute 
andmed näitavad, oli  kord maad, kord inimesi enam või vähem 
kui seadus otse normiks pidas. Tööjõu ülejäägi puhul tuli  sellest 
anda 7 6  mõisa (vakuraamatu projektis oli  vastavaks normiks 
V a ) .  Kui talupojal oli  maad rohkem kui vastavalt tööjõudu, tuli  
rohkem olevalt maalt l isana teha Уз sellest korralisest teost, mis 
ta muidu tegi. 6 0  Maa ja inimeste ülejääkide kasutamisel oli  suur 
tähtsus mõisamajanduse seisukohalt, sest see oli  seniste teoner-
mide säilitamise abinõuks, lubades profiiti  lüüa rahvaarvu kasvult 
ja talupoja maavalduse laienemiselt tulevikus. Ülaltoodud seisu
kohad näitavad, et talupojalt taheti võtta kõik, mida võtta sai.  
Rüütelkonna enda ridadest (C. Stackelberg) juhiti  tsaarivalitsuse 
tähelepanu sellele, et teokoormisie nõudmine ülemäärase maa pealt 
viib kuritarvitusteni, teopäevade nõudmine üle normi olevatelt ini
mestelt aga tõstab küsimuse, millest peavad nad elama, kui neil  
maad pole. 6 1  

,  Eestimaa talurahvaseaduses ei leidnud ühtsel alusel raken
damist tööjõuliste isikute maa-alale vastavuse põhimõte, nii  nagu 
ta eespool oli  esile tõstetud. Seadus märgib, et majanduslike koge
muste alusel on selgunud, et väiksemad kui kuue-päeva-talud tarvi

5 8  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 30. 
5 9  Sealsamas, § 31. x 
6 0  Sealsamas, § 5. 

ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 2. ei 
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tavad suhteliselt  rohkem inimesi, kui norm ette näeb. Seepärast 
olevat vaja nelja- ja kolme-päeva-taludele üks inimene juurde 
anda. 6 2  Kuid viie-päeva-kohast mindi vaikides mööda. Seal, kus 
tööjõulisi  inimesi 15—60 aasta vahel ei olnud vajalikul määral, 
lubas seadus nende asemel kasutada ka 14-aastasi poisse ja 
tüdrukuid, 6 3  ei määratud aga, millistele töödele võidi neid raken
dada, mis jättis mõisnikele võimaluse kasutada lapsi ka rasketel 
töödel.  

Nii nagu võis puududa vastavus talupoja maavalduse ja töö
jõu vahel, nii  võis disproportsioon valitseda talupoja põllumaa ja 
heinamaa vahel.  Ka seda näitavad 1803. a.  vakuraamatute andmed. 
Normist puuduvat heinamaad oli  võimalik rohkema põllumaa arvel 
ja vastupidi kompenseerida, kusjuures ühe tündrimaa kompensat
siooniks kolmel väljal  tuli  anda 7'/г koormat .kõige parema kvali
teediga heinu. Seejuures võidi kuue-päeva-kohal põllumaad kär
pida kuni 4 tündrimaani. 6 4  

A. Fr. F. v.  Kotzebue oma artiklis «Bedenklichkeiten über die 
neue Bauerverlassung in Ehstland» 6 5  näitab õigusega, et säärane 
kompensatsioon oli  talupojale kahjulik, sest tema tulu põllumaast 
oleks olnud tunduvalt suurem kui kompensatsioonina saadud hei
namaast.  Seadus rõhutas ka muude kompensatsioonide võimalust, 
kuid ei määranud, milles need võivad seista, s.  t.  mõisnikule jäid 
siin vabad käed. Et kihelkonnakohus pidi sellise kompensatsiooni 
heaks kiitma, ei tarvitsenud mõisnikku häirida. 

Suureks löögiks talupojale oli  see, et ta ei tohtinud võsamaid 
enam omapead üles harida, seda võis teha nüüd ainult mõisniku 
heakskiitmisel. 6 6  

Mis puutub rakme- ja jalapäevade jaotamisse, siis  jättis seadus 
teatava üldjoonelise reguleerimise kõrval mõisnikule küllaltki 
suure vabaduse. Püüti võimalikult silmas pidada seniseid tavasid. 
Kuue-päeva-koha 600 orjusepäeva tuli  jaotada nii,  et mõisale 
tehakse iga nädal, välja arvatud kirikupühad, 6 rakmepäeva ja 
jüripäevast kuni vakuraamatus kindlaksmääratud päevani enne 
või pärast mihklipäeva liga nädal 6 jalapäeva. 6 7  Ülejäänud jala-
päevad, millest 48 tuli  teha vil jakoristamise ajal ja milleks kuue-
päeva-koht andis 2 abilõikajat, jagas mõis oma äranägemise ja 
vajaduse jä'rgi ning märkis need vakuraamatusse. 6 8  

Tuleb tähendada, et teopäevade jaotus suve ja talve vahel tuli  
talupojale kahjuks. Nagu rõhutas juba Kotzebue mainitud artiklis 
ja nagu kinnitavad hilisemad vakuraamatud, langes suvisele töö

6 2  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 10. 
6 3  Sealsamas, § 12. 
6 4  Sealsamas, § 33. 
6 5  «Der Freymüthige» 1805, nr. 141—146, 1806, nr. 67. 
6 6  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 33. 
6 7  Sealsamas, § 7. 
6 8  Sealsamas, § 8. 
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perioodile, mil talupojal endal oli  kõige rohkem tööjõudu vaja, ca 
2/ 3  ja talvisele ajale '/з sellest nn. '/з tööjõust.  

Mõisal oli  vabadus nõuda kevadel ja sügisel,  kui halbade teede 
tõttu ei saadud rakmepäevi hästi  kasutada, 2 nädala kestel räkme-
päevade asemel jalapäevi kahekordses ulatuses. Võis ka siis tege
mata jäänud rakmepäevi kasutada talvel produktide veoks või 
ehitusmaterjalide kohaleveoks. Heinaajal ärajäänud rakmepäevi 
võis kasutada sõnnikuveo ajal. 6 9  Säärane rakmepäevade nõudmise 
võimalus teistel aegadel vastas mõisa huvidele, aga oli  talupoega
dele ilmselt kahjulik. 

Ülalmainitud teoorjus, mille raamidesse mahtusid endine kor
raline tegu ja suur osa abiteost, haaras talupoja koormiste oluli
sema osa, millele lisandusid aga veel kohusmaks, vakujaosed, tal
vine ketrus ja abiteoliste andmine rehepeksuks. Seega on ekslik 
arvata, et kuue-päeva-talu teokohustus piirdus ainult 600 päevaga 
aastas. Vakuraha jäi talurahvaseaduses ära nagu reguleerimis-
komisjoni projektiski.  Nagu juba varem nägime, langes vakuraha 
tähtsus eriti  XVIII saj.  lõpupool. 

Kohusvili  viidi vastavusse külviga, nii  et igalt rukkikülvi- tünd
rilt  tuli  anda 3 külimittu rukist,  3 külimittu otra ja 3 külimittu 
kaera, s.  t.  kuue tündri rukkikülvi pealt 2 tündrit rukist,  2 tündrit 
otra ja 2 tündrit kaera, mis vastas enam-vähem endise pooladriku 
kohusvil ja hulgale. Heina tuli  anda V20 arvesse võetud heinasaagist,  
s.  t.  30 koorma pealt IV2 koormat, mis vastas 1803. aasta vakuraa-
matute andmeil Harjumaal ja Läänemaal nõutud heinanörmile. 
Va kuja oste väärtus ei tohtinud tõusta üle 1 tündri rukki väärtuse. 7 0  

Kui reguleerimiskomisjoni arvestuse järgi kõigi naturaalmaksude 
summa võrdus 6 tündri rujdd väärtusega, siis  siin oli  see pisut 
kõrgem. Võttes aluseks talurahvaseaduses antud produktide ruk
kile ümberarvestamise normid, mille järgi 1 tünder otri võrdus 2/з 

tündri rukkiga, 1 tünder kaera '/2 tündri rukkiga ja 1 koorem 
heinu l '/з vaka rukkiga, tõusid säärased maksud talurahvaseaduse 
alusel 6V3 tündrini; õlgede andmist seadus otseselt ei  nõudnud. 

Koduseks ketruseks sai talu iganädalase rakmepäeva kohta 
kedrata '/2 naela linu 5-küünraseks või 1 nael linu 4-küünraseks 
või IV2 naela linu 3-küünraseks lõngaks. Kuue rakmepäeva, s.  t.  
endise y 2-adramaalise talu kohta tuli  seega 3, 6 või 9 naela. Lina 
asemel võidi anda 20 naela villu või 20 naela takku ketramiseks ja 
kudumiseks. 7 1  Need normid langesid ühte reguleerimiskomisjoni 
ettepanekutega ja seni kehtinud kõrgemate (kuigi mitte kõr
geimate) normidega. 

Mis puutub rehepeksusse, siis  siin ei piiranud seadus mingil  
määral mõisnike nõudmisi abiteoliste suhtes. 

Nagu üldkehtiva vakuraamatu projektis,  nii  nõuti ka Eestimaa 

6 9  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 9. 
7 0  Sealsamas, § 14. 
7 1  Sealsamas, § 15. 1 
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talurahvaseaduses teatavaid töid tükitöö alusel, mis andis mõisni
kele paremad võimalused talurahva kurnamiseks. 

Künni osas nõudis seadus, et igaks söögivaheks tuleb anda teo
lisele (keskmise raskusega põldudel) kesa esmakordsel kündmisel 
289 vene ruutsülda, teistkordsel künnil 361 ruutsülda ja seemne 
sissekündmisel 441 ruutsülda. Kõrrepõllu kündmisel tuli  arvestada 
teistkordse künni normi. Seega kruvis seadus künninormid kõrge
male, kui need olid reguleerimiskomisjoni projektis,  kusjuures tuleb 
arvestada, et mainitud projektis fikseeritud normid olid Eestimaa 
suhtes enam-vähem tavalised. Pärtlipäevast peale tuli  anda 
päevas kündmiseks 2 tükki teistkordse künni normi alusel. 7 2  

Äestamise norme seadus ei määranud, siin jäid mõisale täiesti  
vabad käed. 

Heinaniidu alal võttis talurahvaseadus ontaks reguleerimisko
misjoni ettepaneku, samuti ka odra ja kaera kokkupanemise ja 
lina puhastamise osas, kuid talivil jalõikuse päevaseks normiks 
loeti  3/ 4—1 vakamaa. 7 3  

Produktide veoks hea teega 40-leisikase koorma puhul nähti 
ette päevase teekonnana 35 versta (reguleerimiskomisjoni projektis 
30 versta), tühjalt tagasitulekul aga 45 versta. 7 4  

Kui mõisahooned olid maha põlenud, pidi talupoegkond aitama 
neid üles ehitada. Kui mõis vajas muidu abi ehitusmaterjalide 
veoks, võis ta nõuda selleks talvel nii  palju rakmepäevi ja suvel 
(aeg polnud siin piiratud, reguleerimiskomisjoni projektis oli) 
jalapäevi, kui palju talu tegi mõisale nädalas, kuid sel puhul tuli  
kohusvil ja vähendada seaduses ettenähtud normide kohaselt. 7 5  

Taluhoonete ehitamiseks andis mõisnik palgid, nende kohale-
vedu langes seniste tavade kohaselt ümbruskonna talupoegadele. 
Muud ehitusmaterjali  ei  olnud mõisnik kohustatud andma. Selle 
pidi talupoeg endale ise muretsema või aitas teda ümbruskond. 7 6  

Seadus jättis mõisnikule lisatööjõu nõudmise võimaluse ka 
nendel juhtudel, kui seda tingisid lokaalsed vajadused. Sel puhul 
tuli  yähendada naturaalmakse või anda kompensatsiooni mõnel 
muul teel, 7 7  milles jäi  määravaks mõisniku kasu. 

Nagu reguleerimiskomisjon, nii  jättis ka talurahvaseadus 
mõisnikele võimaluse võlgu jäänud vil ja ja laenuks antud raha teo
orjusega sisse nõuda, määrates kindlaks selle alused. Jüripäevast 
kuni mihklipäevani vastas 1 külimitule rukkile 1 rakmepäev või 
2 jalapäeva. Pärast seda aga vastasid 1 rakmepäev või 2 jala-
päeva 1 külimitule otradele. Kui võlgu jäänud raha tuli  tasuda 
teopäevades, siis  jüripäevast kuni mihklipäevani hinnati jalapäev 
22'/ 2  kopikale ja rakmepäev 45 kopikale. Pärast seda aga hinnati 

7 2  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 40. 
7 3  Sealsamas, § 43, 44. 
7 4  Sealsamas § 42. 
7 5  Sealsamas, § 22. 
7 6  Sealsamas, § 21. 
7 7  Sealsamas, § 35. 

) 
) 
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jalapäev 15 kopikale ja rakmepäev 30 kopikale. Teopäevade väär
tus oli  kõige kõrgem siis,  kui talupojal oli  neid kõige raskem teha. 
Sel teel püüdis mõisnik sundida talupoegi tasuma võlga siis,  kui 
see oli  mõisale kõige kasulikum. Ainult jaanipäevast mihklipäe
vani ei võinud mõis otseselt sundida talupoega võlga tasuma teo-
päevadega. 7 8  

Äärmise hoolimatusega käsitles talurahvaseadus kütuseküsi-
must, kaldudes sel puhul järsult kõrvale reguleerimiskomisjoni pro
jektist.  Seaduses märgiti  ainult,  et talupoeg saab puid, võsa ja tur
vast siis,  kui mõisal seda on. 7 9  Kust saab aga talupoeg kütust sel 
puhul, kui mõisal seda ei ole või kui ta kinnitab, et tal  pole, jäi  
lahendamata. Kütuse ostmine teistest mõisatest võimaldas viimas
tel muidugi head äri teha. 

Rannatalupoegade suhtes rõhutas seadus, et sel puhul, kui neil  
on maad, tuleb selle eest mõisale koormisi kanda samal põhimõttel 
nagu sisemaal. Reguleerimiskomisjoni projekti järgi oleks tulnud 
vähem nõuda. Need rannatalupojad, kellel polnud maad, pidid 
andma mõisale Vs oma tööjõust jalateolistena. Peale selle maksid 
kõik rannatalupojad kalakümnist senise korra kohaselt. 8 0  

Vabadike koormised jäid üldiselt  samadeks kui reguleerimis
komisjoni projektis,  ainult takuketruseks määras seadus 6 naela 
asemel 8 naela. 8 1  

Eestimaa talurahvaseadus käsitles peale mõisakoormiste ka 
muid talupoegadele langevaid kohustusi,  näiteks riigi,  kiriku ja 
provintsi  vastu, ning rõhutas, et kõik need tuleb talupoegadel 
täita, nagu vastavad ettekirjutused seda nõuavad. Pearaha jäi talu
poegade kanda täies ulatuses; väike kergendus, mida reguleerimis-
komisjon siin oli  ette näinud, langes ära. Ainult mõisateenijate 
eest pidi seaduse kohaselt pearaha maksma mõisnik. 8 2  

Rüütelkonna esindajad kinnitasid'  korduvalt,  et 1804. aasta 
agraarseaduse eesmärgiks on talurahva koormiste viimine õigesse 
vahekorda talupoja kasutuses oleva maaga ja talu tööjõuliste ini
meste kandejõuga. Kui see oleks olnud rüütelkonna tõeliseks püü
deks, siis  oleksid seaduses esinevad normid ja põhimõtted olnud 
teistsugused. Et rüütelkond oli  sunnitud tegelema talurahva koor
miste reguleerimisega ja samal ajal iga mõisnik püüdis senistest 
koormistest kinni hoida, siis  langes ka pearõhk küsimusele, mis
sugune on see süsteem, mis kindlustab võimalikult senise olukorra 
säilitamise, tema seaduspärastamise. Selles seisis 1804. aasta maa
päeva töö mõte, mitte milleski muus. Nagu nägime, võidutses maa
päeval just see suund, mis taotles võimalikult kõrgeid koormiste 
norme. Juba reguleerimisprojekti kohta arvas rüütelkonna pea
mees, et sealsed koormised on kõrgeimad, mida talupojalt või

7 8  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, I osa, § 36. 
7 9  Sealsamas, § 17. 
8 0  Sealsamas, § 23. 
8 1  Sealsamas, § 46. 
8 2  Sealsamas, § 26. 

152 



dakse nõuda ja mida viimane suudab kanda, kuid talurahvaseadu
ses oli  mitmeid koormisi veelgi tõstetud. 

Eestimaa rüütelkond püüdis senise kurnamissüsteemi säilita
mise eesmärgil  näidata mitte ainult seda, et talurahva koormised 
on «õiglased» ja «jõukohased», vaid et nende alusel on talurahvale 
kindlustatud tõus jõukamale järjele. Selle idee andis, nagu nägime, 
maanõunike kogu ja sepitses selleks ka vastavad näited. Maapäev 
läks sealt edasi ja märkis talurahvaseaduses, et tulu, mida talu
poeg saab oma majapidamisest, kindlustab talle mitte üksi vaja
liku äraelamise ja võimaluse makse maksta, vaid talule jääb veel 
üle '/б tulust, niis ongi tema jõukamale järjele tõusu allikaks. Sää
rase väite tõestamiseks paigutati  Eestimaa talurahvaseaduse 1 osa 
lõppu kuue-päeva-talu tulude ja kulude arve. Selle alusel pidi 
kuue-päeva-talu tulu tõusma 63 tündrile vil jale, nimelt 27 tündrit 
rukist (6 tündrilt  külvilt) ja 36 tündrit suvivil ja (8 tündrilt  kül
vilt).  Sellist  tulu ei saanud muidugi mitte iga kuue-päeva-talu 
ja ka mitte alati.  Sellest läks rüütelkond vaikides mööda. Kulu
dena arvestati  6 täiskasvanule ja 3 lapsele ülalpidamiseks 31 '/2 
tündrit,  kohusvil jaks mõisale 6 tündrit,  kalade, soola ja raua ost
miseks, sulaste palgaks, kiriku- ja muudeks maksudeks 15 tündrit,  
kokku 52Ч2 tündrit.  Seega pidi jääma kuue-päeva-talule puhas
tuluna ЮУ2 tündrit vil ja.  

Talupoja tulude ja kulude lähem käsitlus järgneb käesolevas 
töös hil jem. Siin olgu ainult märgitud, et viletsuses Ja puuduses 
vaevleva talupoja puhastulu oli  rüütelkonna väljamõeldis oma ees
märkide saavutamiseks. Näiteks sel eesmärgil  kustutas maapäev 
isegi vanad inimesed kuue-päeva-talu pere hulgast.  

Kohtukorraldust käsitles Eestimaa talurahvaseadus ulatusliku
malt ainult nii  palju, kui see puudutas talurahva kaebeküsimust 
mõisniku vastu. Talupoegade omavahelised tülid kuulusid valla-
kohtu kompetentsi,  mida talurahvaseadus ei käsitle.  Kriminaal
asjad, mille alla käisid muu seas ka vähegi tõsisemad talurahva 
vastuhakkamised, läksid esimeses astmes meeskohtute kompe
tentsi.  Kohtuorganisatsioon talupoegade kaebeasjus mõisniku üle 
oli  kolmeastmeline, erinevalt 1802. a.  regulatiiviga määratud 
kohtuorganisatsioonist,  mis oli  kaheastmeline. Esimeseks astmeks 
oli  nagu 1802. a. regulatiiviski kihelkonnakohus, kust õigust leida 
mõisniku vastu oli  ka 1804. a.  seaduse alusel niisama hea kui loo
tusetu, sest võim kuulus siin mõisnikule. Kohtu tegevusest võtsid 
osa ka kaks talurahva hulgast pärinevat kohtunikku naabermõi-
sast, kuid mingit otsustamise õigust neil  ei  olnud. Nende peamine 
ülesanne seisis selles, et tagasi hoida talupoegi, kes nn. «ebaõige» 
asja pärast tahtsid esitada edasikaebust. 8 3  Kihelkonnakohtust läks 

8 3  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, II osa, § 7. Maapäevale esitatud esi
algses projektis puudus vastav §, mis käsitleb talurahva hulgast pärinevate 
kohtunike osavõttu kihelkonnakohtu tööst. See lisati maapäeva poolt ilmselt 
Liivimaa talurahvaseaduse mõjul, kus oli kindlustatud talurahva esindajate osa
võtt kihelkonnakohtute tegevusest. 
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edasikaebus keskinstantsi,  mis oli  moodustatud uue astmena. 
Mõisnik esitas edasikaebuse ise, kuid talupojalt oli  see võimalus 
võetud,"tema nimel tegi seda kihelkonnakohtunik, 8 4  niisiis isik, kes 
kaitses igal sammul mõisnike huve, ja pealegi iseenda juhtimisel 
tehtud otsuse peale. Sel puhul, kui talupoja kaebus mõisniku peale 
kandis vastuhaku iseloomu, ei võimaldatud üldse edasi kaevata. 8 5  

Tuleb märkida, et talupojalt nõuti kaebuse esitamise eeltingimu
sena ka kõige ebaõiglasemate koormiste täitmist, kaebus ise võis 
lõppeda ilma pikemata karistusega. Kui kaebusest selgus talu
poja «kavatsus mõisnikule kahju» teha või talupoja «kurjus», oli  
kihelkonnakohtul õigus teda karistada kuni 10 paari vitstega. 8 6  

Kui talupoeg esitas kaebuse; ilma et oleks koormised enne täitnud, 
tuli  need tasa teha kahekordselt.  Iga talupoja kaebust oli  aga 
kihelkonnakohtul võimalik tõlgitseda kurjusena ja seega talu
poega karistada. Kihelkonnakohtu poolt määratud karistused viidi 
täide ülem-kirikueestseisja poolt.  

Mis puutub keskinstantsisse, siis  oli  see kohtuorgan täiesti  
aristokraatlik. Ta töötas rüütelkonna peamehe eesistumisel ning 
tema liikmeteks olid krediitkassa ülemvalitsuse 4 liiget, igast maa
konnast üks. 8 7  Viimaseks astmeks talupoja ja mõisnike vahelistes 
kohtuasjades oli  rüütelkonna komitee. Kui kihelkonnakohtunik esi
tas edasikaebuse iseenda otsuse peale, siis  keskinstantsist esitas 
rüütelkonna peamees edasikaebuse tema enda juhtimisel tehtud 
otsuse peale rüütelkonna peamehe kui rüütelkonna komitee ees
istujale, s.  t.  iseendale. 

Niisiis oli  talupoja kaebuste otsustamine täiesti  mõisnike käes. 
Riigivõimuorganitel polnud võimalust sinna pilku heita. 8 8  Nendes 
tingimustes jäi  talupojale ainsaks võimaluseks riigivõimuorga
nite ette pääsemiseks kaebuste esitamine kubernerile või Peter
burisse. Neilt  lootis ta kõige enam abi ja mõnikord saigi,  kuid 
enamasti lõppes asi  siingi ainult karistamisega. 

8 4  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, II osa, § 8. 
8 5  Sealsamas, § 9. 
8 6  Sealsamas, § 11. 
8 7  Keskinstantsi moodustamisel oli kaalumisel vastavate funktsioonide 

ülekandmine meeskohtutele. Rüütelkond asus seisukohale, et meeskohtud ei saa 
võtta endale uusi ülesandeid, sest nad on niikuinii tööga üle koormatud ja 
pealegi oleks aadlikule solvav ilmuda meeskohtusse talupoja kaebuse põhjal. 
Kaaluti ka rüütelkonna komiteest 5-liikmelise organi moodustamist rüütelkonna 
peamehe eesistumisel, mis oleks tähendanud mõningatele komitee liikmetele 
uute ülesannete andmist ja lisakoormust ilma tasuta. Nii jäädi peatuma Eestimaa 
Mõisnike Krediitkassa ülemvalitsuse juurde, kes polnud tööga koormatud ja 
sai pealegi palka mainitud asutusest. 

8 8  Selle asjaolu pehmendamiseks, et talurahva kaebeküsimused otsustati 
ainult aristokraatlike organite poolt, tegi rüütelkonna peamees ettepaneku edasi
kaebuse võimaldamiseks rüütelkonna komiteest otse keisrile tingimusel, et 8 komi
tee liiget 24-st on enamuse otsuse vastu. Selle kindlustamiseks pidi rüütel
konna peamees andma kindralkubernerile igal aastal. ülevaate talurahva kae
buste otsustamisest. Tõeliselt ei soovinud rüütelkond mingit edasikaebust. Rüü
telkonna peamehe ettepanek oli ainult demonstratiivne usalduseavaldus keisrile, 
selleks et saavutada keisri toetust senisele korrale, mis ka õnnestus. 
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Talurahvaseadus kindlustas mõisnikele nende klassivõimu säi
litamise huvides politseilised ülesanded kohapeal ja jättis neile 
nagu senigi kodukariõiguse otsese survevahendina talupoegade 
suhtes. Selle piirides võis mõisnik talupojale ihunuhtlust anda kuni 
30 kepihoopi, lastele, naistele ja nõrkadele aga samas ulatuses 
vitsakaristust. 8 9  Kodukariõiguse piiramisel oli  muidugi teatav 
tähtsus, kuid ka 30 kepihoobiga, võidi inimene vigaseks peksta. 

Kohtute säärane iseloom tekitas Kotzebuel põhjendatud küsi
muse (nimelt ülalmainitud artiklis):  millega on siis talu
pojale kindlustatud õiguse saamine? On iseloomulik Rosenthali  
vastus sellele küsimusele kirjas siseministrile a. 1805. Rüütelkonna 
peamees kinnitas jultunult, et õiguse leidmine ei või talupojal 
üldse kahtluse alla tulla, sest kohus olevat ju täiesti  erapooletu ja 
pealegi meeste käes, kellele olevat omane sügav autunne. Kui 
kihelkonnakohtunik saadab talupoja edasikaebuse keskinstantsi,  
siis  on see tema abi talupojale. Kotzebue aga tahtvat, et talupoeg 
läheks advokaatide juurde, teeks ilmaaegseid kulutusi.  Tuleb talu
poeg päästa säärasest karistusest. 9 0  

Mis puutub mõisnikele langevatesse karistustesse, siis  määras 
maapäev siin küll  teatavad noripid, 9 1  kuid häda oli  selles, et talu
poeg pidi õigust otsima aristokraatlikest kohtutest, mis olid talu
rahva vaenlaste käes. Rosenthali  nn. aususe maski taga seisis 
üsna tavaline ekspluataator. 9 2  

4. Talurahva õiguslik olukord valiakohtu käsuraamatu alusel 

Vallakohtu- käsuraamatu väljatöötamisel olid ilmselt eeskuju
deks Eestimaa eespool käsitletud eraseadused. Tema eesmärgiks oli  
klassivõitluse nõrgendamine feodaal-pärisorjusliku korra süveneva 
kriisi  tingimustes ja mõisavõimu kindlustamine talurahvale õigus
likul alal teatavale möönduste tegemise kaudu. Sel teel püüti näi
data, et mõisävõimule on talupoja suhtes õiguslikul alal kindlad 
raamid asetatud. Tegelikult olid need mööndused üsna piiratud 
tähendusega ning mõisniku ülevõim ja kontroll  talupoja suhtes 
paistab silma igal sammul. 

Mainitud käsuraamat määras kõigepealt ära vallakohtu ning 
mõisa- ja külakupja funktsioonid. Vallakohtule pani teatavasti  
aluse juba 1802. a.  regulatiiv, kuid uus seadus tegi tema struktuuris 
ja ülesannetes mõningaid muudatusi ning kujunes üldse ktigu 
tema tegevuse aluseks ja juhiseks. Vallakohus koosnes vastavalt 

8 9  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, III osa, § 7. 
9 0  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 105—106. 
9 1  Eestimaa talurahvaseadus a. 1804, III osa, § 1—10. 
9 2  Rosenthal isiklikult oli oma talupoegadele üsna hoolimatu rõhuja, mille 

tõttu talupojad üritasid kord teda tappa, mis aga ei õnnestunud. Vt. E. v. Ro
sen, Die sechs Decennien meines Lebens oder mein 61-ster Geburtstag, Riga 1877, 
lk. 202. 
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valla suurusele 3—5 või veelgi enamast kohtunikust, kusjuures 
üks nendest oli  eesistuja. 9 3  Viimase nimetas mõisnik, nii  nagu 
1802. a.  regulatiivi aluselgi. 9 4  Kaaskohtunikud olid valitavad, kuid 
mitte enam ainult peremeeste poolt ja nende hulgast, vaid pooled 
neist valisid peremehed endi hulgast, teise poole talusulased endi 
hulgast.  Kohtunikuamet polnud eluaegne nagu 1802. a.  regulatiivi 
alusel, vaid kohtunikud valiti  kolmeks aastaks ning kinnitati  ame
tisse mõisniku poolt. 9 5  

Vallakohtu kompetentsi kuulusid kõik need talurahva oma
vahelised asjad, mis mõisnik temale otsustamiseks andis, arvesta
da, et nuhtlus nende eest ületab kodukari piirid. 9 6  Ta pidi nagu 
varemgi valvama, et iga peremees oma kohta korralikult peaks v  

s.  t.  nii,  et ta oleks võimeline ettenähtud koormisi kandma, ja sulas
tele ning teenijatele vajaliku palga maksaks. 9 7  Kui mõisnik ise ei 
tahtnud talule, mille ta endiselt peremehelt oli  ära võtnud, uut 
peremeest määrata, siis  pidi vallakohus nimetama mõned isikud, 
kelle hulgast mõisnik valis uue peremehe. 9 8  Vallakohus pidi val
vama, et talupojad oma maksud ja vil jaavansi ühes protsentidega 
õigeaegselt õiendaksid. 9 9  Temale langesid ülesanded vanemateta 
alaealiste kasvatamisel ja nende varanduse hooldamisel. 1 0 0  Kui 
vallas leidus sääraseid inimesi, kes «rahu ja korda rikkusid», siis  
pidi vallakohus nendest mõisnikule teatama ja paluma, et nad 
vallast ära saadetaks. 1 0 1  Vallakohus pidi lahendama peremehe ja 
teenijate tülisid ning mõisa loaga paigutama sulase või teenija 
ühe peremehe juurest teise juurde. 1 0 2  Karistust oli  vallakohtul õigus 
määrata 40—80 kepihoopi kaetud ihule ja lapsevitsu 5—10 kimpu, 
10 korda ühe kimbuga paljale ihule. Vallakohus võis ihunuhtluse 
asemel nõuda ka tööd või 1—5 rubla trahvi vallalaeka heaks. 1 0 3 ,  

Vallakohtu otsused kuulusid nagu varemgi mõisniku kinnitami
sele; edasikaebus vallakohtu otsuse peale kihelkonnakohtusse oli  
lubatud ainult teise valla talupojale sealse mõisniku heakskiitmi
sel. 1 0 4  Lõppinstantsiks oli  keskinstants. 1 0 5  

Niisiis jäi  vallakohus endiselt mõisnikust sõltuvaks, täitis üles
andeid, mis olid mõisnikule olulise tähtsusega, ja lahendas 
mõisniku kontrolli  all  küsimusi, mis varem kuulusid otseselt mõi
sale. 

9 3  Vallakohtu käsuraamat, esimene raamat, ptk. III, § 1. 
9 4  Sealsamas, § 2. 
9 5  Sealsamas, § 3. 
9 6  Sealsamas, § 5. 
9 7  Sealsamas, § 7. 
9 8  Sealsamas, § 8. 
9 9  Sealsamas, § 9. 
1 0 0  Sealsamas, § 12. 
1 0 1  Sealsamas, § 13. 

1 0 2  Sealsamas, § 14. 
1 0 3  Sealsamas, § 17. 
1 0 4  Sealsamas, teine raamat, ptk. V, §§ 1, 3, 4, 5. 
1 0 5  Sealsamas, § 8. 
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Mõisakupjale pööratakse vallakphtu käsuraamatus vähem tähe
lepanu kui eraseadustes, aga tema põhiülesanded võetakse siingi 

; kokku. Tema peamiseks ülesandeks oli  mõisa kasu igati  silmas 
i pidada ja kõige selle vastu astuda, mis võis mõisale kahjuks 
j tulla. 1 0 6  

Kupjal oli  õigus teatavatel juhtudel vallakohus kokku kutsuda 
ja hil jem vallakohtu otsus kinnitada. 1 0 7  Seni kui kubjas oli  mõisa 

: teenistuses, võis teda karistada ainult mõisnik, ametist vabasta
mise järel aga kuulusid temagi küsimused vallakohtu kompe
tentsi.  Neid, kes olid mõisa teol, võis kubjas karistada kuni 15 kepi-
hoobiga, 1 0 8  kuid polnud määratud, mitu korda päevas võis ta 

: inimest sel viisil  karistada. 
Külakupja ülesanded esitatakse vallakohtu käsuraamatus ula

tuslikult.  See võimaldab pilku heita kõigele, mida mõisnik küla 
elus kontrollis - .  

Külakupja seadis ametisse mõisnik ja ta vastutas mõisniku 
•ees. 1 0 9  Tema ülesandeks oli  valvata, et kõik mõisa käsud külas 
täidetaks. Edasi teostas ta sundivat kontrolli  talumajapidamise 
üle, valvas, et talupoeg oma hooned korras hoiaks, kui vaja, neid 
parandaks, korralikult põldu hariks, hoolsalt heina teeks, vil ja 
õigel ajal lõikaks 1 1 0  jne. Seadus nägi üldse ette tugevat kontrolli  
talupoja üle, ja mitte üksi suvel, vaid kq talvel.  Talupoeg pidi tal
vel hoolsasti  silmas pidama suviseid töid ja vajadusi ning nendeks 
ettevalmistusi tegema. Iga külakubjas pidi kaks korda talve jook
sul, nimelt detsembris ja veebruaris, talu majapidamisi kontrol
lima ja vaatama, kas vajalik kütus ja tarbepuud on kohale toodud. 
Revisjoni tulemused teatas ta mõisa. 1 1 1  Hiljemalt märtsi  alguseks 
pidi iga peremees põllutööriistad ja vankrid täiesti  töökorda 
seadma. Kaheksa päeva enne jüripäeva tuli  kõik need riistad õue 
välja panna, et külakubjas need ja seekord ka tööloomad uuesti  
üle vaataks, millest ta samuti informeeris mõisat. 1 1 2  Kui talupo
jal polnud põllutööriistad ja tööloomad töökorras, kutsuti ta valla
kohtu ette, kes sundis teda puudused kiiresti  kõrvaldama ning võis 
talle ihunuhtlust määrata. 1 1 3  Kui külas tekkisid riiud, oli  küla
kupja kohus rahu sobitamiseks vahele rutata. Vajaduse korral tuli  
tal  appi kutsuda vallakohtumehed, ja kui see ei mõjunud, siis  tea
tada mõisa. 1 1 4  Kui keegi oli  pagenud, pidi ta mõnede ustavate pere
meeste abil  kohe organiseerima pageja püüdmist.  Võõrad põgeni
kud ja külla ilmunud muud tundmatud inimesed pidi ta vangis-

1 0 6  Vallakohtu käsuraamat, esimene raamat, ptk. IV, § 4. 
1 0 7  Sealsamas, § 6. 
1 0 8  Sealsamas, § 8. 
1 0 9  Sealsamas, ptk. V, § 1. 
1 1 0  Sealsamas, § 2. 
1 1 1  Sealsamas, kuues raamat, ptk. III, § 5. 
1 1 2  Sealsamas, § 6, 7. 
1 1 3  Sealsamas, § 8. 
1 1 4  Sealsamas, esimene raamat, ptk. V, § 3. 
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tarna ja mõisa saatma. 1 1 5  Kui vallas puhkesid nakkushaigused, tulL 
külakupjal sellest kohe mõisa teatada ja katkestada suhtlemine 
haiguse kolde ning teiste talude vahel. 1 1 6  Loomataudide puhkudel 
oli  tema ülesandeks hoolitseda, et ükski loom külast ei lahkuks 
ega sinna ka juurde ei toodaks, et surnud loomad määruste koha
selt erilisse paika sügavale maasse maetaks. 1 1 7  Ta pidi kontrollima, 
et kaheksa päeva enne kaerakülvi ja kaheksa päeva enne laurit
sapäeva kõik väljade tarad ja kaerakülvi järel kõik heinamaade 
tarad oleksid korras. 1 1 8  Tema ülesandeks, oli  valvata, et maanteede, 
kiriku- ja muude teede parandamine õigesti  toimub ja et iga pere 
oma osa sellest täidab. 1 1 9  Lõikuse ajal «..  .  kui Mõisa kild käib, ja 
nisugguse tö jures, mis keige walla peält tulleb tehha . . .» pidi 
külakubjas valvama, et keegi ära ei jää ja et kõik varakult olek
sid töö juures. 1 2 0  Külakubjas kandis läiali  vallakohtu kutsed ja!  
uuris asja kohapeal koos vallakohtunikega. Külakupjale kuulus ka 
teatav karistamisõigus, nimelt ihunuhtluse andmine kuni 15 kepi-
hoobini. 1 2 1  

Kiriklikes küsimustes kontrollis valla elanikke mõisniku poolt 
taluperemeeste hulgast nimetatud kirikuvöörmünder. 1 2 2  Tema pidi 
valvama, et igaüks sagedasti  kirikus käiks, et vanemad õpetaksid 
oma lapsi lugema ja õigel ajal nad leeri saadaksid. Häiretest sel 
alal teatas ta mõisa ja mõisa käsu peale kirikuõpetajale. 1 2 3  Tema 
kontrollis kirikuhoonete se'isukorda ja teatas puudustest sellel  alal 
ülem-kirikueestseisjale. 1 2 4  Samuti oli  tema ülesandeks hoolitseda, 
et kirikumaksud õigel ajal õiendataks ning materjalid kirikuhoo
nete parandamiseks kohale toodaks. 1 2 5  Häiretest sel alal teatas ta 
ikka jälle mõisa. Nagu viimati esitatust näha, oli  ka reas kirikut 
puudutavates küsimustes võimu raskuspunkt mõisas ja kirikuvöör
münder teatavaks mõisa funktsionääriks. 

Olulise küsimusena käsitles vallakohtu käsuraamat talupoja 
omandiõigust.  Nii nagu 1802. a.  regulatiivis,  rõhutati  ka siin, et 
talupojal on õigus omandada vallasvara ning seda pärandada, 
kuid pärandusest tuli  maha arvata kõik võlad. 1 2 6  Erinevalt 1802. a.  
regulatiivist käsitletakse siin pärandamise küsimust üksikasjali
selt  ning määratakse kindlaks mehe, naise ja laste õigused. Val
lasvara suhtes kuulus talupojale kinke-, ostu- ja müügiõigus. Et 
kõige paremad hobused, härjad, lehmad, lambad ja põllutööriistad. 

1 1 5  Vallakohtu käsuraamat, esimene raamat, ptk. V, § 4. 
1 1 6  Sealsamas, § 6. 
1 1 7  Sealsamas, § 8. 
1 1 8  Sealsamas, § 9. 
1 , 9  Sealsamas, § 10. 
! 2 0  Sealsamas, § 11. 
1 2 1  Sealsamas, § 13. 
1 2 2  Sealsamas, ptk. VI, § i. 
1 2 3  Sealsamas, § 2. 
1 2 4  Sealsamas, § 3. 
1 2 5  Sealsamas, § 4. 
1 2 6  Sealsamas, kolmas raamat, ptk. I, §§ 2, 3. 
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arvati talu raudvara hulka, siis  polnud peremehel õigust neid 
müüa. Toimus see aga siiski i lma mõisa loata, tuli  ostjal  nad 
tagasi anda talule ja müüja sai .karistada. 1 2 7  Samuti ei tohtinud 
talupoeg müüa seemnevilja ja vil ja, mis kuulus perele toiduks ja 
loomasöödaks. 

Mis puutub talu pärandamisse, siis  oli  peremehel õigus mär
kida, milline poeg võis talu pärida, või jäi  talu lese ja laste ühi
sele pidamisele. Peremehel oli  õigus pärandada talu ka oma tüt
rele või tema mehele samast vallast.  Aga oma eluajal ei olnud pere
mehel õigust ilma mõisa loata anda talu üle oma lapsele. 1 2 8  Nii
samasugune talule pärija määramise õigus kuulus ka naisele, kui 
mees seda enne surma polnud teinud. Kui vanematelt polnud näpu
näiteid koha pärandamise suhtes, andis mõis talu sellele lapsele 
või ka muule isikule, keda ta sobivaks pidas. 1 2 9  

Käsitledes «perevanemate» ja nende «orjade» vahekorda, mil
lest mõis oli  huvitatud sellest seisukohast, et talu suudaks oma 

.kohustusi mõisa vastu täita, esitab vallakohtu käsuraamat rea 
nõudmisi.  Peremees pidi sulasele ja teenijale igal aastal palga-
vil ja ja talveriided kätte andma enne mardipäeva, särgid ja suve
riided enne jüripäeva, pidi hoolitsema nende toidu eest ning mõisa 
tööle saates andma leivakoti kaasa. 1 3 0  Peremees ei tohtinud oma 
«orja» ära saata enne teenistusaasta lõppu. Ei soovinud ta teda 
kauem hoida, tuli  tal  sellest sulasele või teenijale teatada neli  
nädalat enne aasta lõppu. Oma teenistuskoha ülesütlemisel pidid 
sulased ja teenijad arvestama niisama pikka tähtaega enne tee
nistusaja lõppu. Seadus nõudis «orjadelt» täielikku kuulekust 
«perevanemate» vastu ning kohustas viimaseid andma vajalikke 
tööjuhendeid.1 3 1  

Talupoja-isiklike õiguste seisukohalt oli  olulise tähtsusega abi-
ellumisküsimus. Abielu sõlmimise alusena rõhutati  vallakohtu 
käsuraamatus küll  mõlema poole vaba tahet, aga samal ajal pidi 
selleks olema vanemate nõusolek või vanemate puudumisel valla
kohtu jaatav otsus. Mõis andis kihluseks loa alles vanemate või 
vallakohtu nõusoleku alusel. 1 3 2  Ilma mõisa nõusolekuta ei võinud 
toimuda mingit kihlust.  

Vallakohtu käsuraamat määras talupojale maanteel ja muudel 
teedel l i iklemise reeglid, võttes arvesse seniseid tavasid. Karistuse 
ähvardusel nõuti igal sammul mõisniku respekteerimist.  Juba mõi
sast käratsedes möödaminek või ka raske koorma puhul mõisnikule 
tee mitteandmine tõid kaasa ihunuhtluse või rahalise karistuse. 1 3 3  

Mõisniku ja, talurahva vahekordade iseloomustamiseks olgu 

1 2 7  Vallakohtu käsuraamat, kolmas raamat, ptk. V, § 13. 
1 2 8  Sealsamas, ptk. III, § 7. 
1 2 9  Sealsamas, § 8. 
1 3 0  Sealsamas, neljas raamat, ptk. VI, §§ 2, 3. 
1 3 1  Sealsamas, §§ 4, 7, 11. 
1 3 2  Sealsamas, ptk. VII, §§ 2, 3. 
1 3 3  Sealsamas, ptk. XIII, §§ 4 ja 8. 
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lõpuks peatutud veel magasiaitade ja vallalaeka küsimusel.  Maga
siaitade organisatsiooni aluseks olid teatavasti  üldised eeskirjad, 
vallakohtu käsuraamat käsitles nende kohalikku funktsioneerimist.  
Vilja väljaandmine ja vastuvõtmine kuulusid kahele nn. järelevaa
tajale, kes olid mõisniku poolt määratud talupoegade hulgast.  
Magasiaida avamise käsk tuli  mõisnikult ja temale tuli  esitada ka 
täpne aruanne vil ja laenamise kohta. Magasiait oli  varustatud 
kolme lukuga, millest ühe võti kuulus mõisnikule. Tuleb veel mär
kida, et vallakohtu käsuraamat tegi kuberneri asemel mõisniku 
kõrgemaks otsustajaks vil ja väljaandmise üle, nõudes ka laenu-
vil ja pealt protsenti,  mis aga polnud kooskõlas kehtivate eeskir
jadega. 1 3 4  

Vallalaegas kui valla tulude kassa seisis samuti mõisa kont
rolli  all.  Ta asus mõisas ja oli  varustatud kahe erisuguse lukuga, 
kusjuures üks võti oli  mõisniku ja teine kõige vanema kohtumehe 
käes. Ta avati alati  kogu vallakohtu ja mõisniku esindaja juures
olekul. 1 3 5  

Arveraamat vallalaeka tulude ja väljaminekute kohta seisis 
mõisniku käes. Vallalaeka suuremad tagavarasummad tuli  hoida 
Eestimaa Mõisnike Krediitkassas või anda hoiule kuskile mujale 
kindlasse kohta. 1 3 6  Vallalaegaste võrk oli  teatavaks kapitali  
akumulatsiooni kohaks, millest teatavad summad läksid Eestimaa 
Mõisnike Krediitkassasse ning siit  mõisamajandusse. 

Vallakohtu käsuraamat, mille sisule meie senises ajalookirjan
duses pole peaaegu üldse tähelepanu pööratud, on küllaltki huvita
vaks dokumendiks omast ajast.  Ta näitab konkreetselt neid vorme, 
millega mõisavõim end uutes tingimustes püüdis kindlustada, hei
dab valgust vallakogukonna igapäevasele elule. Kogu seadusest 
käib selge joonena läbi mõte, et iga talupoja kohus on olla mõisniku 
ees alandlik, sõnakuulelik. Aga kõige selle juures on tõsiasi,  et tea
tavad funktsioonid läksid mõisnikult üle valla esindajate kätte, 
olgugi piiratud ulatuses, ja talupoeg sai mõningaid õigusi,  mida 
tal seni polnud. 

5. Muudatused Eestimaa talurahvaseaduses ja seaduse elluviimine 

Enne kui Eestimaa talurahvaseadus kinnitati,  vaadati see läbi 
Liivimaa talurahvaseaduse jaoks moodustatud komitees. Seal leiti,  
et see on Liivimaa talurahvaseadusest märksa puudulikum ja talu
rahvale vähem kasulik. Seadus kinnitati  tingimusel, et selles 
tehakse mõningad muudatused. 1 3 7  

Eestimaa talurahvaseadust ja vallakohtu käsuraamatut kinni
tavas dokumendis puudutati ainult kahte küsimusf: talupoegade 

1 3 4  Vallakohtu käsuraamat, kuues raamat, ptk. IV, § 1—10. 
1 3 5  Sealsamas, ptk. V, § 2. 
1 3 6  Sealsamas, § 11. 
1 3 7  H. Kruus, Eesti ajaloo lugemik III, lk. 84. 
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müüki perekonniti  ja nende varustamist kütusega. Talupoegade 
müük perekonniti  väljapoole kubermangu piire keelati  täiesti.  
Kubermangu piirides võis see toimuda rahvarikkamatest kohta
dest hõredamalt asustatud paikadesse teatava kontrolli  all.  Sel
listel motiividel müügi puhul pidi mõisnik võtma tõendi vallakoh-
tust, mis pidi kinnitama, et vastava mõisa piirides on ülemäära
seid inimesi ja et vallakohus müüki omalt poolt vajalikuks peab. 
Säärane dokument pidi leidma heakskiitmist kihelkonnakohtu, 
keskinstantsi ja rüütelkonna peamehe poolt.  See keisri  resolutsioon 
oli  1802. aasta regulatiiviga võrreldes sammuks edasi,  kuigi ei 
teinud lõppu inimeste müügile perekonniti.  

Kütuseküsimuse lahendamiseks anti üldise iseloomuga juhend, 
mille alusel tuli  maapäeval vastu võtta konkreetne otsus. Nendes 
külades, kus küttepuid, hagu ja turvast ei olnud ja kus talupojad 
pidid kütust ostma, tuli  kohusvil ja vähendada või mõnel muul 
viisil  talupoegadele kompensatsiooni anda. Kui mõni mõisnik mää
ras talupojale kütuse enam kui 20 versta kaugusel talu asukohast, 
tuli  samuti kohusvil ja vähendada. Üle 40 versta kaugusele ei toh
tinud kütuse saamiseks kohta määrata. Seaduse täiendamine ja 
täpsustamine sai seda vajalikumaks, et 1804. aasta novembris sai 
ta uue arvustuse osaliseks parun C. Stackelbergi poolt keisrile 
läkitatud kirjas. 1 3 8  

Talurahvaseaduse kohendamine toimus erakordsel maapäeval, 
mis oli  koos 13.—21. dets.  1804 ja 6.—14. veebr. 1805. 

Kütuseküsimuses asus maapäev seisukohale, et kuue-päeva-ta-
lule tuleb kompensatsioonina vähendada kohusvil ja aastas 2 tündri 
odra ulatuses ja väiksematel taludel vastavalt vähem. Kompen
satsioon oli  seotud teatava ajaga, nimelt lehtmetsade piirkonnas 
pidi see lõppema 15 aasta pärast, s.  t.  1820. aastaks, ja okaspuu-
metsade piirkonnas 25 aasta pärast, s.  t.  1830. aastaks. Kui aga 
mõis selle aja möödumisel ikkagi ei suutnud talupoegadele koha
peal kütust kindlustada, pidi kompensatsioon jätkuma. 

Maapäeva otsuses peeti vajalikuks õhutada talupoegi metsa 
kasvatama ja määrati selleks preemiad. Iga talu, kes 6 aasta jook
sul on asunud metsa kasvatama, pidi saama iga tündrimaa suu
ruse metsaala eest preemiaks tündri otra ja järgnevalt igal aas
tal kuni kompensatsiooniaja lõpuni vaka otra. Istutatud mets pidi 
jääma talule. 

Kui mõis määras talupojale kütust alalt,  mis oli  talust üle 20 
versta kaugel, tuli  mõisal määrata kompensatsioon järgmiselt:  

1) kui kütuse saamise koht on talust 
20—30 versta kaugusel, siis  2 vakka otra 

2) kui kütuse saamise koht on talust 
30—35 versta kaugusel, siis  3 vakka otra 

1 3 8  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 2—5. 
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3) kui kütuse saamise koht on 
35—40 versta kaugusel, siis  4 vakka otra 

Väiksematele taludele oli  kompensatsioon vastavalt väiksem. 
Maapäev määras ära talude kütusenormid vastavalt suuru

sele, ja nimelt järgmiselt:  

kuue- ja viie-päeva-talu aastaseks 

Seejuures loeti  üks süld arssinapikkusi puid võrdseks 3 koorma 
hagudega ja 2—3 sülda puid võrdseks ühe kuubiksülla turbaga. 1 3 9  

Kütuseküsimuse selline lahendus ei kõrvaldanud raskusi, mis 
seisid talurahva ees sel puhul, kui kohapeal kütust ei olnud. Sellele 
juhtis tähelepanu ka siseminister Kotšubei.  Ta märkis, et mõne 
aasta pärast ei vasta kompensatsioon enam oma esialgsele väärtu
sele, sest puude hind tõuseb. Et metsad kuuluvad Eestimaal mõis
nikele, on viimastel kergem omavahel kokku leppida talupoegade 
kütusega varustamises kui talupojal võõra mõisnikuga, kes võib 
tõsta puude hinda oma äranägemise järgi.  

Metsa istutamine pidi olema Kotšubei arvates esmajoones 
mõisnike ülesanne, kellel on metsa kasvatamiseks kõik võimalu
sed olemas. Ta kahtles, kas talupojad oma-kogemuste ja teadmiste 
vähesuse juures sellega üldse toime tulevad. Edasi näitas Kotšu
bei, et maapäev on kompensatsioonide määramisel regulatiivist 
kõrvale kaldunud. Viimase järgi tuli  iga voori eest, mis läheb 35 
versta kaugusele, arvestada 1 päev. Kui talupoeg peab sellest kau
gusest tooma 12 sülda puid, millest igaüks on 3 koormat, siis  on 
puude kohaleveoks vaja 36 voori, s.  t.  36 päeva. Regulatiivi I osa 
§ 36 alusel on iga vooripäev võrdne 1 külimitu odraga, 36 päeva 
eest tuleks seega arvata 12 vakka otra. Kompensatsioonis on mää
ratud aga ainult 4 vakka otra. ' 4 0  Kotšubei kriitil ised märkused olid 
küll  õiged, kuid jäid ainult märkusteks. Jõusse jäi maapäeval kütu-
seküsimuses vastuvõetud otsus. 

Edasi laiendas maapäev kihelkonnakohtu, keskinstantsi ja rüü
telkonna komitee funktsioone selles mõttes, et need pidid nüüd 
otsustama kõiki talupoja ja mõisniku vahelisi  tüliküsimusi.  Niisiis 
võis mõisnik esitada kaebuse talupoja peale kihelkonnakohtusse 
samuti kui talupoeg mõisniku peale. Seega muutusid mainitud 
kohtuorganid veelgi enam mõisnikeklassi  võimu kindlustamise or
ganiteks, kui nad seda olid regulatiivi alusel. 1 4 1  

Et kriitika oli  puudutanud ülenormimaa ja -inimeste küsimust, 
siis  otsustas maapäev, et talu ei ole kohustatud ülemäärainimesi 
vastu võtma. Seejuures pidi kuue-päeva-koht olema varustatud 

'за ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 40—41. 
1 4 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 75, lk. 110 ja 112—117. 
1 4 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 43, 1. 186. 

kütuseriormiks oli  
nelja- ja kolme-päeva-talul 
kahe-päeva-talul 

12 sülda puid 
10 sülda puid 
6 sülda puid. 
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vähemalt 5, nelja-päeva-koht mitte vähem kui 4 ja kolme-päeva-
koht vähemalt 3 tööjõulise inimesega. Kui talus oli  tööjõudu 
vähem, siis tuli  mõisal taluga vahekord reguleerida eri kokku
leppe alusel.  Mõisale jäi  vabadus jätta talupojale ülenormiinimesi 
ja -maad või mitte. 

Et ära hoida teopäevade liigset kuhjumist suvele, otsustati,  
et kuue-päeva-talult ei  või suvel rohkem nõuda kui 132 rakme- ja 
talvel mitte vähem kui 60 jalapäeva. 1 4 2  

Ulatuslikuma küsimusena käsitles maapäev talumaade mõõt
mist.  Kui maad mõõdeti talupoja nõudel ja ta jäi  sel puhul kaota
jaks pooleks, siis  pidi ta maapäeva otsuse alusel kandma kõik 
kulud. Kui ta seda ei suutnud, siis  määras kihelkonnakohus talle 
kehalise karistuse. Kui kaotajaks pooleks jäi  mõisnik, siis  pidi ta 
kandma rahalised kulud ja tasuma ka tööpäevad, mis talupoeg 
oli  seoses maamõõtmisega teinud. 

Kui talupoeg nõudis maa mõõtmist, tuli  see hil jemalt 6 aasta 
jooksul ette võtta. Kuid vahepeal pidi talupoeg koormised kandma 
nii,  nagu vakuraamatus fikseeritud. Kui aga seal oli  enam nõu
tud, pidi mõisnik temale selle hil jem tasuma. 

Maapäev paigutas oma otsusesse ka riigivõimu nõudmise, et 
mõisnikud omalt poolt maade mõõtmisi (muidugi koormiste kõr-
gendamise eesmärgil) enne 1807. aastat ette ei võtaks, et talupoegi 
mitte rahutuks teha. Talupoegade poolt nõutud maamõõtmist võidi 
ka enne seda tähtaega ette võtta. 1 4 3  

Peterburi komitee kriitika mõjul pidi maapäev võtma vastu 
uue otsuse rannatalupoegade koormiste küsimuses. Kui ranna-
talupoeg elatus ainult kalapüügist,  siis  tuli  temale vaadata kui 
rannavabadikule ja ta pidi andma oma tööjõust Vs mõisa, nagu 
see oli  juba regulatiivi §-s 23 fikseeritud. Kui tol oli  ka maad, siis  
pidi ta selle pealt kandma koormisi tavaliste normide kohaselt,  
ülemäärainimese tööjõust aga andma mõisale Vs. Kohusmaksu 
maalt võidi nõuda sisse kalades. Kalasaagist tuli  rannatalupojal 
anda  mõisa le  V m - 1 4 4  

Rannatalupoegade koormiste uus määrang oli  endisest pisut 
täpsem ja ülenormiinimese tööjõust nõuti mõisale pisut väiksem 
osa kui regulatiivi alusel.  

Maapäeva poolt vastuvõetud ülalmainitud otsused, millele 
lisandusid veel mõned vähemtähtsad, ei leidnud vastuvaidlemist 
riigi  keskvõimu poolt.  Siseminister esitas oma kriitil ised märku
sed ainult kütuseküsimuses (nagu nägime) ja 1806. aasta kevadel, 
i lmselt talurahvarahutuste mõju all,  teatas ta rüütelkonna peame
hele, et seda punkti maamõõtmise korras, mille alusel talupoeg 

1 4 2  [J. Ph. G. Ewers], Provisorische Verfassung des Bauern-Standes in 
Ehstland, lk. 106—107. 110. 

1 4 3  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 249. 
1 4 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А 1 44, 1. 32—34. 
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langeb karistuse alla, kui ta maamõõtmist on nõudnud ja tulemu
sed tema kahjuks kujunenud, ei tule rakendada. 1 4 5  

Tsaarivalitsus oli  tollal huvitatud eelkõige talurahvaseaduse 
elluviimisest.  1804. aasta detsembris teatas Strogonov rüütelkonna 
peamehele, et keiser ei süvenenud lähemalt vastusesse, mille pea
mees esitas Stackelbergi märkuste peale. Keiser olevat andnud käsu 
seadus ellu viia, sest niikuinii  pole see lõplik. 1 4 6  1804. aasta det
sembri ja 1805. aasta veebruari maapäevaga oli  Eestimaa talurah
vaseaduse väljatöötamine lõpule jõudnud. Ainult rehepeksu küsi
muse reguleerimine toimus hil jem, seoses talurahvarahutustega. 

Eestimaa talurahvaseaduse ja vallakohtu käsuraamatu tõlkis 
eesti  keelde Keila praost O. R. Holtz. Talurahvaseaduse kaks esi
mest osa saadeti trükitult 1805. a.  juuli  algul kihelkonnakohtunike 
kätte talurahvale väljajagamiseks. 1 4 7  Kolmas osa tuli  talurahvale 
väljajagamisele aasta lõpupoole, 1 4 8  osalt toimus see ka veel järg
mise aasta algul.  

Viimati mainitud maapäeva otsustest trükiti  eri  osana ainult 
need, mis puudutasid kütuseküsimust, rannatalupoegade koormisi 
ja maamõõtmist, pealkirja all  «Monned jure lissatud ja selgeminne 
seätud öppetused, Eestima Tallorahwa Seädusse körwa, mis meie 
armolinne Keiser Wotnud Kinnitada». Teised otsused tehti instrukt
siooni kaudu teatavaks kihelkonnakohtunikele. Talupojad said 
neist väga vähe või ei saanud midagi teada. 

Vallakohtu käsuraamatu esimene raamat läks talurahvale väl
jajagamisele samuti 1805. a.  lõpupoole. 1 4 9  Muu osa said talupojad 
kätte järelikult alles 1806. aastal.  

Et nii  ühe kui ka teise seaduse autoriteeti  talurahva hulgas 
tõsta, palus rüütelkonna peamees lubada trükkida keisri  kinnitus 
27. augustist 1804 vallakohtu käsuraamatu ette, milline luba saadi 
ja mida ka tehti.  

/ 

6. Uued vakuraamatud ja nende ellurakendamine 

Eestimaa talurahvaseadus märkis ära talurahva koormiste fik
seerimise üldised põhimõtted. Koormiste tegelik määramine toimus 
aga uute vakuraamatute kaudu. 1805. aasta mõisa vakuraamatu 
formular 1 5 0  on tunduvalt üksikasjalisem kui 1803. aasta oma ja 

1 4 5  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, I. 252—253. 
1 4 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 74, 1. 317. 
1 4 7  ENSV RAKA, f. 854, nim. ЗА, sü. А I 44, 1. 241—242. 
1 4 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 44, 1. 298. Mainitud seadus ilmus 

eesti keeles tiitli all «Eestima Tallorahwa Seädus, Moisawannemattest nõutud 
ja meie Sure armolisse Keisri Herrast kinnitud 1805 aasta sees». 

1 4 9  ENSV RAKA, I. 854, nim. ЗА, sü. А I 44, 1. 298. Vallakohtu käsuraamat 
ilmus eesti keeles tiitli all «Eestima Tallorahwa Kohto-Seädus, ehk Walla-kohto 
Kässo-ramat», saksa keeles aga tiitli all «Gesetzbuch für die ehstländischen 
Bauern». 

150 Vt. J. Ph. G. Ewers, Provisorische Verfassung des Bauern-Standes 
in Ehstland, lk. 92, 95, 97. 
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T a b e l  4 1  

Need suwwised teopäwad arwatakse 
Jürripäwast Mihklipäwani, ja need 

T  e o p ä w a d  
Need suwwised teopäwad arwatakse 
Jürripäwast Mihklipäwani, ja need Lojussega Jalla 

talwsed teopäwad Mihklipäwast 
Jürripäwani. , Suwwel Talwel Suwwel Talwel 

1 2 3 4 5 

K u e  p ä e w a  p e r r e ,  t ä i e  p e r r e - j o u o g a ,  
teeb, ilma need kirriko-pühhad, mis on mah-
haarwatud, aasta-otsani 6 teopäwa lojussega 
näddalas. Agga heina-aja! puhkab temma 
lojus 3 näddalat, jä kewwade ehk süggise 
te-lahkumisse ajal jälle 2 näddalat, mis keik 
neist lojusse-päwadest on .mahhaarwatud. 
Temma näddalinne pärris-teggo lojussega on 
ülle pea: 114 156 

H e i n a a j a l  t e o m e e s  j a l l a  18 

T e l a h k u m i s s e - a j a l  k e w w a d e  e h k  
süggise teomees jalla 12 

W a i m u d  w o e t a k s e  J ü r r i p ä w a s t ,  s e n -
ni kui 29mast Mihkliku päwast sadik, woi 
23 terwet näddalat 6 päwa näddalas, se on 132 

Näddalinne Wakkoteggo-ühtekokko: 114 156 150 12 

Oflejänud teopäwad näddallsse teo 
körwa: 

S e m e n d a m i s s e  j a  k o r r a - k ü n n i  
ajal, on 4 näddala peäl, igganäddalas 2 päwa 
perremehhe teine hobbone moisapöldo ääs-
tamas. Tühia hobbose ja äkke ette arwatakse 8 

S ö n n i k o - w e d d a m i s s e  a j a l  t u l l e b  
igganäddalas, ilma need pärris teolissed 
3 näddalat, perremehhe teine lojus wankriga 18 

H e i n a a j a l  t u l l e b  n ä d d a l a  p e ä l ,  i g g a 
näddalas päwa ilma need pärris-teolissed 
veel üks heinalinne 

W i l j a l e i k u s s e  a j a l ,  t u l l e b  n ä d d a 
la otsani, ni kaua kui leikust on, ilma need 
pärris-teolissed, igga pääw 2 leikajad mõisa 
põllule; Selle ette arwatakse seadust möda 48 

Linnalougutamisse, ja ropsimisse, linna-
suggemisse lõnga kerrimisse, pleki ja pügi 
pessemisse, lambanütmisse, trullimisse, kaps-
taistutamisse, linnakse öörumisse ja mu 
nisugguste weikeste tõde tarwis loetakse 2 7 
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1 2 Q 
4 5 

S u i s e l  a j a l  s a w a d  n e e d  k o r r a l i s s e  
päwad, mis kirrikopühhade peäle juhtuwad, 
nenda ärratassutud, et nende ette arwatakse 3 

Talwe-korrapäwad 29 
Wina-korrapäwad 18 
Haggo-raiumisse, rohhoaja- ja mu tö 

tarwis 

Ajakohhendamisse ja mu tö tarwis 4 
Külwi jure 

Reiepappi abbiks, oddra ja kaera-reie tu la -
misse jure 

Paed murda ja raudkiwwa uwwada 

Moisahonede ehhitamisseks woi kohhenda-
misseks 3 2 

T e r e i s u l e ,  k i l l a k ä i m i s s e g a  j a  
mu moisaweoga kulluwad weel ärra ilma 
need pärris-teopäwad 

K i l l a s k ä i m i s s e  j a  m u  m o i s a w e o  
tarwis, annab perremees teine hobbone, teo-
mehhele, 24 päwa, teolojusse kärwa ja selle 
ette arwatakse 12 

Üllejänud teopäwad on: 
Näddalissed teopäwad on: 

18 
114 

12 
156 

68 
150 

56 
12 

Se teeb ühtekokko: 132 168 218 68 

Keik päwad üllepea on: 300 286 

koosneb kolmest osast.  Põhiliseks on esimene osa (A), milles on 
lahtrid talu nimetuse, tööjõul iste inimeste, talu põldude ja heina
maade suuruse ja kvaliteedi, teopäevade, kohusmaksu, vakujaoste, 
pearaha, magasivil ja ja postimoona märkimiseks. 

Teopäevadest märgiti  ära, kui palju tehakse aastas rakme- ja 
jalapäevi suvel ja talvel, korralise teona ja abipäevadena. 

Vakuraamatu teises osas (B) on üksikasjaliselt  näidatud 
rakme- ja jalapäevad, silmas pidades nende jagunemist tööde 
järgi,  aga samuti ka suve ja talve vahel.  Seda iseloomustab tabe
lis 41 toodud näide Virumaalt Vatku mõisa kuue-päeva-talu vaku-
raamatust. 1 5 1  

Vakuraamatu kolmas osa (C) oli  ette nähtud vakuraamatust 
kõrvalekaldumiste jaoks. Siia tuli  ära märkida, millistel taludel ja 
milliste tööde puhul esinevad kõrvalekaldumised, kuidas neid kom
penseeritakse, milliste külade ja taludega on sõlmitud eri lepin

1 5 1  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, sü. 210, 1. 2. 
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gud ja kui kauaks. Selliste lepingute sõlmimise võimaluse nägi 
regulatiiv ette. 

Vakuraamatute koostamine mõisates toimus vastavate instrukt
sioonide alusel. 1 5 2  Nende koostamise põhimõtetele heidab valgust 
ka informatsioon, mille Rosenthal saatis Kotšubeile ja Stroga-
novile. 1 5 3  

Üheks peamise tähtsusega küsimuseks oli  talu nimetuse fik
seerimine, sest sellest sõltusid koormised. Tavaliselt  toimus see 
seniste 72-adramaaliste, '/radramaaliste jne. talude ümbernime
tamisega kuue-päeva-, nelja-päeva- jne. taludeks. Kus rakmepäe-
vade arv nädalas oli  suvel ja talvel erinev, jagati  aastane rakme-
päevade hulk nädalate arvuga ja jagatise suuruse järgi anti talule 
nimetus. 

Talu maa suuruse kohta ei märgitud vakuraamatusse midagi.  
Lähtuti eeldusest, et talupojal on nii  palju maad, kui palju koha 
nimetus nõuab. Tegelikult aga ei tarvitsenud tal nii  palju 
maad olla. 

Talupoja koormiste fikseerimisel vakuraamatus (lähtudes talu 
nimetusest) tuli  silmas pidada, et koormised ei oleks kõrgemad 
kui 1803. aasta vakuraamatutes. Kus aga need 1803. aastal olid 
kõrgemad, kui 1804. aasta talurahvaseadus seda lubas, tuli  need 
kooskõlla viia viimase nõudmisega. Kui aga 1803. aastal olid 
koormised olnud talus madalamad kui 1804. aasta talurahvasea
dus seda ette nägi, ei tulnud neid tõsta, silmas pidades seda, et 
1802. aasta regulatiiv keelas koormiste suurendamise. 

Kui talu oli  teinud seni jalapäevi rohkem kui rakmepäevi, tuli  
jalapäevade arvu vähendada rakmepäevade tasemeni. Kui aga jala
päevi oli  nädalas vähem kui rakmepäevi, ei tulnud jalapäevade 
arvu tõsta. 

Kui teopäevi oli  rohkem, kui talu nimetus nõudis, ja kohus-
maksu vähem, kusjuures lokaalsed olud seda tingisid, siis  võis 
säärane olukord edasi kesta. Kui teopäevi oli  aga vähem ja kohus-
maksu rohkem, kui talu nimetus õigustas, siis  polnud säärane 
olukord lubatav muidu, kui talupojal oli  maad üle normi. 

Tuleb märkida, et mõisnikele jäid võimalused üldistest reegli
test kõrvale kalduda ja suuremaid koormisi nõuda, kui talu nime
tus näitas. Kui 1803. aastal olid kõrgemad koormised, kui seda 
talu nimetus 1804. aasta regulatiivi järgi oleks õigustanud, võis 
mõisnik need säilitada, kui ta näiteks arvas, et talupojal on maad 
enam, kui talu nimetus nõuab. Kui aga hilisem maamõõtmine näi
tas, et talupojal seda maad polnud, tuli  mõisnikul tasuda üle
määra nõutud koormised. 

Püüdes näidata riigivõimule talupoegade koormiste fikseeri
mist soodsas valguses, teatas rüütelkonna peamees siseministrile, 

1 5 2  Vt. J. Ph. G. Ewers, Provisorische Verfassung des Bauern-Standes 
in Ehstland, lk. 92—98, 118—121. 

1 5 3  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, I. 172—173 ja ENSV RAKA. f. 854. 
nim. A3, sü. A I 44, I. 154—159, 160—162, 304—308. 
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et talupoeg võib igal ajal nõuda oma koormiste vähendamist, kui 
tema maa ei vasta nendele. 1 5 4  Tegelikult oli  koormiste vähenda
mise saavutamine peaaegu lootusetu mõisnike ülevõimu tingimus
tes. Rüütelkonna poliitika oli  teatavasti  suunatud just sellele, et 
võimalikult ära hoida talumaade ametlikku mõõtmist, kui talu
pojad seda nõudsid. 

Peale koormiste määrati 1805. aastal muu seas kindlaks ka 
talu raudvara, mille alusel võib omakorda näha, kui suur oli  tege
likult talupojale vallasvara kindlustamise tähtsus. 

Vatku mõisas Virumaal arvati  kuue-päeva-talu raudvara hulka 
2 hobust, 2 härga, vajalik suvivil jaseeme, 2 atra, 2 äket, 4 vikatit,  
4 sirpi, 2 vankrit,  2 kirvest ja 2 rege. 1 5 5  Alu mõisas Harjumaal 
kuulusid sinna 1 hobune, 2 härga, 2 lehma, 3 lammast, 5 tündrit 
odra- ja 3 tündrit kaeraseemet, 2 atra, 2 äket, 3 rege, 2 vankrit,  
4 vikatit,  4 sirpi, 3 kirvest, 2 labidat, 1 veepang. 1 5 6  Raka mõisas 
Järvamaal loeti  kuue-päeva-talu raudvara hulka 2 hobust, 2 härga, 
1 lehm, 2 lammast, 5 tündrit odra- ja 3 tündrit kaeraseemet, 2 atra, 
2 vankrit,  4 sirpi, 2 vikatit,  2 kirvest, 2 harki ja peale selle kõik 
talu ehitised ja tarad põldude ja heinamaade ümber. 1 5 7  

Eri mõisates oli  talu raudvara küll  mõnel määral erinev, aga 
nagu nähtub esitatud andmeist, kuulus talu põhiline vallasvara 
mõisale. 

Vakuraamatud, mis mõisates koostati,  saadeti kihelkonnakoh-
tunike kaudu keskinstantsi,  kus nende läbivaatamine algas 1805. 
aasta aprillis.  21. septembriks oli  neist l igi  300 juba kontrollitult 
ja heakskiidetult tagasi saadetud. 130 vakuraamatut saatis kesk-
instants selle aja jooksul tagasi paranduste tegemiseks. 1 5 8  

Keskinstantsi poolt kinnitatud saksakeelsete vakuraamatute 
alusel tuli  mõisatel koostada rüütekonna peamehe poolt saadetud 
formulari alusel eestikeelsed vakuraamatud, mis järgnevalt anti 
üle vallakohtunikele kihelkonnakohtu juuresolekul. 1 5 9  Paljudel kor
dadel olid sel puhul kohal ka peremehed. Vakuraamatute kätteand
mine algas juba septembris, kuid silmas pidades talurahvarahutusi 
1805. aasta sügisel,  tuli  nende väljajagamine seisma panna. 
Alles pärast seda, kui 1805. a.  suuremad talurahvarahutu-
sed olid maha surutud, jätkus vakuraamatute kätteandmine. 
Nagu teatas Rosenthal Kotšubeile, olid vakuraamatud 26. det
sembriks kätte antud 34 kihelkonnas. Oli mõisaid, kus talu
pojad ei protestinud uute vakuraamatute vastu, kuid seejuures 
tuleb arvestada, et vakuraamatute väljajagamine toimus tingimus
tes, kus võimud olid võtnud talurahva vastu seoses rahutustega 
tarvitusele äärmiselt karmid survevahendid. See muidugi soodus

1 5 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 44, 1. 308. 
1 5 5  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, sü. 210, 1. 16. 
1 5 6  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, sü. 7, 1. 14. 
1 5 7  ENSV RAKA, f. 864, nim. 1, sü. 27, 1. 59. 
1 5 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 44, I. 241—244. 
1 5 9  ENSV RAKA, f. 896, nim. 1, sü. 32, 1. 20—21. 
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tas vakuraamatute rakendamist.  Kuid siiski kinnitasid talupojad 
paljudes mõisates, et neil  pole seda maad, mis neil  koormiste koha
selt peaks olema, ja nõudsid maade mõõtmist. 1 6 0  Mitmel pool tehti 
seda kodusel viisil.  Teisal vähendasid mõisnikud koormisi,  et sui
gutada talurahva rahulolematust.  

Nagu näitavad kihelkonnakohtunike aruanded, viidi vakuraa
matute kätteandmine põhiliselt  lõpule 1806. aasta jaanuaris.  
Mõningates mõisat.es toimus see aga mõnel määral hil jem, sest 
nende koostamine viibis.  Mõned mõisad ja pastoraadid kasutasid 
regulatiiviga antud võimalusi ja sõlmisid koormiste küsimuses 
talupoegadega erilepingud. Ääsmäe aga jäi oma eraseaduse 
juurde. 1 6 1  

7. Eestimaa 1804. aasta regulatiiv, vallakohtu käsuraamat ja 
Liivimaa talurahvaseadus 

Kuigi muudatused talurahva vahekordades mõisaga 1804. aasta 
regulatiivi ja vallakohtu käsuraamatu alusel olid väikesed, mär-
gitsesid nad ometi sammu edasi, võrreldes 1802. aasta regulatii
viga. Järgmiste aastate koormiste suhtes on asutud tavaliselt  
seisukohale, et nende aluseks oli  1804. aasta regulatiiv.  See pole 
aga õige. Kui see oleks olnud nii,  siis  oleksid koormised pidanud 
vastavalt regulatiivi normidele mitmeski mõisas senistest kõrge
maks kujunema. Koormiste aluseks said uued vakuraamatud, kus
juures, nagu nägime, need rajanesid osalt 1804. aasta, osalt 1802. 
aasta regulatiivile ning kihelkonnakohtunikele antud instruktsioo
nidele. Kõrgeima piiri  määramine talurahva koormistele 1804. 
aasta regulatiiviga ei vastanud mõisnike huvidele (kuigi oli  saa
nud paratamatuks), sest see pidurdas talurahva koormiste tõst
mist. 1 6 2  Kuid seniste, talurahva jaoks liiga kõrgete koormiste säi
litamine ei stimuleerinud tootmispotentsiaali  kasvu. Sellest aga 
sõltus kogu põllumajanduse edasiareng. 

Eestimaa 1804. aasta regulatiiv (nagu Liivimaa talurahvasea-
duski) pidi soodustama klassivastuolude ja klassivõitluse nõrge
nemist, kuid selles suhtes oli  mõju otse vastupidine. See tulenes 
sellest,  et Eestimaa talurahvaseadus oli  Liivimaa omaga võrrel
des talurahvale ebasoodsam. Sellele juhtis tähelepanu juba Peter
buri komitee, kuid tsaarivalitsus ei teinud vajalikke järeldusi, suh
tudes leebelt Eestimaa rüütelkonnasse. 

Sama seisukohta kinnitas 1805. aasta suvel Kotzebue oma ülal
mainitud artiklis ning järgnevalt Ewers töös «Provisorische Ver
fassung des Bauern-Standes in Ehstland». Kotzebue kritiseeris 
teravalt Eestimaa rüütelkonna poliitikat talurahvaküsimuses ja 

1 6 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 44, I. 300. 
1 6 1  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. хр. 184, 1. 188—189. 
1 6 2  Vrd. A. v. G е г n е t, Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ehstland, 

Reval 1896,' 1k. 11. 
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näitas, et mingit suuremeelsust, millega rüütelkond ikka kiitles, 
seal näha pole. 

Ewers tegi 43 punktis kokkuvõtte Eestimaa talurahva olukor
rast, nii  nagu seda näitasid regulatiiv ja vallakohtu käsuraamat, 
võrdles seda Liivimaa talurahva olukorraga sealse seaduse alusel 
ning tegi otsuse samuti Liivimaa talurahvaseaduse kasuks. Arves
tanud kuue-päeva-talu maa ja koormised ümber Liivimaa taksi
dele, näitas Ewers, et Eestimaa talupojale tuli  Liivimaa talupo
jaga võrreldes sama maa eest 13 taalri  ja 27'/4 krossi väärtuses 
rohkem koormisi.  Liivimaal tuli  iga tööjõulise inimese kohta vähem 
kui 2 teopäeva nädalas. Kui talu kandis ka naturaalmakse, oli  teo
päevade arv veelgi väiksem. Eestimaal tuli  seaduse alusel iga töö
jõulise kohta vähemalt 2 päeva nädalas, millele lisandusid aga 
veel kohusmaks, vakujaosed ja kodused ketramised. 

Eriti  märkimisväärne oli  see, et rehepeksu alal määras Liivi
maa talurahvaseadus ära, mitu ööd peksab korraline teoline mõi
sas rehte; abiteolise töö kuulus tasu alla. Eestimaal polnud midagi 
määratud ja abitegu nõudis mõisnik ilma tasuta nii  palju, kui tal  
vaja oli.  

Ülenormimaa ja -inimeste pealt ei nõutud Liivimaal mingit 
lisakoormist.  Töötükid olid Eestimaal suuremad kui Liivimaal. 
Tööjõuliste inimeste hulka arvati  Liivimaal mehi 17.—60. ja naisi  
15.—55. eluaastani, Eestimaal aga 15.—60. eluaastani, kuid ka 
14-aastasi poisse ja tüdrukuid võidi vajaduse korral täiskasvanu
tega võrdseks lugeda. 

Liivimaal fikseeriti  talupoja koormised maade mõõtmise ja hin
damise alusel, Eestimaa mõisnikud püüdsid sellest võimalikult 
hoiduda. 

Kodukari ülemmääraks oli  Liivimaal 15 kepihoopi, Eestimaal 
oli  see teatavasti  2 korda kõrgem. Vallakohtute õigused olid Liivi
maal suuremad kui Eestimaal. Kihelkonnakohtus ja maakohtus olid 
talupojad kaaskohtunikeks, Eestimaa kihelkonnakohtus ja kesk-
instantsis aga mitte. Liivimaal oli  talupoegadele kindlustatud 
edasikaebamine, Eestimaal aga teatavasti  mitte. Liivimaal oli  talu
pojal vähemalt lubatud kinnisvara omandada, Eestimaal mitte, 
jne. 1 6 3  

Siit tõstis Ewers küsimuse, miks peab Eestimaa talupoeg sama 
maa pealt rohkem orjama ja miks peavad tema õigused olema 
väiksemad kui Liivimaa talupoja omad. Ewers süüdistas selles 
õigustatult Eestimaa rüütelkonda. Kuid Liivimaa rüütelkond sat
tus teenimatult heasse valgusse. Liivimaa mõisnikele oli  teata
vasti  seniste koormiste kättesaamine tagatud, kuid koormised olid 
seal juba varem mõnel määral madalamad Eestimaa talurahva 
omadest.  Kui mööndused õiguslikul alal olid suuremad kui Eesti
maal, siis  ei tulenenud see Liivimaa mõisnike suuremeelsusest, 

'.63 [j ph q Ewers], Vom Zustande der Bauern in Livland und Ehst
land, Dorpat 1806, lk. 9—16. 
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vaid asjaolust, et talurahvaseadus valmis Peterburi komitees, et 
keskvalitsuse mõju talurahvaseaduse kujunemisele oli  siin suurem 
kui Eestimaa talurahvaseaduse puhul. 

• Nii ühe kui ka teise autori seisukohad äratasid Peterburis 
tähelepanu ning tekitasid ärevust Eestimaa aadlis.  Rosenthal püü
dis siseministrile läkitatud vastulausetes Kotzebue kriitikale vii
mase isikut kompromiteerida ja tema väidete väärtust vähendada 
väänamise ja vassimisega. Kotzebue kriitikas ei olevat tõearmas
tust, Eestimaa aadlit  olevat seal kujutatud mingi vandemurdjate 
jõuguna, kuid siinne aadel kuuluvat ometi üldse aadli  paremikku. 1 6 4  

Kuigi Kotzebuel oli  õigus, kapituleerus ta siiski häbiväärselt rüü
telkonna ees. Võib-olla kartis ta protsessi  kaotada, sest rüütel
konna peamees ähvardas teda aadli  laimamise pärast kohtulikule 
vastutusele võtta; võib-olla mõjusid veel teisedki motiivid. Iga
tahes pärast isiklikku kokkusaamist ja enam kui 3 tundi kestnud 
kõnelust rüütelkonna peamehega loobus ta oma senistest seisu
kohtadest.  

Ametlikus avalduses Eestimaa rüütelkonnale ja siseministee
riumile 1806. aastal 1 6 5  ning samal aastal ka trükisõnas (ajakirjas 
«Freymüthige») teatas Kotzebue, et Rosenthali poolt esitatud 
argumendid Eestimaa talurahvaseaduse kaitseks on teda täiesti  
ümber veennud. Rüütelkond väärivat selle seaduse väljatöötamise 
eest kõigiti  kiitust.  Millised olid Rosenthali  argumendid, seda 
pole Kotzebue kunagi teatavaks teinud. Nähtavasti  olid need selli
sed, millel  oli  kaalu ainult Kotzebue jaoks. 

Kotzebue uue suhtumise teatavaks saamine trükisõnas kutsus 
esile terava vastulöögi Ewersilt.  Viimane nõudis artiklis «Einige 
Fragen an Jeden, der sie beantworten kann, insonderheit an den 
Herrn Kollegien-Rath von Kotzebue» 1 6 6  Kotzebuelt põhjendusi 
uue vaatekoha kaitseks, ja kui neid ei tulnud, avaldas Tartu üli
kooli tsensori loal 1806. aastal anonüümselt uue töö «Vom Zustande 
der Bauern in Livland un4. Ehstland», milles kinnitas oma seisu
kohti Eestimaa talurahvaseaduse ja vallakohtu käsuraamatu suh
tes veelgi reljeefsemalt kui varem. 

Viimati mainitud töö kohta ilmus selle sisu iseloomustav kirju
tis «Dörptsche Zeitung'is» 30. dets.  1806, milles muu hulgas mär
giti,  et Eestimaa ja Liivimaa talurahvaseaduste võrdluspunktides 
on «. .  .  von höchst wichtigen Vorrechten die Rede, ohne dessen 
Gewährung, die künftige Freiheit dieses Volkes (mõeldud on eesti  
rahvast.  — J. К ) unmöglich scheint». Säärase kirjutise ilmumise 
järel ja eriti  silmas pidades viimati toodud «kahtlast» lauset, andis 
Liivimaa kubermangu prokurör Riesemann korralduse konfiskee

1 6 4  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, ед. xp. 184, 1. 105. 
1 6 5  Sealsamas, 1. 225—226. 
1 0 6  Intelligenz-Blatt der Jenaischen allgemeinen Literatur-Zeitung 1806, 

nr. 46. 
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rida teose kõik eksemplarid trükikoja omanikult M. G. Grenziuselt 
ning autor kindlaks teha. 1 6 7  

Võimud kartsid, et teose levik võib anda tõuke talurahva anti-
feodaalse võitluse kasvuks. 

Kuigi Kotzebue ja Ewersi kriitika oli  teatavaks löögiks rüütel
konna poliitikale talurahvaküsimuses, tegi ometi kõige tõsisemat 
kriitikat Eestimaa talurahvas ise oma antifeodaalse võitlusega 
a. 1805—1807, mida võimudel tuli  paratamatult arvestada ja mis 
suurendas ka Eestimaa regulatiivi ja vallakohtu käsuraamatu 
vastu suunatud teoreetiliste argumentide erikaalu. 

1 6 7  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1. ед. xp. 185, 1. 7, 8. 
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IV. EESTIMAA TALURAHVA ANTIFEODAALNE VÕITLUS 
AASTAIL 1805—1807 

1. Võitluse põhjused ja esimesed kolded 

Talurahva võitlusel feodaalse rõhumise vastu a. 1805—1807 
on kahtlemata väljapaistev koht eesti  talurahva antifeodaalses lii
kumises üldse. Selle terviklik käsitlus on aga seni puudunud, kuigi 
on ilmunud mitmeid kirjutisi  peamiste võitluskollete kohta. Vastu
panuliikumise sügavaks põhjuseks oli  talurahva ränk kurnamine, 
mis andis end senisest teravamini tunda seoses äsja möödunud ja 
1806. aastal uuesti  alanud ikaldusaastatega. 

1805. aasta I poolel tuli  eelmise aasta halva saagi mõjul pal
judes taludes puudu toiduviljast,  mistõttu seda pidi laenama mõi
sast ja magasiaidast.  

Rida mõisnikke pöördus kubermanguvalitsuse poole palvega 
saada riigi magasiaitadest vil ja, et anda talupoegadele avanssi,  
sest neil  endil oli  vil ja kas vähe või oli  see juba muudeks otstar
veteks ära kulutatud. 

Kuid mõnelgi pool ähvardas talupoegi otseselt nälg. 1805. aasta 
kevadel näiteks kaebasid Karinu talupojad Uue Kortsu Mihkel ja 
Nurga Sauna Jaan kubermanguvalitsuses, et neil  ja nende pere
kondadel pole enam leiba; kui nad toetust ei saa, siis  surevad nad 
nälga. Nad on käinud juba kolm korda mõisas vil ja palumas, kuid 
seal öeldi, et nad muretsegu seda endale i$e, sest mõisal ei ole. 1  

Sama aasta kevadel ilmusid Lõuna-Järvamaal asuva Eivere 
mõisa teosulased Koka Jaani Karl, Mardi Mardi Andres, Miku Han
su Mart ja Vana Kõrtsi  Mihkel haagikohtunik L. v.  Knorringu 
juurde. Sulased kaebasid, et nende elu on väljapääsmatult raskeks 
muutunud: kogu nädala peavad nad mõisas teol olema, mistõttu 
ei jää aega muretseda ülalpidamist oma perekonnale. Nüüd aga 
pole enam mitte millestki end ja oma perekonda elatada. Sulased 
kinnitasid, et nad on korduvalt pöördunud kohaliku mõisniku 
poole, kuid said mõisast iga perekonna kohta ainult kaks külimittu 
rukist ja ühe külimitu otra. Sellega pidid nad läbi tulema kuni 
uue lõikuseni. 2  

1  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 899, 1. 35—56. 
2  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 139. 
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Haagikohtunik saatis sulased kihelkonnakohtunik W. v. Engel
hardt! juurde ja rõhutas oma kaaskirjas asja uurimise vajalikkust. 
Kaebuse tõele vastavuse puhul tuli kiiresti abistada. Kihelkonna-
kohtuniku juures kurtsid sulased uuesti oma häda ja soovisid, et 
peremehed või mõis vähendaksid neile paar teopäeva nädalas, mis 
võimaldaks perekondadele ülalpidamist muretseda. 3  Kihelkonna
kohtunik teatas sulaste nõudmised Eivere mõisnikule. Olemasole
vatest materjalidest ei nähtu, et sulased oleksid teotöös mingisugu
seid kergendusi saanud. Võimalik on, et kartusest kubermangu
valitsuse ees andis mõisnik igale perekonnale avansi korras veel 
pisut vilja. 

1805. aasta juunis kaebasid Perila mõisa talupojad oma esin
dajate kaudu kubermanguvalitsusele, et neil on puudus leivast, 
mõisnik pole nende palveid rahuldanud. Kui ruttu abi ei saa, siis 
ootab neid näljasurm. 4  

Antifeodaalse võitluse puhkemisel etendas ajendi osa Eestimaa 
talurahvaseaduse erinevus Liivimaa omast. Siinse talurahva pea
miseks sooviks oli kergenduste saamine koormiste osas. Eestimaa 
regulatiiv seda ei taganud, küll aga tõotas koormiste vähendamist 
Liivimaa talurahvaseadus! Arusaadav, et talupojad lugesid õigeks 
seaduseks, riigivõimu ja keisri tahte väljenduseks Liivimaa talu-
rahvaseadust, mitte aga Eestimaa oma. Selle kasuks kõnelesid veel 
mõned vormilised asjaolud seoses ühe ja teise seaduse kehtesta
misega, millest on juttu hiljem. 

Et talurahval polnud mingit usku rüütelkonna kinnitusse oma 
«heast» tahtest, on arusaadav, sest ta polnud seda kunagi varem 
kogenud. Kui talurahvahulgad 1805. aastal feodaalse rõhumise 
vastu võitlusse astusid, siis tegid nad seda veendumuses, et võitle
vad õiguse nimel, riigi seadusliku korra eest selle võltsijate ja 
moonutajate (kelleks loeti kohalikke mõisnikke) vastu. 

Peamisteks vastuhakkajateks olid teosulased, kes puu-tusid 
kõige otsesemalt kokku mõisaga ja kelle õlgadel lasus esijoones 
teotöö kogu oma raskusega. Mis puutub peremeestesse, siis nende 
poolehoid kuulus täielikult sulastele, sest mida rängemini langes 
orjus sulastele, seda vähem oli peremeestel võimalik neid kasutada 
talutööde juures. Mõnel pool liitusid nad sulastega ja kohati olid 
koguni võitluse algatajad. Nagu feodalismi tingimustes üldse, nii 
esines ka siin talurahvas ühtses rindes, ühtse klassina, sest seal, 
k u s  v a l i t s e b  f e o d a a l - p ä r i s o r j u s l i k  k o r d  « . . .  o n  k o g u  t a l u r a h 
vas tervikuna selle korra vaenlaseks» 5.  

Talurahva antifeodaalse võitluse esimesteks väljapaistvateks 
kolleteks 1805. aastal olid Roosna, Järve, Seidla ja Eivere mõis. 

Roosna mõisas Ambla kihelkonnas Järvamaal sai vastupanu 
alguse esimesel heinanädalal pärast jaanipäeva. Selle otseseks ees

3 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 138. 
4 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 899, 1. 1078. 
5 V. I. Lenin, Teosed, 6. kd., lk. 96. 
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märgiks oli teopäevade vähendamise saavutamine. Nagu Roosna 
sulased hiljem kubermanguvalitsuses kinnitasid, oli mainitud mõi
sas teopäevi 8 aastat tagasi tõstetud neljalt kuuele, mis rasken
das kohaliku talurahva olukorda, eriti aga nende teosulaste olu
korda, kellel olid perekonnad. Arvesse võttes seda, et Roosna sula
sed polnud avalikult välja astunud koormiste tõstmise vastu, 
tuleb arvata, et 1805. a. suvel neid selleks stimuleeris mitte üksi 
majanduslik olukord, vaid ka arvamus, et talurahva koormiste 
üldise reguleerimise tingimustes on vaja võidelda suurenda
tud teoorjuse vastu. 

Roosna sulaste võitlus algas sellega, et nad mainitud nädala 
neljapäeval teatasid kubjas Mardile, et nad nüüdsest peale teevad 
mõisale ainult neli päeva nädalas ning seega mõisatööle sel näda
lal enam edasi ei jää. Tegelikult lahkus neljapäeva õhtul küll 
ainult osa sulastest, kuna osa jäi tööle edasi kuni nädala lõpuni, 
mis kutsus esile teiste sulaste terava pahameele. 

Teise nädala algul nõudis aidamees Karl Toomas, et sulased 
jääksid heinale kogu nädalaks, millele sulased esialgu vastasid 
vaikimisega. Kui aga aidamees mõisa maneeride kohaselt küsis, kes 
neile seda kurja nõu on andnud tööd mitte enam nii teha nagu 
varem, vastas Preediku Mardi Gustav, et see on kõikide ühine otsus. 
Mardi Jakobi Juri ütles, et nad ka '.kuradi enda käsu peale ei jääks 
nädala lõpuni, vaid lähevad koju niipea, kui tuleb neljapäev. Kui 
aidamees imestunult edasi küsis, kas sulased ei taha enam päris-
härra võimu tunnustada, vastas Noore Mihkli Tõnu: «Kas sa siis 
ei tea, et meie kõik kuulume kroonule?» 6  Viimane vaatekoht näi
tas, et sulaste hulgas oli levinud lootus mõisa võimu alt pääseda. 

Teisel heinanädalal võitlusrinne laienes, sellest võtsid osa kõik 
40 sulast. Mõis püüdis sulaste vastupanu murda peremeeste kaudu, 
kes mõisa 'kutsuti ning kellelt nõuti, et nad sulased uuesti tööle 
saadaksid. Peremeestele kinnitati, et nad vastutavad sulaste eest. 
Kuid sel teel ei saavutatud midagi. Kuigi pole küllaldasi andmeid, 
et peremehed oleksid sulaseid õhutanud vastu hakkama, 'kuulus 
nende poolehoid ometi arusaadavalt sulastele. Viimaste edu pidi 
peremeestele paratamatult kasuks tulema. Juba nüüd kasutasid 
nad sulaseid nädala lõpul oma töödeks. 7  

16. juulil esitas Roosna mõisnik majoriproua A. v. Baum-
garten kihelkonnakohtunik XV. v. Helfreichile kaebuse, et sulased 
keelduvad töötamast mõisas senises ulatuses. Kihelkonnakohtuniku 
poolehoid kuulus muidugi Baumgartenile. 21. juulil toimus asja aru
tamiseks kihelkonnakohtu istung. Siia kutsuti süüdistajatena mõisa 
kubjas ja aidamees, ülekuulamiseks 5 peremeeste esindajat (nende 
hulgas 2 vallakohtunikku) ning 5 sulaste esindajat. Kihelkonna-
kohus asus pärast kohalekutsutud isikute ülekuulamist seisukohale, 
et sulastel tuleb tööd teha nii nagu seni, s. t.  6 päeva nädalas, kuni 

6 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 307. 
7 Sealsamas, 1. 309. 
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tuleb uus vakuraamat. See seisukoht tehti kõigile teatavaks ning 
kihelkonnakohtunik nõudis, et mõisale tuleb olla täiesti kuulekas. 8  

Kihelkonnakohtu otsus taotles küsimust kuni vakuraamatute 
saabumiseni edasi lükata. Põhiliseks ülesandeks oli aga talurahva 
vastupanu purustamine. 

Järgnevalt pöördus Helfreich rüütelkonna peamehe poole juhen
dite saamiseks, milliseid vahendeid tuleks tarvitusele võtta, et vas-
tuhakanud talusulaseid karistada ja neid sundida mõisale kaotsi
läinud tööpäevi järele tegema. Ta pidas abi vajalikuks kõr
gemalt poolt, sest vastuhakkamine olevat levinud üldse kogu 
ümbruses. 9  Rüütelkonna peamees teatas asjast viivitamatult kuber
manguvalitsusele ja soovitas haagikohtunik kohale saata. 1 0  Kuber
manguvalitsuse ülesandel sõitis 14. augustil kohale Ida-Järvamaa 
haagikohtunik M. v. Baer, et olukorda kohapeal uurida ja vastu
panu maha suruda. Haagikohtunik käsutas teosulased mõisa, kus
juures ta peamiseks püüdeks oli nn. ässitajate kättesaamine. Kui 
enamik sulaseid oli juba mõisa õue kogunenud, kutsus ta kaks 
neist sisse ja nõudis nendelt juhtide ülesandmist. Kui need kinni
tasid, et üritus on kollektiivne, et nad on kõik ühiselt seda otsus
tanud, ia kedagi üksikult ei nimetanud, laskis ta kummalegi mehele 
anda 40 kepihoopi. Teised sulased seejärel üksikult enam mõisa 
ruumidesse, kuhu neid kutsuti, ei läinud, rõhutades, et nad ei taha 
lasta end läbi peksta. Enamik neist lahkus koguni mõisa õuelt, 
kohale jäi ainult 7 sulast nendest, kes esimesel nädalal olid heina
tööle edasi jäänud. Ka neilt tahtis Baer teada saada, kes on ässita
jad, kuid tagajärjetult. Haagikohtuniku püüd sulaseid mõisa õue 
tagasi kutsuda ei andnud samuti tagajärgi. Kui mõned hilinenud 
olid veel kohale tulnud, istusid kõik sulased hobustele ja ratsutasid 
hoopis minema. 1 1  Läbipeksmise kaudu lootis haagikohtunik mitte 
üksi nn. ässitajaid kätte saada, vaid ka sulastesse hirmu sisendada 
ja sundida loobuma vastupanust. Sama meetodit oli ta mõned päe
vad enne seda rakendanud Kukevere mõisas samas Ambla kihel
konnas peremeeste kuulekusele sundimiseks. 1 2  Sulased aga libise
sid tal käest. Järgnevalt kutsus haagikohtunik ette peremehed, kes 
olid samuti mõisa käsutatud, ja nõudis nendelt sulaste vangista
mist, ähvardades vastasel korral nende vastu surveabinõud tarvi
tusele võtta. Kuid peremehed ei täitnud Baeri käsku. Sellises olu
korras nõudis haagikohtunik kubermanguvalitsuselt sõjaväeüksuse 
kohalesaatmist. 1 3  Sulased omalt poolt otsustasid abi otsida kuber
manguvalitsuselt. Seitse sulast — Sepa Tõnu Juri, Jaani Juri Mart, 
Matsu Mihkli Toomas, Nõmmiku (Nemmoko) Aadu Frits, Mardi 
Jakobi Juri, Madise Jakobi Madis ja Madise Mihkli Tõnis läksidki 

8 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75. I. 307—308. 
9 Sealsamas, 1. 305—306. 

10 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 7. 
11 Sealsamas, I. 8—9. 
12 Sealsamas, 1. 10. 
13 Sealsamas, 1. 9. 
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Tallinna kubermanguvalitsusse. Nad kirjeldasid seal oma rasket 
olukorda ja palusid töönädalat lühendada kahe päeva võrra, luba
des siis kuulekad olla. Kubermanguvalitsus arutas küsimust mai
nitud teosulaste ülekuulamise ning haagikohtuniku poolt 16. augus
tiga dateeritud aruande alusel 22. augustil.  Et sõjaväge oli 
Eestimaal tollal väga vähe, mistõttu käärimine talurahva hulgas 
oli valitsevale klassile eriti kardetav, püüdis kubermanguvalitsus 
rahutusi esialgu suurema kärata summutada. Oma otsuses rõhu
tas ta, et kuna sulased on «eksinud» teadmatusest, s.  t.  valesti 
mõistnud uut regulatiivi, on kahetsenud ja lubanud kuulekad 
olla, siis tuleb neile kõigile andestada ja vastupanu pärast 
mitte kedagi karistada. Ühtlasi tuli sulastel arvesse võtta, et tule
vikus mõisa võimudele vähemagi vastuhaku puhul karistatakse neid 
täie valjusega. Kubermanguvalitsuse resolutsiooni kohaselt tuli 
otsus teatada mõisnikule, samuti ka seda, et sulastele on sama 
otsus teatavaks tehtud. Tallinnas käinud sulased pidid sellest rää
kima ka end metsas varjavatele kaaslastele. Teopäevade vähenda
mises kubermanguvalitsus sulastele vastu ei tulnud, küll aga rõhu
tati resolutsioonis, et mõis ei tohi talupoegadelt nõuda mingeid 
muid kohustusi peale vakuraamatutes fikseeritute. Mõisnikule tuli 
teatada, et kihelkonnakohtule on ülesandeks tehtud uurida, kas talu
pojad tõepoolest rohkem päevi teevad, kui seda nõuab uus talurah-
vaseadus. Kihelkonnakohtunik pidi sellest 14 päeva jooksul aru 
andma, selle mittetegemisel ähvardas 10-rublane trahv. Samuti pidi 
ta selgitama, millise seaduse alusel võttis ta vastu ja uuris 
mõisniku kaebust talusulaste peale, kuna kihelkonnakohtu kompe
tentsi peaksid kuuluma talupoegade kaebused mõisniku vastu. (Ku
bermanguvalitsus nähtavasti ei tundnud hilisemaid muudatusi sel
les küsimuses.) Haagikohtunik Baerile tuli aga teatada, et Roosna 
mõisas on kord jalule seatud ja sõjaväge pole sinna enam vaja 
saata. Kui vastupanu peaks uuesti puhkema, siis tuli kiiresti nõuda 
sõjaväe kohalesaatmist. Seejuures tuli asja täpselt uurida. Kui sel
gub, et vastupanu põhjuseks on arusaamatused, uue talurahvasea-
duse mittetundmine, siis tuli esiteks püüda hoolikalt ja leebelt 
asja lahendada. Ainult «kuritahtlikku» vastuhakkamist võis polit
seiliselt karistada ja kriminaaljuhtude puhul süüdlased vangistada 
ning kubermanguvalitsusse saata. 1 4  

Kubermanguvalitsuse otsus kutsus esile nii Roosna mõisniku, 
kihelkonna- ja haagikohtuniku kui ka rüütelkonna peamehe terava 
rahulolematuse. Selle peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et talupojad 
olid jäänud karistamata. Varjamatu raevuga kirjutas kihelkonna
kohtunik kubermanguvalitsusele, et sulased on teotööst loobumi
sega seadust rikkunud. Kehtiva korra kohaselt oleks neil tulnud 
oma kohustused mõisa vastu täita ja alles siis kaebus esitada. 
Nüüd aga jäid teopäevad mõisale võlgu. Kihelkonnakohtunik leidis, 
et sulaste karistamata jätmisega on 'niigi äreval ajal loodud halb 

14 ENSV RAKA, f. 854. nim. A3, sü. A II 75, I. 301—304. 
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pretsedent. Mõisniku kaebuse vastuvõtmise õigustamiseks viitas ta 
rüütelkonna peamehe instruktsioonile, milles rõhutati, et kihelkon-
nakohtud peavad lahendama kõiki talurahva ja mõisnike vahelisi 
arusaamatusi. 1 5  Talupoegade koormiste uurimisest päästis kihel-
konnakohtuni'ku rüütelkonna peamees. Ta kinnitas kubermangu
valitsusele, et väide, nagu ei suudaks sulased oma naisi ja lapsi 
toita, ei ole teopäevade vähendamise põhjuseks. Neil pole maksva 
talurahvaseaduse alusel mingit õigust tõrkuda kuuepäevasest töö
nädalast heinaajal. Ta märkis, et kihelkonnakohtunik ei saavat ka 
otsustada, kas teopäevi on vähe või palju, sest vakuraamatud mää
rab kindlaks keskinstants; talupoegadel endil on võimalus nõuda 
maa mõõtmist, kui nad leiavad, et koormised pole õiglaselt määra
tud. Lõpuks esitas ta küsimuse, kas mõisnikul on õigus nõuda tege
mata jäänud teopäevi või mitte. 1 6  Tuleb märkida, et rüütelkonna 
peamehel oli üldse kahju, et sõjavägi jäi kohale saatmata. Nii
suguse olukorra juures saavat vaevalt midagi teha ilma sõjaväeta, 
sest vastuhakkamine näib levivat. 1 7  Kubermanguvalitsus oli teo
päevade tagantjärele sissenõudmise küsimusest mööda läinud, võib
olla isegi teadlikult. Nüüd seisis ta sellega otse vastamisi ja pidi 
asja lahendama. 1806. a. jaanuaris teatas ta, et talupoegi ei tule 
küll karistada, kuid kaotsiläinud teopäevad on vaja järele teha. 1 8  

Nii olid Roosna sulased kubermanguvalitsuse vahendusel küll ka
ristusest pääsenud, kuid teokoormistes nad kergendusi ei saanud. 

Augustikuu esimesel poolel alustas võitlust seniste orjusemää-
rade vastu Järve mõisa talurahvas Jõhvi kihelkonnas Virumaal. 
Esirinnas seisid siin peremehed, kes ei nõustunud andma abiteolisi 
rukkilõikuse ajal. Säärasele seisukohale asumise tõukejõuks oli 
Liivimaa talurahvaseadus, mille kohalikud talupojad olid ostnud 
ühelt Lüganuse kihelkonna kõrtsmikult, seda lugenud ja oma järel
dused teinud. Regulatiivi sattumisest talupoegade kätte teatas 
Järve mõisnik G. v. Paykull Lüganuse kihelkonnakohtunikule, kelle 
mõisa territooriumil elas mainitud kõrtsmik. On seejuures arusaa
dav, et kõrtsmik polnud lihtne edasimüüja, vaid tundis ka ise huvi 
selle seaduse vastu ning ei jätnud oma kommentaare talupoegadele 
andmata. Lüganuse kihelkonnakohtunik C. v. Essen määras kõrts
mikule 80 kepihoopi selle eest, et ta oli talupoegadele ebasoovitava 
raamatu müünud. Nagu ta rüütelkonna peamehele teatas, avaldas 
see mõju ka Järve mõisa talupoegadele, kes nähtavasti karistuse 
kartusel saatsid abilõikajad kohale ja lõpetasid rukkilõikuse. Et 
kurja juureks oli Liivimaa talurahvaseaduse-raamat, seda aga ära 
keelata ei olnud võimalik, siis tegi Essen rüütelkonna peamehele 
ettepaneku ära osta Tallinnas Bornwasseri raamatukaupluses veel 

15 ENSV RAKA, f. 854, A3, sü. A II 75, I. 309—310 
16 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 44, 1. 253—258. 
17 ENSV RAKA, 1. 29, 7, sü. 43, 1. 6. 
18 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 76, 1. 23—24. 

178 



müümata eksemplarid, et sellega võtta talupoegadelt võimalus seda 
endale muretseda. 1 9  

Seidlas Järva-Madise kihelkonnas algas võitlus feodaalse rõhu
mise vastu seoses rehepeksuga. Esirinnas sammusid siin sulased. 
Tuleb arvata, et Seidla talupoegadel olid juba oma arvamused Ees-
timaa ja Liivimaa regulatiivist kujunenud. Üks julgemaid võitle
jaid mõisa vastu taluperemees Tiidu Aadu ütles hilisemal ülekuula
misel haagikohtunikule otseselt, et Eestimaa 1804. a. talurahvasea-
dus ei ole keisri, vaid mõisnike poolt tehtud. Ei ole aga teada, kas 
Seidlas oli liikvel mõni eksemplar Liivimaa talurahvaseadusest või 
täitsid selle aset kaudsed teated. 

Kui Seidla kubjas käsutas 10. augustil sulased rehele, keeldu
sid need öisest rehepeksust, olid aga valmis seda tegema päeval. 
Seidla mõisnik A. v. Mohrenschildt kutsus kokku vallakohtu ning 
püüdis selle kaudu sulaseid mõjustada oma otsust muutma, kuid 
vallakohus ei olnud nõus mõisnikku toetama. See asjaolu näitab, et 
peremehed pooldasid sulaste võitlust, näitab aga ka vallakohtunike 
julget seisukohavõtmist. 

Et Mohrenschildt vajas hädasti rukist seemneks, siis oli tarvis 
kiiresti vilja peksta. See oli peamiseks motiiviks, mis sundis teda 
loobuma pöördumast kihelkonnakohtu jne. poole ning tegema 
sulastele mööndusi. 14. augustil sõlmiti kokkulepe, mille alusel 
pool nädala rehtedest (neid oli 4) tuli peksta öösel ja pool päevai. 
See kokkulepe oli sulaste võit (kuigi poolik võit), mis avaldas 
väga olulist mõju talurahva võitlusele feodaalse rõhumise vastu 
teistes mõisates. Ta näitas, et mööndusi on võimalik saavutada. 
Samal ajal on selge, et mõisnikkonnas see mööndus heakskiitmist 
ei leidnud, sest see oli ohtlik eeskuju teistele. Kuid ka Mohrenschildt 
ise pidas lahendust ainult hädapäraseks. Juba 25. augustil pöör
dus ta kubermanguvalitsuse poole palvega, et see aitaks tal endise 
korra rehepeksu alal jalule seada, ning seletas, et mööndused on ta 
teinud ainult häda sunnil. Ühtlasi tegi ta kubermanguvalitsusele 
teatavaks väljapaistvamad vastuhakkajad, nagu sulane Tassi Pee
ter, kes õhutas ka Mohrenschildti teise mõisa Orgmetsa sulaseid 
võitlema öise rehepeksu vastu, ning Tiidu Aadu, kes muide ei tul
nud mõisa aru andma tegemata jäänud teopäevadest ning ähvar
danud igaühte maha lüüa, kes teda vägivaldselt viima tuleb. 2 0  

Kubermanguvalitsus saatis kohale Ida-Järva haagikohtuniku 
Baeri eesmärgiga kord ja kuulekus Seidlas ialule seada, ässitajad 
aga kubermanguvalitsusse saata. Tuleb arvata, et haagikohtunik 
esimese osa ülesandest ka täitis. Mis puutub juhtidesse, siis Tassi 
Peetri kohta puuduvad andmed; võimalik, et ta päästis end page
misega. Tiidu Aadu aga vangistati. Ta käitus julgelt ka haagikoh
tuniku ees, nagu näitavad Viru-Järva meeskohtus toimunud prot
sessi andmed. Haagikohtunikule ütles ta Seidlas, et ta end karis

19 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 261—262. 
20 Sealsamas, I. 282—283. 
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tada ei lase (Baer oli teatavasti laialt tuntud talupoegade peksmise 
poolest). Kui peksmine ulatuks ka viie hoobini, läheb ta kuber
manguvalitsusele kaebama. Kui haagikohtunik hiljem käis Tiidu 
Aadut vangistuskohas üle kuulamas, ütles viimane Baerile, et too 
pole keisri, vaid mõisnike poolt ametisse seatud. Ta teadvat väga 
hästi, mida Baer tegi Kukeveres ja Roosnas, ning on sellest teata
nud ka kubermanguvalitsusele. Siin avaldas ta ka oma juba varem 
nimetatud arvamust Eestimaa regulatiivi kohta. Nagu näeme, oli 
Tiidu Aadu üks neid, kes uskusid, et riigivõim on kindlasti talu
rahva poolt ja talurahva viletsuses on süüdi ainult kohalik 
mõisnikkond. 

Tiidu Aadu süüks loeti Viru-Järva meeskohtus seda, et ta abi-
teolisi mõisa ei saatnud, ei respekteerinud haagikohtunikku ja 
astus välja seadusliku korra vastu, asetades kahtluse alla Eestimaa 
talurahvaseaduse õigsuse. Temas nähti avaliku korra ja julge
oleku (s. t.  kehtiva korra) vaenlast ja ohustajat. 

Viru-Järva meeskohtu otsuse kohaselt tuli Tiidu Aadule anda 
20 paari vitsu ja siis saata üheks aastaks sunnitööle. 2 1  17. oktoobril 
esitas kubermanguvalitsus selle otsuse, mille oli kinnitanud Eesti
maa ülem-maakohus, Tallinna raele ülesandega see kohe täide 
saata. 2 2  Otsus karistada süüalust Tallinnas näitab, et karistamist 
kohapeal peeti avalikule korrale liiga ohtlikuks. Seoses Tiidu Aadu 
kohtuprotsessiga tõstis Eestimaa ülem-maakohus süüdistuse kahe 
Seidla vallakohtuniku — Mära Miku ja Jaagu Juri vastu, kes ei 
olevat täitnud haagikohtuniku käsku siduda Tiidu Aadu kinni, vaid 
öelnud, et nad seda ei oska. Eestimaa kõrgem kohtuasutus nägi sel
les seadusevastast ja haagikohtuniku autoriteeti solvavat käitumist, 
mis vajab karistamist. Seepärast nõudis ülem-maakohus Mära 
Miku ja Jaagu Juri asja uurimist ning nende kohtulikku karista
mist. 2 3  Kubermanguvalitsuse ülesandel arutas nende küsimust 
Lääne meeskohus, kuid ei suutnud süüdistust tõestada. Isegi Baer 
oma kirjalikus seletuses kinnitas võimalust, et nad siduda ei osa
nud; vastuhakkamise tunnuseid polevat ta märganud. Kohalik 
Seidla valitseja väitis, et Mära Mikk oli siiski sidumist alustanud, 
kuid siis öelnud seda mitte oskavat. Jaagu Juri aga kui kartlik ja 
otsustusvõimetu inimene ei olevat teinud midagi. Siis sidus valit
seja ise. Läänemaa meeskohus asus oma otsuses 21. veebr. 1806 
seisukohale, et mõlemad mehed tuleb jätta karistamata, millest tuli 
ümbruskonna talurahvale kirikukantslist teatada. Selle otsuse kin
nitas ka ülem-maakohus, kuid nõudis veel, et kihelkonna pastor 
peab sel puhul kogudusele eriti rõhutama kuulekuse vajadustlmhtu 
käskude ja kohtunike suhtes. 2 4  

Eiveres puhkes võitlus mõisa vastu samuti seoses rehepeksuga 
Sealsed sulased olid otsustanud peksta nädalas öösiti ainult 

21 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2975, 1. 1—5. 
22 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 901, I. 145. 
23 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43. 1. 212. 
24 Sealsamas, I. 343—344. 
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3 rehte, mitte 4, nagu seni oli tavaks olnud. Eivere mõisaproua 
otsis sulaste vastu abi peremeestelt ja vallakohtult, kuid tagajär
jetult ning pöördus siis kubermanguvalitsuse poole. Viimane tegi 
kohalikule haagikohtunikule ülesandeks asja uurida, selgitada, 
kui palju peavad sulased nädalas öösiti rehte peksma uute, 1804. a. 
talurahvaseaduse alusel koostatud vakuraamatute järgi, ja siis 
nõuda, et nad need kohustused täidaksid. Nende vastupanu tuli 
aga seekord andestada, sest olevat tegemist uute kohustuste ja 
õiguste mittetundmisega. Seejuures tuli aga sulaseid hoiatada, et 
tulevikus karistatakse neid tõrkumise puhul täie karmusega. 2 5  

Eivere sulaste suhtes määrasid kubermanguvalitsuse käitumise 
needsamad motiivid mis Roosnaski. 

Sellega seoses pöördus Lõuna-Järvamaa haagikohtunik Knor-
ring kohaliku kihelkonnakohtuniku poole järelepärimisega, kui suu
red on rehepeksunormid sealsete vakuraamatute alusel. Kihelkon
nakohtunik märkis oma vastuses, et ei Eiveres ega kuskil mujal 
pole määratud, mitu ööd nädalas tuleb teosulastel rehte peksta, ja 
ka regulatiiv ei anna sellele vastust. 2 6  Sellest teatas haagikohtunik 
kubermanguvalitsusele. Viimane asus seisukohale, et kui regulatiiv 
ja vakuraamat ei määra, mitu ööd nädalas tuleb sulastel rehte 
peksta, siis ei saa ka kubermanguvalitsus seda teha. Eivere mõisni
kul tulevat, silmas pidades tolleaegseid olukordi ja asjaolu, et teisi 
töid ikkagi tehakse, hoiduda rahulolematuse puhkemiseks põhjuste 
andmisest ning oodata, kuni rehepeksu küsimuses kindlad määrad 
vastu võetakse. 2 7  

2. Talurahva käärimine Kadrina kihelkonnas. Jõepere Jaani 
võitlus feodaalse rõhumise vastu 

Üheks valitsevale klassile palju ärevust tekitanud rahutuskol-
deks kujunes Kadrina kihelkond Virumaal. Võitluse põhjuseks oli 
ka siin talurahva raske rõhumine mõisnike poolt. Erilist osa eten
das selles Jõepere mõisa aednik Jaan Pärtel oma j-ulge ja visa väl
jaastumisega feodaalse kurnamise vastu. Jaan oli läinud 17. juulil 
ühes Rakvere kihelkonnast Mädapea mõisast pärineva talupoja 
Jakobi Tõnu kui tõlgiga Peterburisse peamise eesmärgiga kaevata 
keisrile Jõepere mõisa rentniku Clothi peale, kes oli võtnud Jaanilt 
maja, mille viimane oli ehitanud oma vahenditega. 2 8  Kuid hilisema
tel ülekuulamistel kinnitas ta, et tal oli kavatsus esitada kaebus ka 
kohalike talupoegade olukorra kohta, ning nimetas 21 talupoega 
Jõeperest, 9 talupoega Mädapealt, 5 talupoega Lasilast, 4 talupoega 
Porkunist ja 2 talupoega Neerutist, kes olid tema sõitu vajalikuks 

25 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 312—313 ja ENSV RAKA, 
f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 23. 

26 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, i. 368. 
" ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 901, 114—115 
28 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2979, 1. 7 
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pidanud. Jaan rõhutas, et ta pidi taotlema talupoegadele uut sea
dust, nende vabanemist senisest sõltuvusest. Selleks oli ta kaasa 
võtnud ka ühe Eestimaa regulatiivi eksemplari. 2 9  Jaan kinnitas ka, 
et Peterburisse pidi sõitma keisrile talurahva raskest olukorrast 
kaebama veel Porkuni mõisa taluperemees Sandri Tõnu, kuid te
male teadmata põhjusel ei sõitnud. 

Peterburis ei õnnestunud Jaanil oma eesmärki saavutada. Seal 
tutvus ta kellegi J. Bohliga ja viimase vahendusel Semjonovi polgu 
kapteni Mülleriga, kes nõustus talle kirjutama vajalikku palvekirja. 
Nii ühele kui ka teisele maksis Jaan nende teenete eest juba ette 
ära. Nagu näha, oli mõlemal mehel esikohal raha, ja on kahtlane, 
kas nad üldse mõtlesid palvekirjale. Jaanilt saadud raha pärast 
läksid nad omavahel tülli.  Bohl viis tüli kohtuvõimudeni, mille 
tagajärjel arreteeriti mõlemad ning ka Jõepere Jaan ja Mädapea 
Tõnu. 3 0  Et Jaan ja tema kaaslane olid passita, saatis Peterburi ku
bermanguvalitsus nad augusti keskel valve all Tallinna, kuhu jõuti 

•augusti lõpul. Pärast kahepäevast vahi all olemist saatis kuber
manguvalitsus nad kodukohta, kus nad vabaks lasti.  Arvesse võttes 
seda, et mõlemad mehed olid passita Peterburisse läinud mõisnike 
peale kaebama, nagu kinnitas Peterburi kubermanguvalitsus, andis 
Eestimaa kubermanguvalitsus Jõepere Jaani asja Kadrina ja Mäda
pea Tõnu asja Rakvere kihelkonnakohtusse. 3 1  Kas neid ka Tallinnas 
viibimise ajal üle kuulati, pole teada. 

Kadrina kihelkonnakohtu istung oli 7. septembril Jõepere mõi
sas. Nagu nähtub vastavast protokollist, esines Jaan julgelt ja ise
teadvalt. Ta näitas end südika võitlejana talurahva huvide eest ja 
laskis paista, et tal on kindel seljatagune. Ta nimetas põhjusi, miks 
ta Peterburisse oli läinud, ja andis siis seletuse, mis tekitas või
muorganites suurt ärevust. Jaan ütles, et sel ajal, kui ta oli Peter
buris arreteeritud ja seal kord tänavat pühkis, tuli tema juurde 
keegi ordeneid kandev isik, kindral, andis talle raha ja tähtsa kirja 
ning segitas ka selle sisu. Võimude ja mõisnike kätte ei tohti
nud ta seda mingil tingimusel anda, küll aga tuli kirja sisu talu
poegadele teatavaks teha. Selles olnud fikseeritud talurahva tõe
lised õigused ja rõhutatud, et nende kättevõitmiseks on talupoega
del tarvis massiliselt välja astuda. Kirja sisu olevat ta juba 
3. septembril talupoegadele teatavaks teinud Assamalla küla kõrt
sis. Nüüd olevat kiri Sandri Tõnu käes, ja kui see veel mõned päe
vad talurahva hulgas ringi liigub, siis kogub Sandri Tõnu mitu 
tuhat talupoega. Kui kohtuvõimud nõudsid kirja näha, ütles ta, et 
seda võib, aga siis tuleb talupoegi kaasa võtta, et keegi ei saaks 
temalt kirja ära võtta. Nende seletuste põhjal otsustas kihelkonna-
kohus Jaani üle anda haagikohtunikule, informeerida asjast rüütel
konna peameest ning protokoll saata kriminaalkohtuorganile. 3 2  

29 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 68—71. 
30 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 26. 
81 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 22. 
32 Sealsamas, 1. 69—71. 
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Mis puutub Mädapea Tõnusse, siis ütles ta Rakvere kihelkonna-
kohtus (istung toimus Tõnu haiguse tõttu alles 15. septembril), et 
ta mõisniku peale kaebamas pole käinud ning Peterburisse sõitnud 
Jaani veenmisel ja kutsel kui vene keele oskaja. 3 3  

Mainitud kirja suhtes asus Kadrina kihelkonnakohus kahtle
vale seisukohale, sest selle saamine paistis olevat ebatõenäoline. 
Kuid küsimus seisis selles, kas Jaan on kirjast talupoegadele 
kõnelnud ja neid võitlusele õhutanud mõisnike vastu. Jaan ise jaa
tas seda. Kadrina kihelkonnakohtunik rõhutas, et kuigi seda kirja 
tõenäoliselt polnud, on Jaan oma juttudega mitmel pool sellise mee
leolu loonud, mis võib ohtlikuks kujuneda. Lihtsad inimesed pida
vat kõike, mida Jaan on kõnelnud ja kohtu ees avaldanud, tõeks. 3 4  

Lähtudes Jaani seletustest Kadrina kihelkonnakohtus, andis kuber
manguvalitsus Jaani asja 13. septembril Viru-Järva meeskohtusse. 
Haagikohtunikule tehti ülesandeks saata Jaan kindla valve all 
kubermanguvalitsusse. 3 5  Nagu näitavad kirjad kuberner Langellilt, 
ei leidnud Jaani kinnitused kirja olemasolust ka siin uskumist, 
kuid ometi tegi kubermanguvalitsus kõik, et selle olemasolu sel
gitada. Jaani peeti seal väga ohtlikuks isikuks 3 6  ja Kadrina kihel
konnale vaadati kui kardetavale rahutuskoldele. Olukord Kadrinas 
muutus keerukamaks seetõttu, et Jaan 15. septembri varahommikul, 
just sel päeval, kui ta pidi Tallinna saadetama, pages vahi alt. On 
võimalik, et see sündis koguni teatavas koostöös valvesõduritega, 
kindel on aga see, et sõdurid kuigi rangelt valvet ei pidanud. 
Ranna-Viru haagikohtunik D. v. Tiesenhausen nimetab kuberman
guvalitsusele saadetud kirjas sealseid valvesõdureid «halbadeks 
sõduriteks». Tema olevat keelanud lasta talupoegi Jaani juurde, 
aga vanglas on teda peaaegu iga päev külastanud sugulased ja 
tema «komplott». Ta palus siinset sõjaväeüksust tugevdada mõnede 
«paremate» sõduritega', sest seniste kätte polevat võimalik vangi 
usaldada. 3 7  Otseselt langes süü vahisõdur Jermolajevile, kes sai 
selle eest ihunuhtlust. 3 8  Lipnik Zižinile kui sõjaväekomando 
ülemale aga teatas kubermanguvalitsus, et ta peab kõiki vahen
deid kasutades selle «praegustes tingimustes väga tähtsa vangi» 
kinni püüdma ja saatma raudus ning valve all kubermanguvalit
suse käsutusse, vastasel korral pidi ta ise kohtu alla langema. 3 9  

On tõenäoline, et kubermanguvalitsuses kardeti, et Jaan kasutab 
vabadust talupoegade ässitamiseks mõisnike ja võimude vastu. 
Ranna-Viru haagikohtunikule Tiesenhausenile tegi kubermangu
valitsus ülesandeks tarvitusele võtta kõik abinõud, et Jaan kui oht
lik talurahva ässitaja vangistataks. Peale selle tuli kirikukantslist 

33 ENSV RAKA. f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 78. 
34 Sealsamas, 1 41—42. 
35 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, I. 25. 
36 Sealsamas, 1. 68. 
37 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 53—54. 
38 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 114 
39 Sealsamas, 1. 43. 
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kuulutada, et Jaani levitatud teated on valed. Sellele, kes ta van
gistab ja võimude kätte toimetab, lubati maksta 100 rubla. 4 0  

Kubermanguvalitsusse saabusid' teated, et Kadrina kihelkonna 
talupoegade käärimine kasvab, seepärast otsustati saata Rakverre 
kohaliku haagikohtuniku parun Tiesenhauseni käsutusse 100-mehe-
line sõjaväekomando. 4 1  Peale selle võis Tiesenhausen saada vaja
duse korral veel lisa Ida-Järva haagikohtunikult Baerilt, kelle käsu
tusse oli antud 120-meheline komando Karinu ja Orina talurahva-
rahutuste mahasurumiseks. Lisaks sellele anti Arhangelskisse 
minevale 180-mehelisele komandole käsk Rakvere juures peatuda 
ja sealseid võime abistada. Kui kuskil puhkevad rahutused, tuli 
haagikohtuniku! kohale minna ja vajalikud abinõud nende summu
tamiseks tarvitusele võtta. Kuigi võimud kartsid Jaani pagemisest 
tõsiseid tagajärgi ja rahutuste kasvu, 4 2  ei juhtunud seda siiski. On 
ilmne, et mõju avaldasid Karinu ja Orina talurahva võitluse maha
surumine ja sõjaväe kohiletulek. 

Et Jaan oli viidanud Sandri Tõnule kui saladusliku kirja hoid
jale ja talupoegade organiseerijale, siis nõudis kubermangu pro
kurör Riesemann tema kohest vangistamist ja asja uurimist. 4 3  Ku
bermanguvalitsus tegi Sise-Virumaa haagikohtunikule G. v. Rose-
nile ülesandeks Tõnu arreteerida ja tema paberid ära võtta. Et 
Tõnu oli ümbruskonnas fnõjukas ja lugupeetud mees ning talu
rahva meeled ärevil, tuli ta vangistada väga ettevaatlikult, aga 

" nii kindlalt, et pagemine või vabastamine poleks võimalik. Teda ei 
tulnud saata küüdiga mõisast mõisa, nagu vahialustega tavaliselt 
tehti, vaid otsekohe Tallinna ja seejuures märkamatult. 4 4  Rosen 
täitis selle ülesande. 20. septembril sõitis ta Porkunisse ja teatas 
kohe temale tehtud salajasest ülesandest sealsele mõisni
kule. Viimane oli mõnigi kord kasutanud Sandri Tõnu oma raha ja 
kirjade saatmiseks Tallinna, seepärast otsustati seda pretsedenti 
nüüd ära kasutada. Roseni plaani kohaselt tuli Sandri Tõnu saata 
25. septembril kirja ja rahaga Tallinna ülemleitnant v. Riesen-
kampfi juurde. 27. septembril pidi Tõnu Tallinna jõudma ja seal, 
Riesenkampfi majas, pidid ta arreteerima sõdurid, kes olid sinna 
saadetud vastava korralduse järgi kubermanguvalitsusest ja end 
seal varjasid. 4 5  Nii see ka toimus. Sandri Tõnu langes pahaaima
matult lõksu. 

Ärevuse summutamiseks tegi kubermanguvalitsus Rosenile üles
andeks rahustada Sandri Tõnu perekonda, et Tõnu on ainult vahi 
all ja tal pole millestki puudus. Ühtlasi tuli tema naine üle kuulata, 
et selgusele jõuda Jõepere Jaani ja Tõnu vahekorra üle. 4 6  Kuid haa-

40 ENSV RAKA. f. 30, nim. 406, sü. 900, I. 958. 
41 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 34. 
42 Sealsamas, 1. 60—61. 
43 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 73. 
44 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 38—40. 
45 Sealsamas, 1. 74. 
46 Sealsamas, 1. 102. 
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gikohtunik ei saanud peaaegu midagi teada. Ülekuulamine tõestas 
küll teatavaid sidemeid Sandri Tõnu ja Jaani vahel, kuid Tõnu 
naine kinnitas, et ta neist lähemalt ei tea. 4 7  Mis puutub Sandri 
Tõnusse, siis Tallinnas ülekuulamisel nimetas ta kõike valeks, mis 
Jaan oli tema suhtes kõnelnud. 4 8  Vangistati ka Jaani vend, kuid 
see ei teadnud midagi kirja olemasolust. 4 9  Samuti kuulati üle 
Jaani naine, kes kinnitas samuti, et ta kirjast midagi ei tea. 5 0  

Mis puutub Jõepere Jaanisse, siis sai ta vaba olla lühikest aega. 
Juba 23. septembril teatas Tiesenhausen kubermanguvalitsusele 
tema vangistamisest. Tema püüdmist organiseerisid nii Tiesenhau
sen kui ka Zižin. Nagu nähtub Tiesenhauseni andmeist, varjas 
Jaan end esialgu Jõepere kõrtsmiku juures, mis aga avalikuks tuli 
ning kõrtsmikule karistuse tõi. Kui Jaan teistkordselt jälle sinna 
tuli, teatas kõrtsmik sellest mõisa. Ohtlikust olukorrast informeeris 
Jaani seekord keegi Jõepere talupoeg, mille tõttu Jaan õigeaegselt 
pages. Järgnevalt varjas ta end peamiselt metsas ja magas öösel 
heinaküünis, kuhu naine talle toitu tõi. Kaks päeva varjas ta end 
Lasila kõrtsmiku juures. Ei ole päris selge, kus ja kuidas Jaan 
vangistati, aga peaosa etendas siin Jõepere mõisa valitseja, kes 
Tiesenhauseni andmeil oli rahalise tasu täiesti ära teeninud. Kui 
valitseja ja tema abilised Jaani haagikohtuniku juurde tõid, oli ta 
teel kõigest jõust appi hüüdnud lootuses, et teda kuuldakse, kuid 
nähtavasti polnud abi lähedal. Samal päeval saadeti Jaan raudus 
koos sõjaväekomandoga Tallinna. 5 1  Mis puutub varjajasse Lasila 
kõftsmikku, siis sai ta rahalise karistuse ja lasti pärast seda 
vabaks. 

Ootamatult võttis Jõepere Jaani küsimus äärmiselt tõsise 
pöörde. Andmed, mis läksid Langeiii kaudu siseminister Kotšu-
beile ja kubermangu prokuröri Riesemanni kaudu kohtuminister 
P. V. Lopuhhinile, äratasid seal sellist tähelepanu, et siseminister 
nõudis Jaani Peterburisse, 5 2  kuhu ta saadeti ühes seniste ülekuu-
lamismaterjalidega sõjaväelise valve all 27. septembril. 5 3  Jaani üle
kuulamine toimus seal oktoobri lõpul kolleegiuminõunik Rosen-
kampfi poolt kohtuminister Lopuhhini juuresolekul eesti kee
les. Nagu näitab ülekuulamise protokoll, andis Jaan siin küsimus
tele vastates võrdlemisi täieliku ülevaate kogu oma võitlusest. 
Need seletused on olulise tähtsusega teiste võrdlemisi keerukate 
ja vastukäivate materjalide mõistmiseks, kusjuures tuleb arvesse 
võtta, et siin, erinevalt Kadrina kihelkonnakohtust, püüdis Jaan 
oma tegevust võimalikult tagasihoidlikult esitada, mis oli ka aru
saadav. Ta näitas selgesti, et tema võitlus on välja kasvanud 

47 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 164. 
48 Sealsamas, 1. 88. 
49 Sealsamas, 1. 65—66. 
50 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 159, 1. 188. 
51 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 88—91. 
52 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 111. 
53 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 1116. 
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otseselt kohaliku mõisniku vägivallast ja et tal olid ülesanded ka 
teistelt talupoegadelt; ka Sandri Tõnu sõidu kavatsust kinnitas ta. 
Mis puutub tähtsasse isikusse Peterburis ja tema kirjadesse, siis 
olevat ta need mõnede talupoegade soovitusel välja mõelnud, et 
end kaitsta võimude vastu. Ta palus, et teda lastaks perekonna 
juurde tagasi pöörduda, sest tal on kolm alaealist last ja rase 
naine, kes kõik vajavad abi. Samuti palus ta kindlustada talle 
maja tagasisaamine ning mõisarentniku ülekohtuse kohtlemise 
käest pääsemine. 5 4  Kuid Jaani palve ja lootused abi saada kõrge
telt tsaariametnikelt olid asjatud. Ka siin seisis ta vastamisi 
mõisnikega, kes talupoja õigustest ei hoolinud. Pärast ülekuula
mist saadeti Jaan Tallinna tagasi. Iseloomulikud on nii Kotšubei 
kui ka Lopuhhini seisukohad. Kotšubei rõhutas kirjas Langellile, 
et Jaani väljendused on tingitud osalt rumalusest, osalt aga püü
dest talupoegi mässule ajada. Vaikides läks ta mööda põhjusest, 
miks Jaan üldse võitlust alustas. Kotšubei hindas Jaani kui 
mõisnike võimule ohtlikku isikut ja sellest lähtudes nõudis, et 
Jaani kohta tuleb kiiresti otsus teha ja see xäide viia kubermangu 
pealinnas, mitte kohapeal, kust sõjaväekomando oli juba ära vii
dud. Oma elukohta ei tulnud teda pärast karistamist enam tagasi 
saata, sest ta võiks seal uuesti rahutusi tekitada. Vähemalt ajuti
selt tuli ta sealt kõrvaldada. 5 5  Mis puutub Lopuhhinisse, siis nõu
dis ta kohtuprotsessi viivitamatut lõpetamist ja otsust vastavalt 
seaduse karmusele. Nähtavasti soovides isiklikult veenduda, kas 
see on küllalt range, nõudis ta, et kohtu viimase instantsi otsus 
enne täidesaatmist temale teatataks. 5 6  Justiitsminister nõudis 
kubermangu prokurörilt, et ka Jaani kaaslased-nõunikud antaks 
kohtu alla. 5 7  

31. oktoobril tegi kubermanguvalitsus Viru-Järva meeskohtule 
uuesti ülesandeks Jaani asja arutada ja karistus määrata. Otsus 
tehti kiiresti, juba 3. novembriks 1805. Pole kahtlust, et Viru-Järva 
meeskohus oleks isegi leidnud ranged karistusnormid, kuid käes
oleval puhul tugines ta veel ülalmainitud kõrgemalt poolt tulnud 
juhenditele. Kohtu otsuse alusel seisis Jaani peasüü selles, et ta 
talurahvast oma väljamõeldud juttudega mässule ajada tahtis, 
mille eest tuli teda karistada Tallinna turul 30 paari vitstega ning 
siis kui avalikule rahule ohtlik isik Siberisse sundasumisele saata. 
See otsus tuli Kadrina kiriku kantslist ümbruskonna talupoegadele 
teatavaks teha. 5 8  Otsuse kinnitas 8. novembril Eestimaa ülem-maa-
kohus, 5 9  ärakiri sellest läks Lopuhhinile. Kubermanguvalitsus kin
nitas kohtu otsuse Jaani suhtes 28. novembril 6 0  ning see saadeti 

54 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2979, 1. 9—11. 
55 Sealsamas, 1. 5—6. 
56 ENSV RAKA. f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 332. 
67 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 243. 
58 Sealsamas, 1. 272—273. 
59 Sealsamas, 1. 273. 
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ihunuhtluse osas täide Tallinna turul 2. dets. 1805. Seejärel saa
deti Jaan range valve all ja raudus Tartu kaudu Siberisse. 6 1  

Mis puutub Mädapea Tõnusse, siis kuulati ka tema Peterburis 
iile, kuid siin ei selgunud midagi enamat, kui ta oli öelnud Rak
vere kihelkonnakohtus. Tõnul tuli Tallinnas pealt vaadata Jaani 
karistamist ja siis lasti ta vabaks allkirja vastu (tegelikult kolm 
risti), et ta tulevikus täiesti rahulikult ja võimude tähelepanu 
äratamata elab, muidu saab ta karistada. 6 2  Seoses Jõepere Jaani 
tegevusega langesid kohtu alla veel Jõepere talupojad Juri Jakobi 
Jaan, Jaani Jakobi Hans, Penti Möldri Hans ja Porkuni talupoeg 
Sandri Tõnu, kuid kõik nad vabastati, sest Viru-Järva maakohtul 
ei õnnestunud tõestada nende sidemeid Jaaniga. Pealegi kinnitas 
Jaan seekord kohtus, et tal pole ühtki nõunikku olnud peale ühe, 
kelle nime ta aga ei tea. Viru-Järva meeskohtu otsus mainitud 
talupoegade kohta pärineb 27. jaanuarist, ülem-maakohtu kinni
tus 29. jaanuarist 6 3  ja kubermanguvalitsuse kinnitus 30. jaanua
rist 1806. 6 4  

Jõepere aednik Jaan Pärtel oli kahtlemata julge võitleja feo
daalse rõhumise ja mõisnike vägivalla vastu, kusjuures tema võit
lus polnud ümbrusest isoleeritud, vaid kasvas välja üldisest kääri
misest ja väljendas kogu orjastatud talurahva taotlusi. Kuid tema 
tegutsemise aeg oli äärmiselt napp ja sõjaväe kohaletoomine lõi 
juba kohe ebasoodsad tingimused talurahva võitluse edasiaren
guks. Jaani saatus on traagiliseks näiteks sellest, kuidas tava
liselt lõppes nende võitlus, kes nõudsid oma päevaselge õiguse 
jaluleseadmist. Jaani protsess näitab aga sedagi, kui ebakindlaks 
peeti ka Peterburi ringkondades siinset olukorda. Talurahva välja
astumisi kardeti sedavõrd, et peeti vajalikuks kõrvaldada inimene, 
kes tuli tsarismilt heas usus abi otsima. 

3. Karinu ja Orina talurahva antifeodaalne võitlus 

V õ i t l u s e  a l g u s  j a  e s i m e s e d  k a t s e d  s e d a  
m a h a  s u r u d a  

Seni käsitletuist suurema ulatuse võttis talurahva mõisnike-
vastane võitlus 1805. a. Järvamaal Järva-Jaani kihelkonnas Karinu 
ja Orina mõisas. See puhkes otseselt ühe raskema ja tüütavama teo-
töö, öise rehepeksu vastu. Karinus peksti ühel nädalal kaks ja tei
sel nädalal kolm rehte. 6 5  Karinulasi innustas võitlusele Seidla 

61 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 391 ja ENSV RAKA, f. 630, 
nim. 1, sü. 795, 1. 33. 
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sulaste sel alal saavutatud mööndus. Seidla sulaste võidust saadi 
informatsiooni Karinu sulase Eevarti Aadu kaudu, kes elas Seidla 
läheduses. Nagu nähtub hilisemal kohtulikul ülekuulamisel antud 
seletustest, valitses Karinu sulaste hulgas arvamus, nagu oleks 
Seidlas öine rehepeks täiesti lõppenud. Olulist osa võisid siin 
etendada kuuldused Liivimaa talurahvaseadusest, eriti seal fik
seeritud rehepeksuküsimusest. Esimesi teateid mainitud regula
tivst saadi Karinu sulaselt Tõnu Juri Tõnult. Isiklikult polnud ta 
regulatiivi näinud ega lugenud, kuid oli.kuulnud sellest juba heina
ajal Võhmuta Jalgsema kõrtsis kelleltki tundmatult talupojalt. See 
kinnitas, et tema andmetel on olemas Eestimaa regulatiivist erinev 
talurahvaseadus, mille alusel on öine rehepeks keelatud. 6 6  Mui
dugi levitas Tõnu Juri Tõnu seda tähtsat uudist kohe ümbrus
konna talupoegadele. Eevarti Aadu kui vastupanu juhtiv tegelane 
kinnitas kohtulikul ülekuulamisel, et öisest rehepeksust keeldu
mine oli tingitud ühelt poolt teatest, et Seidlas seda enam ei ole, 
ja seejärel oli Tõnu rääkinud ühest seaduseraamatust, milles ole
vat öine rehepeks keelatud. 6 7  Kuigi teated Liivimaa regulatiivist 
levisid, jäi seadus ise Karinu sulastele kättesaamatuks. Ainult 
Orina sulane Uustalu Kaarel oli Tohu Juri Mardi andmeil maini
tud regulatiivi isiklikult näinud, 6 8  kuid Uustalu Kaarlilt endalt 
täiendavaid teateid ei saadud, sest ta langes hiljem võitluses 
sõduritega. 

Vastupanu öisele rehepeksule algas Karinus esmaspäeval, 
28. augustil, opmani rehe juures. Juhtivat osa etendas siin Eevarti 
Aadu, kes tuli kõige enne rehe juurde. Esimesed kõnelused toimu
sid siin Seidla sündmuste tagapõhjal teise Karinu sulase Nuugu 
Toomaga, kes järgmisena kohale jõudis. Võib-olla oli rehepeksu 
küsimuses mõtteid vahetatud juba kõrtsis, kus mõlemad mehed 
olid enne seda koos olnud, kuid selle kohta puuduvad andmed. 

Nagu mõlemad hiljem ka kohtus kinnitasid, jõuti Eevarti Aadu 
ettepanekul otsusele öösel mitte enam rehte peksta või kui peksta, 
siis ainult kompensatsiooni vastu, päevase töö vähendamise arvel. 
Et teisi sulaseid veel kohal polnud, läks Eevarti Aadu mainitud 
otsust Nuugu Tooma heakskiitmisel teatama kiltri juhtimisel ole
vasse rehte, kus samuti oli öine rehepeks algamas. Sealt pidi ta 
aga sealse rehepapi nõudel lahkuma. 6 9  Eevarti Aadu eesmärk oli 
selge — võimalikult rohkemal määral inimesi kaasa tõmmata alga
vasse võitlusse, ja sel põhimõttel ta ka tegutses. Nagu kinnitas 
hiljem kiltri rehe sulane Jaani Hansu Mart, otsustasid nad juba 
Eevarti Aadu käigu põhjal öösel enam rehte mitte peksta. 7 0  

Eevarti Aadu tagasituleku järel kogunes opmani rehe juurde teisi 

66 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 145—146. 
67 Sealsamas, I. 57. 
68 Sealsamas, 1. 50. 
es  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, J. 351. 
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rehelisi, esiteks Sassi Jaani Juhan ja Eeriku Mihkli Jaan, siis Tõnu 
Tõnu ning Paavu Jaani Jaan. Kuulnud Eevarti Aadu ja Nuugu 
Tooma otsust rehepeksu küsimuses, ühinesid nad sellega. 7 1  

Et polnud kindel, kas Eevarti Aadu käik kiltri rehe juurde oli 
tulemusi andnud, läksid Sassi Jaani Juhan ja Tõnu Tõnu oma
korda sinna, teatasid, et opmani rehe juures enam öösel vilja ei 
peksta, ja kutsusid sealseid sulaseid selle seisukohaga ühinema. 7 2  

Mehed saabusid kiltri rehe juurde ajal, mil kilter oli sööma läi
nud. Kui ta tagasi tuli, olid nad oma ülesande juba täitnud. 7 3  

Kiltri rehelised ühinesid opmani rehe juures tehtud otsusega. 
Vastupanu opmani rehe juures algas ajal, mil opman oli õhtu

söögil. Tulnud rehe juurde, päris ta mittepeksmise põhjust ja käs
kis teolisi tööle asuda. Sellele vastas Eevarti Aadu, et Seidlas, 
Roosnas ja kogu ümbruses ei peksta öösel rehte (mis ei vastanud 
muidugi tõele ja tugines võib-olla ebatäpsetele kuuldustele või oli 
lihtsalt liialdus) ja seda ei tee ka nemad muidu, kui saavad ühe 
päeva nädalas vabaks. Seda seisukohta toetasid üksmeelselt tei
sed teolised. 7 4  Opmani käsu kohaselt tuli Karinu sulastel järgmi
sel päeval mõisa ilmuda. Niisamasugused seisukohad tegid teoli
sed teise rehe juures teatavaks kiltrile. Kolmanda, nn. kupja rehe 
juurde keegi ei läinud, nagu kinnitas Sassi Jaani Juhan, 7 5  ja seal 
peksti veel esmaspäeva öösel rehte, samuti Karinu Kuusna karja
mõisas. Pärast seda lõppes öine rehepeks ka seal. 

Järgmisel päeval nõudis mõisaomaniku B. F. v. Roseni poeg 
sinna kogunenud sulastelt, et need peksaksid rehte nii, nagu see 
oli seni tavaks olnud, kuid sulased jäid oma otsuse juurde öösel 
muidu mitte rehte peksta kui nädala tööpäevade vähendamise 
arvel. 7 6  Peasõnavõtjateks olid seal, nagu nähtub Eevarti Aadu and
metest kohtus, Tõnu Tõnu, Jaani Hansu Mart ja Rätsepa Jaani 
Hans. 7 7  Tõnu Tõnu nõudis, et neile antaks õige seaduseraamat, 
praegune polevat õige. 7 8  Rosen kutsus nüüd Tõnu Tõnu ja mõned 
teised mehed välja ja tahtis lasta nad tuppa viia ilmse eesmär
giga neid lähemalt üle kuulata. Sääraste ülekuulamistega kaasus 
tavaliselt peksmine, mida sulased väga hästi teadsid ning see
pärast ei lasknud nad kedagi mõisa ruumidesse viia. 7 9  Rosen jäi 
oma nõudmiste juurde ega olnud valmis mingeid mööndusi 
tegema. Sulaste vastupanu murdmiseks ähvardas ta kohale kut
suda sõdurid. 8 0  Sulased aga lahkusid järgnevalt mõisast ja läksid 
oma tavalise töö juurde. 
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Samal päeval esitas Rosen kaebuse talusulaste tõrkumise 
kohta kohalikule kihelkonnakohtunikule G. v. Nierothile, kes järg
misel päeval, s. o. 30. augustil Karinusse ilmus. Nagu nähtub tema 
kirjast kubermanguvalitsusele, 8 1  püsisid sulased rehepeksu küsi
muses kindlalt oma seniste nõudmiste juures. Nad olid mõisa 
vastu täis umbusku ja väga ettevaatlikud; kogemused olid neile 
seda õpetanud. Enesekaitseks olid nad end varustanud malaka
tega. Kui kohalikud vallakohtunikud neid kihelkonnakohtuniku ette 
kutsusid, kogunesid nad ainult mõisa õuevärava juurde (et vaja
duse korral kergesti välja pääseda) ega olnud valmis ülekuulami
seks tuppa minema. Kihelkonnakohtuniku ülesandeks oli sundida 
sulaseid kas või peksu abil Rosenile kuuletuma. Kuid see ei õnnes
tunud, sest sulased ei andnud end kätte. Sellises olukorras teatas 
kihelkonnakohtunik kubermanguvalitsusele, et tema üritus on nur
junud. 

Kubermanguvalitsus oma resolutsiooniga 2. septembrist tegi 
asja uurimise ja talupoegade vastupanu mahasurumise ülesandeks 
Ida-Järva haagikohtunikule Baerile. 8 2  Kubermanguvalitsus rõhu
tas, et talupojad on oma õiguste ja kohustuste suhtes eksituses, 
kui nad arvavad, et tuleb käia Liivimaa, mitte Eestimaa regula
tiivi järgi. Seepärast pidas ta kõigepealt vajalikuks asja selgi
tada. Kui see õnnestub, siis ei tulevat talupoegi karistada, kuigi 
karistamise olevat nad juba sellega ära teeninud, et nad ei loobu
nud vastupanust seoses kihelkonnakohtuniku viibimisega Karinus. 
Kui aga talupoegadel on kaebusi mõisniku peale, siis tulevat need 
esitada kihelkonnakohtunikule. Kubermanguvalitsuse eesmärgiks 
oli ka siin vastupanu lõpetamine ja seadusliku korra kindlusta
mine võimalikult rangete vahenditeta. Kuid nagu juba varem 
märgitud, seisnes talurahva käärimise sügavam põhjus rahulole
matuses seniste ränkade koormistega. Liivimaa talurahvaseadus 
oli ainult abivahendiks selles võitluses. Eestimaa talurahvaseadu-
sega poleks nad rahule jäänud ka siis, kui nad oleksid veendunud, 
et see on õige. Et kihelkonnakohtus oleks võimalik õigust ja koor
miste vähendamist saada, seda veendumust talupoegadel ei saa
nud olla. Nendes tingimustes ei võinud ka kubermanguvalitsuse 
sellelaadiline poliitika tulemusi anda, sest ta seisis põhiliselt 
mõisnike kaitsmises, kuigi pehmemate vahenditega. 

4. septembril oli Baer Karinus, kuhu selleks päevaks sulased 
kokku käsutati. Nagu nähtub Baeri aruandest kubermanguvalit
susele, jäid sulaste seisukohad samadeks, nagu need olid olnud 
senini. Sulased ütlesid haagikohtunikule, et ilma erilise tasuta või 
ilma tööpäevade vähendamiseta nad öösel rehte ei peksa. Tõnu 
Tõnu nõudis siin uuesti sulaste nimel õiget seaduseraama
tud 8 3  mille olemasolust ja sisust ta oli saanud vahepeal uusi and

81 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, I. 28. 
82 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 814—816. 
83 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 32—32«. 
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meid. Nimelt paar päeva pärast seda, 'kui rehepeks Karinus lõp
pes, kohtas ta kord teel kedagi käsitöölist, kes, kuulnud, et Kari
nus on öine rehepeks lõppenud, kinnitas, et nad ei tarvitsegi seda 
teha ja et temal on õige raamat. Need seaduseraamatud, mis 
mõisnik neile välja jagas, polevat õiged. Tema raamatus on aga 
kuue kindrali ja keisri enda allkiri. 8 4  

Baer püüdis ka siin andmete väljapressimiseks vana meetodit 
kasutada ja tahtis Jaani Hansu Marti, kes oli talupoegade nimel 
südikalt esinenud, tuppa viia, et, nagu ta ise märgib, üksikasja
liselt küsitleda ja protokollida. Seda aga ei lasknud teised sün
dida. Baerile öeldi, et üles kirjutada võib ka õues, seal on ruumi 
küllalt. Baer muidugi märkis, et Liivimaa talurahvaseadus siin 
kehtiv pole. Tema enda aruandest ei ole näha, et ta oleks püüd
nud seaduste erinevust eriti ulatuslikult käsitleda. Teopäevade 
vähendamise asjus käskis ta pöörduda kihelkonnakohtuniku poole, 
tema asi see polevat. Tema ülesandeks olevat saavutada, et talu
sulased oleksid kuulekad ja täidaksid oma kohustused mõisa 
vastu. Selline seisukoht tõi sulastele täieliku pettumuse. See väl
jendus Matsu Tõnu sulase Jaani sõnades, kes Baeri jutu peale 
kübarat pähe pannes ütles: «Milleks siin rääkida, siin ei saavuta 
me mingit õigust, me peame pöörduma kõrgema kohtu poole, me 
leiame tee ka Peterburisse.» Seejärel läksid sulased koju, kinnita
des, et nad ei tee ühtki tööd. Vaevalt oli Baer veendunud selles, 
et ta palja kõnelusega suudab talupoegade vastupanu murda. 
Tema aruandest ei ole ka näha, et ta oleks kubermanguvalitsuse 
resolutsiooni seda mõtet täitnud, kus lubati talupoegadele nende 
senine tõrkumine andestada. Ta nõudis kohale sõjaväge. 8 5  

Kubermanguvalitsus arutas Baeri aruannet Karinu kohta 
6. septembril ning asus seal tehtud ettepaneku suhtes sõjaväe saat
mise kohta jaatavale seisukohale. 8 6  Veel samal päeval pöördus 
Langell sõjakuberner A. G. Spiridovi poole palvega saata kuni 120-
meheline väeüksus 10-päevase proviandiga Karinusse Baeri käsu
tusse loaga, et ta võib seda kasutada talurahva vastu vajaduse 
korral ka teistes mõisates. Tsiviilkuberneri arvates tuli sõjaväge 
kasutada aga ainult äärmisel juhul. 8 7  

Oma resolutsioonis Karinu kohta rõhutas kubermanguvalitsus 
uuesti haagikohtuniku ülesannet selgitada, et siin kehtib Eestimaa 
ja mitte Liivimaa talurahvaseadus, ja ka koormisi mõisa vastu 
tuleb kanda esimese järgi. Kui talupoegadel on põhjust koormis
tega rahulolematuseks, tuleb kaebus esitada kihelkonnakohtusse, 
mitte aga vastu hakata. Resolutsioonis anti haagikohtunikule 
nende talupoegade karistamise õigus, kes on kõige enam vastu 
hakanud, kuid. karistada tuli mõõdukalt. Teisi aga tuli hoiatada, 

84 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 146. 
85 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 32—32a. 
86 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 854. 
87 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 20. 
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et nad lõpetaksid tõrkumise, sest vastasel korral ähvardab neid 
karm karistus. Kui selles haagikohtu distriktis aga rahutused peak
sid jätkuma, siis tuli lasta kirikus ette lugeda kubermanguvalitsuse 
käsk, milles kubermanguvalitsus omalt poolt ära märkis, milline 
regulatiiv on siin kehtiv ja milline mitte. Selles kinnitati veel, et 
talupoegadel pole mingisugust õigust taganeda kohustustest mõisa 
vastu, osutati kaebamise võimalusele kihelkonnakohtusse mõisniku 
omavoli puhul ning ähvardati karistamisega vastupanu jätka
misel. 8 8  

T a l u r a h v a  a n t i f e o d a a l s e  v õ i t l u s e  a l g u s  
O r i n a  s .  K o k k u p õ r g e  s õ j a v ä e  j a  t a l u p o e g a d e  

v a h e l  K a r i n u s  

Karinust kandus öisele rehepeksule vastupanu edasi naaber-
mõisa Ori nasse ja leidis kõigepealt aset opmani juhtimisel olevas 
rehes. Sealse opmani Kaarli ja rehepapi Pretsu Mihkli andmeil 
lõppes rehepeks Orinas järgmise nädala kolmapäeval. 8 9  Orinasse 
saabusid teated karinulaste vastupanust Eevarti Aadu kaudu, kes 
sellest teatas Orina sulasele Kõrtsi Mardi Joosepile ning Joosepi 
andmeil soovitas ka orinalastel rehte mitte peksta. 9 0  Viimane nõus
tus sellega kohe ja teatas sellest rehe juures teistele teolistele. 
Matsu Kaarli Jaani andmeil astus ta ka ise selle poolt välja, et 
mitte enam öösel rehte peksta. 9 1  Niisamasugune oli ka ühine otsus. 
Seejärel läksid sulased kupja rehe juurde, tegid seal teatavaks, et 
nemad enam öösel ei peksa, ja kutsusid sealseid sulaseid sedasama 
tegema. 9 2  Kupja rehe juures oli peks just algamas, kuid nüüd ühi-
neti seal kohe teistega. 9 3  Opmani rehe juures lõpetati rehepeks sel 
ajal, kui opman oli söömas. Kui ta rehe juurde tuli, kuulis 
ta rehepapilt, et sulased on juba läinud teise rehe juurde. Ta läks 
sinna järele, kuid pärimisele, miks rehte ei peksta, sai vas
tuse, et ei peksta ja see oli kõik. 9 4  Kohalik kubjas oli sel momendil 
soojas rehes, kui opmani rehe juurest sulased kohale tulid. Nähes, 
et töö ei alga, läks ta lihtsalt minema. 9 5  Muid töid tehti siin edasi 
nagu Karinuski. Karinu mõju avaldus ka selles, et nõuti ühe teo-
päeva ärajätmist nädalas. Kohalik mõisnik F. W. v. Schilling pöör
dus otsekohe kubermanguvalitsuse poole ning viimane oma reso
lutsiooniga 6. septembrist tegi asja uurimise ja lahendamise üles
andeks samuti Baerile. 9 6  Kui tsiviilkuberner samal kuupäeval Spiri-

88 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 855—863. 
89 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 84. 184. 
90 Sealsamas, I. 88. 
91 Sealsamas, 1. 54. 
92 Sealsamas, 1. 49. 
93 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 354. 
94 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 86. 
95 Sealsamas, 1. 54. 
96 ENSV RAKA, f. 29. nim. 7, sü. 43, 1. 31. 
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dovile saadetud kirjas märkis, et sõjaväeüksust, mis läheb 
Karinusse, võib rakendada ka mujal, siis oli konkreetne rakenda
mise koht olemas Orina näol. 

Sõjaväe ootel laskis Baer 12. septembriks ümbruskonna talu
pojad igaühe oma mõisa käsutada. Sõjaväe tulekust oli karinulas-
tel andmeid juba 11. septembril, kuigi pole teada, millisel teel need 
saadi. Nüüd tekkis tihedam koostöö karinulaste ja orinalaste vahel, 
kusjuures selle esialgseteks organiseerijateks olid Karinu sulased 
Eevarti Aadu ja Sassi Jaani Juhan. 11. septembri õhtul tulid nad 
Orina külakõrtsis Orina sulase Naala Mardi juurde ning teatasid 
temale, et sõjavägi saabub juba järgmisel päeval Karinusse. Nad 
kutsusid orinalasi endale sel puhul appi ja lubasid Jta orinalasi 
abistada, kui sõjavägi neile tuleb. 9 7  Naala Mart pidi sellest teistele 
orinalastele teatama ning tegigi seda. Järgmisel hommikul rääkis 
ta sõjaväe tulekust Jaagu Juri Jaanile, Matsu Kaarlile ja Sassi 
Jakobi Kaarlile ning saatis Orina sulase Jaani Jaani Jalalõpe külla 
teatama, et karinulased neid ootavad. 9 8  Jaani Jaan täitis selle 
ülesande poolikult, andes teate edasi ainult Otsa Juhani sula
sele. 9 9  

Hommikul paistis aga, et haagikohtunik ja sõjavägi jäävad 
esiteks peatuma Orinasse. Sellises olukorras ruttas Orina sulane 
Uustalu Kaarel Karinusse ja kutsus sealseid sulaseid Orinasse. 1 0 0  

Tegelikult kujunes Karinu ja Orina sulaste kogunemiskohaks 
Orina kirikukõrts, 1 0 1  kust oli võimalik sõjaväeosa ja haagi
kohtuniku liikumist jälgida. Haagikohtunik tuli kõigepealt Ori
nasse, kuid et talupoegi polnud siia küllaldaselt ilmunud, sõitis ta 
edasi Karinu poole. Teel kohtas ta sulaseid Arju Matsu Jaani ja 
Tohu Juri Marti, kes olid hilinemisega mõisa minemas. Mõlemad 
mehed tulid pulmast. Haagikohtunik kasutas kohe juhust ja küsis, 
kes oli esimene vastupanija öisele rehepeksule Orinas. Arju Matsu 
Jaan vastas pulmatüju mõjul kiitlevalt, et tema oli see esi
mene, 1 0 2  mis aga ei vastanud tõele. Samuti kinnitas ta, et nad väga 
hästi teadvat, milleks sõjavägi Karinusse tuleb. 1 0 3  Muidugi ei tund
nud haagikohtunik kumbagi meest, kuid õnnetuseks tegi Tohu Juri 
Mart teatavaks vastaja nime. Kuna Baer edasi sõitis, läksid mõle
mad sulased kõrtsi. 

Kella 10 paiku jõudis haagikohtunik Karinusse, leides siin eest 
vaid mõned peremehed. Karinu sulased, aga ka mitmed peremehed 
olid Orina kirikukõrtsi juures. Sõjavägi jõudis Karinusse 
kella 11-ks. Nähes, et sõjavägi läheb Karinusse, läksid ka kõrtsi 
kogunenud talupojad järele, enamasti ratsa, osalt ka jala. Talu

97 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 102—103 ja ENSV RAKA, f. 29, 
nim. 7, sü. 43, 1. 354. 

98 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 103. 
99 Sealsamas, 1. 106. 
100 Sealsamas, 1. 60. 
101 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 355. 
102 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 44. 
103 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 354. 
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poegadele oli muidugi selge, et sõjavägi oli kohale toodud neid 
kuulekusele sundima. Mingisugust rünnakukavatsust sulastel sõja
väe vastu ei olnud, ja nagu kõik ülekuulatud sulased hiljem kinni
tasid, ei olnud nad Orina kõrtsis millegagi relvastatud. Küll 
aga kujunes nende ühiseks otsuseks end kaitsta sõjaväe vastu, kui 
neid tahetakse vangistada või peksta. Seda kinnitasid hiljem ka 
ülekuulatud sulased. Kui järgnevalt tekkis kokkupõrge sulaste ja 
sõjaväe vahel, siis andis selleks põhjuse otseselt Baer. 

Saanud teada, et sulased on lähenemas, laskis Baer sõduritel 
mõisa tulnud peremehed valve alla võtta; tema enda kinnituse järgi 
selleks, et nad ei saaks ühineda teistega, kuid kindlasti ka vastu
panu kohta andmete väljapressimiseks. Et ülekuulamisega kaasus 
peksmine, selles polnud midagi erilist. Peremeeste vahistamist 
nägi pealt mõisa toapoiss Hans, kes ruttas õllekööki ja teatas 
sündinud faktist. Nagu kinnitas hiljem õllepruulija Vossi Jaan, 
ütles toapoiss, et peremehi ootab peksmine, ja pidas vajalikuks, et 
keegi läheks ja kutsuks sulased appi. 1 0 4  Abi kutsumise vajaduses 
olid veendunud ka teised sealolijad, nagu Vossi Jaan, mõisa kan
gur Kangru Jaan ning pruulija abiline Treueri Juri Jaan. Teate 
viimise ülesanne langes viimasele. 1 0 5  Kangur laskis ta läbi akna 
välja, 1 0 6  sest ukse kaudu pääses mõisa õue, kus aga seisis sõjavägi. 
Orina kirikukõrtsist tulevatel sulastel polnud ruttu, nad peatusid 
teel veel Paju kõrtsi juures, kus Tõnu Tõnu julgustas kõiki edasi 
minema ning oma õiguse eest seisma. 1 0 7  Nagu kinnitas hiljem 
Sassi Jaani Jaan, ütelnud Karinu peremees Koka Juri Gustav siin, 
et täna peab Karinus uus õigus sündima. 1 0 8  Viimane seda hiljem 
kohtus küll eitas, kuid vaevalt oleks Sassi Jaani Jaanil olnud põh
just seda öelda, kui tal mingit alust poleks olnud. See väljendus 
näitab, et talupojad polnud veel võidulootust kaotanud. 

Umbes V2 versta kaugusel mõisast jõudis Paju kõrtsi poolt tule
vatele sulastele vastu Treueri Juri Jaan, õhutas neid kiirustama ja 
teatas, et peremehed on Vangistatud ja neid pekstakse. 1 0 9  See vii
mane oli küll ekslik teade, aga täiesti usutav, arvestades talupoe
gade julma kohtlemist mõisnike ja politseivõimude poolt. Sulastele 
oli küllalt juba sellest tõsiasjast, et peremehed olid vangistatud. 
Baeri korralduse tõttu oli tekkinud olukord, et sulased pidid soli-
daarsustundest ja kollektiivse enesekaitse põhimõttest lähtudes-
rakendama varem heakskiidetud seisukohti, et sõjaväe vastu välja
astumine sai paratamatuks. Kõik ruttasid, et vangistatud pere
mehi päästa. Opman Juri andmeil, kes oli pealtnägijaks, jõudis. 

104 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 172. 
105 Sealsamas, 1. 173. 
106 Sealsamas. 1. 141. 
107 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 355. 
108 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü.,2981, 1. 65. 
109 Sassi Jaani Juhani andmeil ütles Treueri Juri Jaan: aijage rutto, 
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esimese salgana kohale 20 meest, nendest 8—10 meest haarasid 
karjalauda juurest teibad, tungisid mõisa õue ja ründasid sõdu
reid. 1 1 0  Sõjaväele ei tulnud rünnak siiski ootamatult. Baer sai 
teate talupoegade lähenemisest ja andis kaptenile korralduse väe
osa kaitsevalmis seada. 1 1 1  Tekkis äge, kuid väga lühiajaline võitlus, 
kus esimesed lõid teivastega, teised aga tääkide ja püssipäradega. 
Sõdurite ülekaal oli mitmekordne, relvastus efektsem, mis otsustas 
kiiresti võitluse talupoegade kahjuks. Selles sai surma Orina 
sulane Uustalu Kaarel ning haavata kolm Karinu meest •— Sassi 
Jaani Juhan, Eeriku Mihkli Jaani ja Paavu Jaani Juhan ning üks 
Orina sulane — Matsu Kaarli Jaan, kes ka kõik vangistati. 1 1 2  Üle
jäänud talupojad pagesid mõisa õuelt. Arvestades väeosa täielikku 
ülekaalu, ei järgnenud uut rünnakut. Pealegi laskis haagikohtunik 
sõduritel püssid laadida, et talupoegi uue rünnaku puhul juba 
püssitulega vastu võtta. 1 1 3  

Pärast võitlust kogunesid talupojad, enamasti sulased, aga ka 
mõned peremehed, ratsa ja jala salguti mõisa lähikonda, olles ene
sekaitseks varustatud teivastega. Et nad oleksid olnud relvastatud 
ka vikatitega, nagu väidab oma mainitud aruandes Baer, ei leid
nud sulaste poolt hilisemal ülekuulamisel kinnitamist. Küll aga 
kogunes sinna naisi ja ka lapsi. 

Järgnevalt võttis Baer ette manöövri sulaste vastupanu murd
miseks. Ta saatis vallakohtunikud sulaste juurde, et need manit-
seksid vastupanu lõpetama, kusjuures peasüüdlased pidid saama 
ainult mõõduka karistuse, väiksemad süüdlased aga täieliku andes
tuse. 1 1 4  Säärane manööver talupoegade rinde lõhestamiseks eba
õnnestus, Baeri lubadused ei leidnud uskumist ja ta polnudki mõel
nud neid täita, ihaldades tegelikult talupoegadele võimalikult ras
kemaid karistusi. Talupojad polnud veel kaotanud lootust oma ees
märke saavutada. «Relvade» juurde jäid nad kuni 12. septembri 
õhtuni ja läksid siis koju. Mis puutub peremeestesse, kes olid van
gistatud, siis kuulati nad üle. Selgus, et vastupanekust polnud 
nad osa võtnud. Ka andmeid nende käest ei saadud, kas siis selle
pärast, et nad ei teadnud või ei tahtnud anda. Siis lasti nad 
vabaks tingimusel, et nad on mõisale kuulekad ega liitu vastuhak-
kajatega. 

Tundes sõjaväe ülekaalu, püüdsid karinulased ja orinalased 
oma võitlusrinnet tugevdada. Kõigepealt sõitis Võhmutasse Tõnu 
Tõnu, kes kohtus ühe osa sulastega põllul. 1 1 5  Kuid nendelt ei saa
nud ta nõusolekut. Koos mõningate teolistega läks ta rehe juurde, 
kus oli teine osa sulaseid. Sinna tulid ka uued emissarid Karinust, 

110 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, I. 114. 
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sealne peremees Kure Jaan ning Orina sulased Tohu Juri Mart ja 
Kõrtsi Mardi Joosep, et Võhmuta teolisi appi kutsuda. Kuid seda 
eesmärki ei saavutatud. 1 1 6  Põhjused ei selgu täiesti Võhmuta 
sulaste hilisemast ülekuulamisest. Kuid võib arvata, et saadud 
teated Karinu lahingu tagajärgedest avaldasid mõju, võib-olla 
avaldas mõju ka Võhmuta kupja, aidamehe ja mõisa toapoisi kiire 
kohalejõudmine rehe juurde 1 1 7, mis katkestas pikema mõttevahe
tuse sulaste vahel. Nende saabumisel ratsutasid Karinu ja Orina 
emissarid minema. 

Samal 12. septembril ilmus ka rüütelkonna-peamees Rosenthal 
Orinasse (ühenduses rahutute piirkondade külastamisega), et oma 
panus anda rahutuste mahasurumisse. Karinusse minemist pidas 
ta endale nähtavasti liiga ohtlikuks. Taluperemehed, kellega 
Rosenthal Orines kokku puutus, esitasid talle rea kaebusi. Nad 
rõhutasid, et abitegu lõikuse ajal on raskemaks muudetud, et 
mõisnik on vilja külvanud talumaale, mida nad peavad nüüd 
lõikama ja ka peksma. Sulastel on rehepeks raske (4 ööd näda
las), pealegi antakse selleks vähe inimesi, jne. Nende ja teiste 
küsimuste uurimise tegi rüütelkonna peamees ülesandeks kohali
kule kihelkonnakohtunikule. 1 1 8  Rüütelkonna peamees polnud mui
dugi möönduste poolt. Kihelkonnakohtuniku uurimine võis viia 
ainult mõnede äärmuste kõrvaldamisele ning talupoegade suu 
sulgemisele. Rüütelkonna peamehe seisukoht oli põhiliselt see, et 
kääriva talurahva nõudmistele ei tohi vastu tulla, sest see oleks 
kapitulatsioon ja soodustaks vastupanu. Kubermanguvalitsus pidi 
hoolitsema selle eest, et kord jalule seataks. 1 1 9  

13. septembril kogunes mõlemast mõisast Karinusse veel enam 
talupoegi, olles end varustanud teivastega, sest nähtavasti kar
deti sõjaväe kallaletungi. Muid relvi neil sulaste andmeil polnud, 
ainult Saua-augu Jaan oli kinnitanud oma teiba otsa sõnnikuhargi 
haru ning Arju Matsu Jaan mingi muu raua. 1 2 0  Lõuna ajal käis 
Nuugu Toomas veel orinalasi lisaks kutsumas. Võib arvata, et 
teisel päeval lootsid sulased veel võita rehepeksu küsimuses. Jaani 
Hansu Mart kinnitas näiteks, et nad läksid mõisa, et näha, kuidas 
asi jääb. 1 2 1  Mingit kallaletungi sõjaväele ei olnud kavatsuses ka 
sel päeval. Baeri andmeil olid Karinu ja Orina sulastega ühinenud 
seekord ka Koeru kihelkonnast Väinjärve ja Ahvere mõisa talu
pojad I 2 ?, kuid kohalike talupoegade seletustes see asjaolu ei 
kajastu, mis võib-olla sõltus sellest, et kohtulikul uurimisel vangis-
tatuile vastavat küsimust ei esitatud. 

Teisel päeval tegi Baer katse vangistada mõned talupojad, kuid 

116 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 356. 
117 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 110. 
1,8  L. Mark, ts it. artikkel, «Ajaloo Ajakiri» 1941, nr. 3, lk. 135. 
116 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 44, 1. 237—238. 
120 ENSV RAKA, f. 862, nim, 1, sü. 2981, 1. 127. 
121 Sealsamas, 1. 128. 
122 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 55. 
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see ei andnud tulemusi, 1 2 3  sest talupojad olid valvsad ja pagesid. 
Mitmed talupojad kinnitasid kohtulikul ülekuulamisel, et sõdurid 
neid sel puhul ilma põhjuseta tulistasid, 1 2 4, kuid haagikohtunik 
ametlikus aruandes kubermanguvalitsusele vaikis sellest. 

Kuigi sõjavägi oli kõigiti ülekaalus, paistis haagikohtunikule 
siiski, et selle sõdurite hulgaga ei saavuta ta veel talupoegade kuu
lekust, pealegi oli võimalik rahutuste laienemine teistesse mõisa
tesse. Sellises olukorras palus Baer juba 13. septembril kuberman-
guvalitsust saata sõjaväge lisaks. 1 2 5  

Tuginedes haagikohtuniku palvele, pöördus kubermanguvalit
sus viivitamatult Spiridovi poole ettepanekuga saata 300-meheline 
väeüksus vajaliku relvastuse ning toidumoonaga 10 päevaks Baeri 
käsutusse. 1 2 6  Sõjaväe vähesuse tõttu Tallinnas tuli küsimusse 
ainult 100 mehe saatmine. Tegelikult polnud ka seda vaja, sest 
talupoegade vastupanu Karinus ja Orinas hakkas vaibuma. 

O r i n a s  j a  K a r i n u s  a l g a b  t e o  t ö ö  u u e s t i  

Rüütelkonna peamehe ülesandel ilmus kihelkonnakohtunik 
Nieroth juba 13. septembril Orinasse, kuhu ta ümbruskonna talu
pojad oli kokku käsutanud. Et aga sulased olid mainitud kuupäe
val enamasti Karinus ja ka peremehed ei ilmunud, siis leidis ta 
eest ainult 2 peremeest ja 2 vallakohtunikku. Neid manitses ta 
kuulekusele ja kohustuste täitmisele mõisa vastu ning tegi neile 
ülesandeks, et nad ka teisi Orina talupoegi kutsuksid üles kuuleku
sele. 14. septembriks käsutas Nieroth uuesti talupojad mõisa ja see
kord nad ka ilmusid. See asjaolu näitas, et orinalased olid juba 
vastupanust loobumas. Nierothi peapüüd oli suunatud talupoegade 
vastupanu murdmisele möönduste lubamisega. Selleks teatas ta 
libedalt, et ta on valmis talupoegade kaebusi kuulama, ja kui need 
on põhjendatud ja õiged, püüab ta neid aidata rahuldada. Ta ei 
võivat aga enne nende kaebuste kuulamisele asuda, kui nad pole 
muutunud kuulekaks ja asunud töökohustuste täitmisele mõisas 
samadel alustel nagu varem. Samuti pidavat nad vangistama ja 
välja andma kaks sulast kui peamist ässitajat. Ta lisas veel, et 
kuulekatele ja oma töö juurde tagasipöördujatele andestatavat ja 
nende põhjendatud kaebused rahuldatavat. 1 2 7  Et talupoegadel ei 
paistnud võidulootus! olevat, siis algas Orina opmani andmeil 
sealses mõisas rehepeks neljapäeval, 14. septembril. 1 2 8  

Mis puutub talupoegade nõudmiste rahuldamisse, siis selles 
asjas toimus 17. nov. 1805 Orina mõisas Järva-Jaani kihelkonna
kohtu istung, kuhu kutsuti kokku ümbruskonna taluperemehed ja 

123 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 357. 
124 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2891, 1. 51, 92. 
125 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 949. 
126 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 30—31. 
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vallakohtunikud. Talupoegade kaebustest ja palvetest arutas kihel-
konnakohus viit küsimust: 1) et talud pole varustatud tööjõuga 
regulatiivi normide kohaselt, 2) et abivaime kasutatakse lõikuse 
ajal muudeks töödeks, mille tõttu abitegu raskeneb, 3) et abimõisa 

' rajamisega on koormised suurenenud, 4) et öine rehepeks on liiga 
raske ja seda tuleks vähendada, 5) et pearaha ei tuleks sel aastal 
enam tasuda uute vakuraamatute nõuete kohaselt, sest see on 
teotööga juba tasutud. Esimese kaebuse uurimine näitas, et mit
metes taludes ei olnud normipärast tööjõudu. Kihelkonnakohtunik 
kinnitas, et uutes vakuraamatutes võetakse teoorjuse reguleerimi
sel arvesse talude tööjõud, ja kui mõis ei suuda kindlustada talu
dele normipärast tööjõudu, siis tegu väheneb. Peremehi manitseti 
aga säärastes küsimustes ikka kõigepealt mõisa poole pöörduma 
ja sealt abi otsima ning alles siis, kui mõis pole asja lahendanud, 
pöörduma kihelkonnakohtu poole. 

Teise ja kolmanda kaebuse leidis kihelkonnakohus olevat põh
jendamatu. 

Neljanda kaebuse käsitlemisel kinnitas mõisaomaniku volinik, 
et sellel aastal pole võimalik senist 4 rehte nädalas vähen
dada, sest mõis on välja renditud ja rendileping lõpeb alles tule
val aastal. Rentnik kurtis, et ta on niikuinii kaotanud teopäevi 
talupoegade tõrkumise tõttu. Kui rehepeks nüüd veel viibib, siis 
pole ta enam võimeline renti maksma. Kohus pöördus peremeeste 
poole ettepanekuga saata rakmeteolistele appi j a la teol isi esimeste 
töö kergendamiseks, kuid peremehed polnud sellega nõus, sest 
nende teokoormis oleks sellega raskenenud. Lõpuks teatas volinik, 
et 1806. a. sügisel vähendatakse rehepeksu kolmele korrale näda
las. 

Mis puutub pearahasse, siis siin leidis peremeeste soov rahul
damist, sest pearaha oli juba tegelikult makstud. 1 2 9  Nagu näeme, 
mingeid erilisi mööndusi talupojad mõisalt ei saanud, välja arva
tud lubadus järgmisel aastal rehtesid vähendada. Aga see oli tege
likult talurahva senise võitluse, mitte mõisa vastutuleku tulemus. 

Mis puutub Karinusse, siis opmani andmeil algas ka seal rehe
peks osaliselt juba 14. septembril 1 3 0  (kuigi Viru-Järva meeskohtu 
otsuses märgitakse rehepeksu alguseks alles 18. september 1 3 1), 
kuid algul oli siin rehelisi vähe. Enamik sulaseid ja ka osa pere
mehi varjas end metsas ega teinud loomulikult mingit mõisa
tööd. 1 3 2  Üheks põhjuseks oli siin muidugi kartus sõjaväe ees, kes oli 
kohal. See asjaolu hajutas talupoegade võidulootused täiesti. Sõja
väe kohalolek avaldas mõju ka kaugemale ümbrusele. 16. septemb
ril võis Baer Langellile teatada, et Väinjärve ja Ahvere sulased 
on tagasi läinud ja tööle asunud. Koeru pastori kaudu 
sai Baer andmeid, et sama kihelkonna Ervita, Kapu ja Aruküla 

129 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 76, 1. 19—20. 
130 ENSV RAKA, f. 862, nim. 1, sü. 2981, 1. 115. 
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sulased kavatsesid Karinusse tulla, kuid olid hiljem sellest loo
bunud. 1 3 3  Sellises olukorras teatas Baer, et sõjaväge pole talle 
enam vaja juurde saata. Et sel ajal saabusid Kadrina kihelkonnast 
rahutud teated seoses Jõepere Jaaniga, siis palus Langell Spiri-

•dovit 100-meheline sõjaväeüksus saata Rakverre sealse haagikoh
tuniku Tiesenhauseni käsutusse. 1 3 4  

A b i n õ u d e  o r g a n i s e e r i m i n e  t a l u r a h v a -
r a h u t u s t e  m a h a s u r u m i s e k s  

Kuigi teotöö Karinus ja Orinas oli alanud, püsis pinev olu
kord, eriti Karinus, edasi. Karinu ja Orina sündmused näitasid 
selgesti, et talupojad alistuvad ainult jõule, et tsaari relvade toe
tuseta siinsed mõisnikud senist kurnamissüsiteemi ülal hoida ei 
suuda. Karinu ja Orina sündmused märgitsesid olulist etappi 
Eestimaa talurahva antifeodaalses võitluses, mis laienes nüüd kii
resti. 11. septembril, s. o. sõjaväe Karinusse ja Orinasse saabu
mise eelõhtul, algas vastupanu öisele rehepeksule Kose-Uuemõisas, 
mis, nagu hiljem näeme, ületas oma dimensioonide poolest kaugelt 
Karinu ja Orina talurahva võitluse. 15. septembril pages vahi alt 
Jõepere Jaan, millega seoses kubermanguvalitsus kartis rahutuste 
puhkemist Kadrinas. Käärimine võttis maad ka mujal. Ärevad tea
ted mitmelt poolt tekitasid kubermanguvalitsuses arvamuse, et 
on kujunemas üldine ülestõus. Seoses rahutuste kasvuga tuli valit
sevates ringkondades tõsiselt kaaluda nende mahasurumise abi
nõusid. Kubermanguvalitsus pooldas rangetest vahenditest hoidu
mist, rüütelkond aga seisis kindlalt möönduste ja talupoegade 
leebema kohtlemise vastu. Mõisnikud tunnistasid ainult üht 
vahendit talurahva vastupanu murdmiseks, nimelt ranget karis
tust, hirmu tekitamist alluvates. Seejuures juhtisid kohalikud 
mõisnikud Langeiii tähelepanu sellele, et sõjaväe vähesus soodus
tas talurahvarahutuste puhkemist. Et sõjaväe rakendamine talu
rahva vastu oli võtmepositsiooniks rahutuste likvideerimisel, siis 
taotles tsiviilkuberner järgnevalt siseministri kaudu visalt sõjaväe 
suurendamist Eestimaal (Tallinna garnisonis oli ainult 500 meest). 
Langeiii ettepanekul siseministrile tuli siia paigutada kasakate polk 
ja jaotada see maakondade vahel. 1 3 5  Kotšubei pidas väga otstarbe
kohaseks sõjalise jõu rakendamist talurahvarahutuste mahasuru
miseks juba varem tsiviilkubernerilt saadud informatsiooni alusel. 
Ta teatas Langellile, et on teinud korralduse sõjaministrile anda 
tsiviilvõimudele selles küsimuses kõikvõimalikku abi. 1 3 6  Kotšubei 
oli väga huvitatud, kas see sõjaväeline abi, mida annab Tallinna 
sõjakuberner, on küllaldane. Kui mitte, siis oli ta valmis tsiviil
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kuberneri esimesel nõudmisel pöörduma keisri poole, et saada 
lisaks nii palju sõjaväge kui vaja. 1 3 7  23. septembril saatis Langell 
siseministrile uue kirja, kus ta palus saata Eestimaale kasakate 
polk. 1 3 8  Mida enam talurahvaliikumine kasvas, seda energilisemalt 
nõudis kubermanguvalitsus sõjaväge, kuid sõja tõttu Prantsus
maaga oli seda raske saada. Karme abinõusid nõudis ka Eesti-, 
Liivi- ja Kuramaa kindralkuberner Fr. W. v. Buxhövden. Oma 
kirjas 19. augustist nõudis ta Eestimaa kubermanguvalitsuselt, et 
see teeks talurahvarahutuste vastu võitlemise eesmärgil oma allu
vatele politseiasutustele ülesandeks «ässitajate» ülesotsimise ning 
ka nende karistamise teistele hirmuks. 1 3 9  Selle käsu täitmiseks võt
tis kubermanguvalitsus 24. augustil vastu vastava resolutsiooni, 1 4 0  

mis tehti järgnevalt politseiorganitele teatavaks. 
Seoses ässitamise küsimusega saatis kubermanguvalitsus 

18. septembril vastava käsu Tallinna ja Haapsalu magistraatidele 
ja foogtikohtutele. Selles rõhutatakse, et kubermanguvalitsus on 
saanud teateid, et linnast maale ostude tegemiseks või muul ots
tarbel minevad isikud kõnelevad sageli väga ettevaatamatult talu
poegadega nende olukorrast, nende vahekorrast mõisnikega ja 
talurahvaseadustest. Sääraste inimeste arvamused, märkused ja 
jutustused viivad talupojad vastuhakule, ohtlikele mõtetele ja 
otsustele. Kubermanguvalitsus märgib, et vastavalt Buxhövdeni 
kirjale 19. augustist tuleb erilist tähelepanu pöörata rahutuste teki
tajatele ja ässitajatele ning neid teistele hirmuks karistada. Ülal
mainitud organitel tuli linnaelanikele teatavaks teha, et nad karis
tuse ähvardusel hoiduksid oma kõnelustes talupoegadega arvamusi 
avaldamast ja nõu andmast, mis oleksid suunatud mõisnike vastu. 
Kõige enam tuli seda aga silmas pidada lihunikusellide puhul. 1 4 1  

Linna alamasse kihti kuuluvad inimesed, töölised, teenijad jne., 
kellel oli sageli sidemeid maal elavate sugulastega, talupoegadega, 
suhtusid arusaadavalt vaenulikult mõisnikesse. Nende poolehoid 
kuulus talupoegadele ja nende kaudu ulatusid talupoegadeni tea
ted mujalt maailmast. Tuleb .märkida, et peamised rahutustepiir-
konnad olid sääraste suurte teede lähikonnas, nagu näiteks Tartu— 
Tallinna, Tallinna—Narva—Peterburi ja Tallinna—Pärnu maan
tee, kust kaudu levis mitmesugune informatsioon. Tallinna koda
nikkonna jõukam osa hoidis mõisnike poole; oli ju kaupmeeskond 
mõisnikega majanduslikult seotud; ta oli mõisnike vilja turustaja 
ja mõisnikud olid peamised väliskaupade tarvitajad. 

Üheks oluliseks ülesandeks oli kummutada talurahva selline 
arvamus, nagu oleks ainukehtivaks ja õigeks talurahvaseaduseks 
Liivimaa, mitte Eestimaa oma. 18. septembril tegi rüütelkonna pea
mees tsiviilkubernerile ettepaneku, et kubermanguvalitsus 
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avaldaks publikaadi, mis tuleks ette lugeda kõikides kirikutes. Sel
les tuleks näidata esiteks, et rüütelkond tahtis omal algatusel talu
rahva olukorda parandada ja anda talurahvale teatavad õigused, 
ja teiseks, et Eestimaa talurahvaseadus, mille keiser on heaks 
kiitnud ja mõisnikud talurahvale kätte andnud, on Eestimaa suh
tes ainuõige seadus, millest talupoegadel tuleb kinni pidada. Ainult 
see seadus määrab talupoegade koormised. Rüütelkonna peamees 
rõhutas, et selline publikaat on vajalik selleks, et vastu astuda 
«kuritahtlikele» isikutele, kes talupoegade meeled segi ajavad, tõl
gitsevad valesti rüütelkonna «heatahtlikkust» selle seaduse and
misel ning õhutavad talupoegi ootama uut ja paremat. 1 4 2  

Nagu siit näha, püüdis rüütelkonna peamees püsti hoida väi
det, et seadus on antud rüütelkonna algatusel ja et sellega on püü
tud talurahvale vastu tulla. Süü vastuhakus veeretati ässitajatele, 
et varjata omakasu selle seaduse kehtestamisel ja rasket kurna-
missüsteemi. Seaduse keisri poolt kinnitamise rõhutamine näitab 
selgesti, et rüütelkend pidi isegi tunnistama oma mõju puudu
mist talurahvale ning võimu alalhoidmiseks mängu panema keisri 
autoriteedi. Langell tegi rüütelkonna peamehe seisukoha sise
ministrile kohe teatavaks. 1 4 3  

Mis puutub Kötšubeisse, siis suhtus ta eitavalt ettepanekusse 
kuulutada Eestimaa talurahvaseadus välja kubermanguvalitsuse 
publikaadiga. Ta asus seisukohal, et see seadus on aadli poolt era
viisiliselt koostatud ja keisri nõusolekul jõustunud. Seda olevat 
tehtud nii seepärast, et seadus näitaks talupoegadele aadli hea
tahtlikkust. Sellises olukorras ei olevat sobiv kubermanguvalitsu
sel publikaati anda. Olevat/kõige parem, kui aadel regulatiivi mär
kamatult ellu viiks, kusjuures aga talupoegade nõudmised tuleb 
tagasi lükata. 1 4 4  Kotšubei kiri näitab, et ta toetas ikka veel rüütel
konna seisukohta, mille kohaselt Eestimaa talurahvaseadust on 
vaja näidata rüütelkonna eraüritusena, millel olevat positiivne 
tähtsus talurahvale. Talurahvas oli juba siin ja seal selgesti öel
nud, mida ta seadusest arvab, ja rüütelkonna peamees tegi sellest 
oma järeldused. Kui aga rüütelkond ise vajas suuremal määral 
riigi keskvõimu autoriteedi tuge seaduse kehtestamisel, siis, nagu 
hiljem näeme, Kotšubei selle ka kindlustas. 

Olgu märgitud, et Langell soovitas kohalikel mõisnikel loobuda 
öise rehepeksu nõudmisest, kuid sai eitavad vastused. Mõisnikud 
kinnitasid, et see oleks ohtlik järeleandmine, mida talurahvas 
loeks oma võiduks. Sellise järelduse oleksid talupojad muidugi 
ka teinud. 
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K a r i n u  j a  O r i n a  t a l u r a h v a  v a s t u p a n u  
t ä i e l i k  l i k v i d e e r i m i n e  j a  s õ j a v ä e  ä r a v i i m i n e  

Karinu ja Orina talurahva vastupanu täielik likvideerimine toi
mus tingimustes, kus valitsev klass pani peamise lootuse sõja
väele ja rangetele karistustele. Mainitud mõisates oli küll töö ala
nud, kuid valitses erakorraline olukord, sest sõjavägi oli kohal. 
Seejuures oli haagikohtuniku ülesandeks mitte üksi inimeste mõi
satööle sundimine, vaid ka nn. süüdlaste ja eriti «ässitajate» van
gistamine ning talupoegade ülekuulamine. 23. septembril olid veel 
20 Karinu sulast ja 4 peremeest tagasi tulemata. 1 4 5  

Kaaludes 26. septembril Karinu olukorda asus kubermangu
valitsus seisukohale, et selle põhjuseks on talupoegade kartus 
karistuse ja sõjaväe ees. Seepärast tuli Karinu sulastele teatada, 
et kui nad 8 päeva jooksul pärast teate saamist oma peremeeste 
juurde ilmuvad, osutavad vajalikku kuulekust, kõik nõutavad tööd 
ära teevad ja «mässu» juhid välja annavad, siis neile andesta
takse. Neile aga, kes pakutud andestust vastu ei võta ja vastu
panu jätkavad, tuleb vaadata kui tõrkujatele ja rahurikkujatele 
ning neid karmilt karistada. 1 4 6  Kubermanguvalitsus taotles võit-
lusrinde lõhestamist ja juhtide eraldamist, et sel teel käärimis-
kolle likvideerida. Kuid selle küllaltki paindliku seisukoha vastu 
astus välja Baer, Ida-Järva haagikohtunik, kelle arvates hoiaks 
ainult karm karistus talupoegi vaos. Baer pidas amnestia andmist 
8 päeva järel uuesti tööle asunutele ebaõigeks, sest sellega jäävad 
karistamata need, kes sõjaväge 12. septembril ründasid; pealegi 
olevat raske vahet teha, kes on ässitaja ja kes mitte. Naabermõisate 
sulased olevat olnud valmis Karinu ja Orina sulastele appi tulema, 
kuid loobunud sellest just karistuse kartusel. Kui aga nüüd karis
tusi ei määrata, siis võivat nad säärast katset korrata, sest nad ei 
kaota sel puhul midagi, pääsevad aga mõneks päevaks töötegemi
sest. Tema olevat juba peremeestele teatanud, et nad kõik on eksi
teele viidud ja väiksemad süüdlased saavad andestuse, teised aga 
langevad karistuse alla; neile, kes varjupaikadest välja ei tule, lan
geb kahtlustus, et nad on süüdlased. Baer arvas teistes mõisates 
tõrkumise ärahoidmiseks vajaliku olevat, et need, kes kaua aega 
töölt puudunud, langeksid karistuse alla politseilises korras. Need 
aga, kes rünnakul said haavata või vangistati, tuleb anda krimi-
naalkohtu kätte, samuti ässitajad, kes veel vangistatakse. 1 4 7  Nii
siis, väiksemad «süüdlased» saaksid politseilise karistuse ja suu
remad läheksid kriminaalkohtusse. 

Selleks et sulaseid tööle sundida ja peamehi kätte saada, aval
das Baer survet peremeestele. Sõjavägi oli tulnud Karinusse 10-
päevase toidumoonaga, selle lõppemisel langes tema ülalpidamine 
Karinu peremeestele, mis oli ilmselt raskeks koormaks. Baer tea

145 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 120. 
146 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 1059—1061. 
147 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 140—141. 
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tas peremeestele, et kui nad annavad pagenud sulased ja eriti 
«mässu» juhid välja, siis vähendatakse sõdurite arvu. Ka Orinas 
ähvardati sõdurid taludesse panna, .kui ei olda küllalt kuulekad. 
8. oktoobril saatis Baer sõj aväekotn an do st ära 84 meest, 36 jäid 
veel kohale. Ilmselt põhjdsel, et peremehed ei suutnud sõdureid 
enam täiel määral toita, laskis Baer Paide riigi magasiaidast jahu 
tuua.1 4 8  Sõjaväe osalist ärasaatmist võimaldas väliselt enam
vähem rahulik olukord Karinus, Orinas ja ka ümbruskonnas. Vii
maseks suuremaiks käärimispesaks oli siin Kapu mõis, kus sula
sed alustasid samuti tõrkumist, mille aga Baer peatselt maha 
surus.1 4 9  16. oktoobriks oli Karinus veel 6 sulast tagasi tulemata.1 5 0  

23. oktoobril teatas Baer, et paos on sul astest veel vaid Tõnu 
Tõnu.1 5 1  Kuid paar päeva hiljem kurtis Baer tsiviilkubernerile, et 
peremehed pole kuulekad, ei ilmu ülekuulamisele, ja kui ta ise 
nende juurde sõidab, siis pagevad oma elamutest. Kõik see ras
kendab ülekuulamist.1 5 2  Sulaste ilmumisega paost algas ka «kaht
laste» vangistamine ja ärasaatmine Tallinna kubermanguvalit
suse käsutusse. Viimased paos olnud — sulane Tõnu Tõnu ja pere
mees Pussu Jüri — saadeti Tallinna 6. novembril.1 5 3  Sõjavägi 
(36 meest) lahkus Karinust 29. oktoobril.1 5 4  

K o h t u p r o t s e s s  k a r i n u l a s t e  j a  o r i n a l a s t e  
ü l e  n i n g  k a r i s t u s e d  

Kubermanguvalitsuse käsu kohaselt algas kohtuprotsess 
Karinu ja Orina vangistatud talupoegade üle 7. oktoobril 1805 
Viru-Järva meeskohtus. Kubermanguvalitsus nõudis, et asja kiiresti 
arutataks. Asi viibis siiski kõigest kiirustamisest hoolimata. Esi
mene ülekuulamine toimus kohtus 9. oktoobril ning lõppotsus tehti 
14. detsembril 1805. 

Kohtu alla langesid 10 Karinu sulast — Eevarti Aadu, Tõnu 
Tõnu, Sassi Jaani Juhan, Nuugu Toomas, Eeriku Mihkli Jaan, 
Jaani Hansu Mart, Paavu Jaani Jaan, Matsu Juri Jaan, Rätsepa 
Jaani Hans ja Treueri Juri Jaan; 6 Karinu peremeest — Sepa Tõnu 
Jakob, Koka Juri Gustav, Tõnu Juri, Kärneri Hansu Juri, Pussu 
Juri ja Kure Jaan; peale nende veel toapoiss Hans, mõisa kangur 
Jaan ja õllepruulija Vossi Jaan. Seega oli Karinust kokku 19 ini
mest. 

Orinast oli 8 sulast — Kõrtsi Mardi Joosep, Tohu Juri Mart, 
Matsu Kaarli Jaan, Naala Mart, Jaani Jaan, Puka Vaabu Madis, 

1 4 8  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 235. 
1 4 9  Sealsamas, 1. 236. 
1 5 0  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 207. 
1 5 1  Sealsamas, 1. 223. 
1 5 2  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 324. 
1 5 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 254. 
1 5 4  Sealsamas, 1. 232. 
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Ar ju Matsu Jaan ja Saua-augu Jaan,1 5 5  seega Karinu omadega 
kokku 27 inimest. Peale selle kuulati üle rida teisi isikuid Kari
nust ja Orinast, nagu opmanid, rehepapid, kupjad jne. 

Kohtu otsus oli väga karm mitte ainult sellepärast, et kohtus 
istusid mõisnikud, kes oma klassivaenlase üle ja oma klassivõimu 
säilitamiseks otsustasid, vaid ka sellepärast, et kõrgemad võimu
organid — kindralikuberner, Eestimaa kubermangu prokurör, jus
tiitsminister jt. pooldasid ja otse nõudsid rangeid karistusi, et sel 
teel purustada talurahvaliikumine. Talupojale oli keelatud vastu 
hakata mõisnikule, kohtule, politseile ja seadusele. Karinu ja Orina 
võitlusest osavõtnud talupoegi süüdistati sellises vastuhakkami
ses, kuid kohus ei küsinud kordagi, miks see oli sündinud. Tema 
ülesanne seisis faktide fikseerimises ja vastavalt karistuste mää
ramises. 

Karistused määrati järgmistele isikutele järgmistel põhimotii
videl ja järgmises ulatuses.1 5 6  

I s i k  

1) Eevarti Aadu, 
Karinu sulane. 

2) Tonu Tõnu, 
Karinu sulane. 

3) Sassi Jaani 
Juhan, 
Karinu sulane. 

4) Nuugu Too
mas, Karinu sulane. 

S ü ü t e o d  

Vastuhaku algataja; käis kiltri 
rehe juures talupoegi vastupanule 
õhutamas; kutsus orinalasi Naala 
Mardi kaudu appi; ütles esimesena 
opmanile, et ei peksa öösi rehte. 

Ühines vastuhakuga; käis kiltri 
rehe juures sulaseid vastuhakule 
õhutamas; levitas teateid Liivimaa 
talurahvaseadusest; väitis, et Eesti
maa talurahvaseadus |>ole õige, ja 
nõudis õiget seaduseraamatut; jul
gustas Paju kõrtsi juurestalupoegi 
edasi minema Karinu mõisa; käis 
Võhmutas abi otsimas. 

Ühines vastuhakuga; käis kiltri 
rehe juures talupoegi õhutamas öist 
rehepeksu lõpetama; kutsus orina
lasi Naala Mardi kaudu appi; võt
tis osa rünnakust sõjaväele ja sai 
haavata. -

Oli koos Eevarti Aaduga vastu
haku algataja öise rehepeksu alal; 
mõjustas teisi sellega liituma; tun
gis 12. sept. teibaga varustatult 
mõisa õue ja oli valmis sõdureid 
ründama, mis jäi aga seetõttu teos
tamata, et võitlus esimeste talupoe
gade ja sõdurite vahel kiiresti lõp
pes. 

K a r i s t u s  

40 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

40 paari vitsu 
ja eluajaks Sibe-

40 paari vitsu 
ja eluajaks Sibe
risse. 

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

1 5 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 350. 
1 5 6  Sealsamas, 1. 360—375. 
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I s i k  S ü ü t e o d  K a r i s t u s  

5) Eeriku Mihkli 
Jaan, Karinu 
sulane. 

Ühines kohe vastupanuga opmani 
rehe juures; võttis, osa rünnakust 
sõjaväe vastu, sai haavata ja langes 
vangi. 

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

6) Jaani Hansu 
Mart, Karinu 
sulane. 

Ühines opmani rehe juures vas
tuhakuga; kõneles haagikohtunikule 
vastu; tungis küll mõisa õue, et sõ
javäge rünnata, kuid ei saanud seda 
teha, sest sai haavata ja siis pages. 

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

7) Kõrtsi Mardi 
Joosep, Orina 
sulane. 

Andis edasi Eevarti Aadult saa
dud teate, et Karinus öösi rehte ei 
peksta; mõjustas ka Orina opmani 
reheteolisi õist rehepeksu lõpetama; 
läks teistega kupja rehe juurde ja 
mõjustas sealseid sulaseid samuti 
öist rehepeksu lõpetama; käis 
12. sept. Võhmuta mõisas abi otsi-

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

8) Tohu Juri Ühines opmani rehe juures vastu-
Mart, Orina hakuga ja mõjustas ka kupja rehe 
sulane. teolisi vastuhakule; käis Võhmutas 

abi otsimas. 

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

9) Kaarli Matsu 
Jaan, Orina 
sulane. 

Ühines opmani rehe juures vastu
panuga; mõjustas kupja rehe teolisi 
rehepeksu lõpetama; võttis osa rün
nakust sõjaväele, sai haavata ja lan
ges vangi. 

40 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd. 

10) Kure Jaan, 
Karinu peremees. • 

Käis 12. sept. Võhmutas sealseid 
sulaseid karinulastele ja orinalastele 
appi kutsumas. 

40 paari vitsu. 

11) Karinu toa- Teatas peremeeste vangistamisest 
poiss Hans. Karinu mõisa õuel ja pidas vajali

kuks sulaste appituleku organisee
rimist. 

40 paari vitsu. 

12) Karinu mõisa 
kangur Jaan. 

Mõjustas Treueri Jaani minema 
sulaseid appi kutsuma ja laskis ta 
läbi akna välja. 

40 paari vitsu. 

13) Naala Mart, 
Orina sulane. 

Ühines Orina opmani rehe teoliste 
otsusega rehte mitte peksta; teatas 
mitmele Orina sulasele Eevarti 
Aadu ja Sassi Jaani seisukoha, et 
orinalased karinulastele appi tulek
sid, ja tegi Jaani Jaanile ülesandeks 
minna Jalalõpe külla samasisulist 
teadet viima. 

40 paari vitsu. 
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I s i k  

14) Arju Matsu 
Jaan, Orina sulane. 

15) Paavu Jaani 
Jaan, Karinu sula
ne. 

16) Treueri Juri 
Jaan, Karinu sula
ne. 

17) Saua-augu 
Jaan, Orina sulane. 

18) Matsu Juri 
Jaan, Karinu sula
ne. 

19) Rätsepa Jaa
ni Hans, Karinu su
lane. 

20) Vossi Jaan, 
Karinu õllepruulija. 

21) Jaani Jaan, 
Orina sulane. 

22) Puka Vaabu 
Madis, Orina sula-

S ü ü t e g u  K a r i s t u s  

Ühines kupja rehe juures vastu- 40 paari vitsu, 
hakuga; läks Karinusse 12. sept. sel
le mõttega, et sõduritele vastu pan
na; varustas end teibaga, et end sõ
javäe vastu kaitsta ja sellega näitas 
oma kurja südant, kangekaelsust ja 
vastupanutahet; pealegi ütles haa-
gikohtunikule Orina teel ülbelt, et 
tema on esimene vastupanija ja et 
nemad teadvat küll, miks sõdurid 
tulevad. 

Ühines opmani rehe juures vastu- 30 paari vitsu, 
panuga; varustas end teibaga ja oli 
valmis end kaitsma sõjaväe vastu; 
kuigi puudusid tõendid, et ta otse
selt oleks osa võtnud rünnakust sõ
javäele, sai ta siiski mõisa õuel haa
vata ja langes vangi. 

Teatas, et peremehed on vangis- 30 paari vitsu, 
tatud ja neid pekstakse, ja kutsus 
sulaseid peremeestele appi ruttama. 

Ühines vastuhakuga rehepeksu 30 paari vitsu, 
asjus; tuli Karinusse 12. sept., et 
sõduritele vastu panna; varustas 
end teibaga, mille otsa lõi sõnniku-
hargi haru, näitas sellega oma sü
dame kurjust, kangekaelsust ja vas-
tupanumeelt. 

Hakkas haagikohtunikule 4. sept. 20 paari vitsu 
Karinu mõisas vastu; võttis 12. sept. 
osa kogunemisest Orina kirikukõrtsi 
juurde. 

Hakkas haagikohtunikule 4. sept. 20 paari vitsu 
Karinu mõisas vastu; võttis 12. sept. 
osa kogunemisest Orina kirikukõrtsi 
juurde. 

Mõjustas Treueri Juri Jaani mi- 20 paari vitsu 
neina sulastele teadet viima pere
meeste vangistamisest. 

Ühines vastupanuga öise rehepek- 10 paari vitsu, 
su küsimuses; viis Naala Mardi 
ülesandel Jalalõpe külla teate tulla 
appi karinulastele; 12. sept., kui oli 
karta, et sõjavägi jääba peatuma 
Orinasse, saatsid orinalased ta ka-
rinulasi appi kutsuma. 

Ühines vastuhakuga; 12. sept., kui 10 paari vitsu, 
oli karta, et sõjavägi jääb peatuma 
Orinasse, saatsid orinalased ta ka-
rinulasi appi kutsuma. 
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Karinu peremehed 1) Sepa Tõnu Jaak, 2) Koka Juri Gustav, 
3) Tõnu Juri, 4) Kärneri Hansu Juri, 5) Pussu Juri vabanesid 
karistusest, sest nende suhtes ei suutnud kohus vajalikke süütõen
deid saada. 

Eestimaa ülem-maakohus kinnitas Viru-Järva meeskohtu otsuse 
teatavate muudatustega ja nimelt: Matsu Juri Jaani ja Rätsepa 
Jaani Hansu karistust suurendati 40 paarile vitstele. Karinu 
kangru Jaani karistust vähendati 30 paarile, rõhutades, et ta on 
järgnenud toapoiss Hansu üleskutsele ega olnud ise peremeeste 
abistamise "mõtte algataja. Treueri Juri Jaani karistust vähendati 
20 paarile vitstele, sest ta otevat ainult teiste käsku itäitnud. Ülem-
maakohtu otsuses märgiti veel, et need, kes on määratud sunni
tööle, tuleb saata siit kuhugi kaugemasse kohta.1 5 7  

Seega lõpptulemusena määrati 

40 paari vitsu ja eluajaks Siberisse 3 isikut 
40 „ „ „ 2 aastaks sunnitööle 6 ,, 
40 „ „ 6 „ 
30 ,, ,, 3 ,, 
20 * „ „ 2 „ 
10 „ „ 2 „ 

Kohtu otsus viidi täide 1806. aastal Tallinna turul. 

4. Kose-Uuemõisa ja ümbruskonna mõisate talurahva 
antifeodaalne võitlus a. 1805 

V õ i t l u s e  a l g u s  

Eestimaa talurahva kõige silmapaistvamaks feodaalse rõhumise 
vastaseks võitluseks tol perioodil oli Kose-Uuemõisa ja ümbrus
konna mõisate sulaste vastuhakk a. 1805. See kasvas ka siin välja 
feodaalse rõhumise raskusest ning oli suunatud kõigepealt öise 
rehepeksu vastu. Seejuures levisid ka siin kuuldused, et öine rehe
peks pole seaduslik, et Eestimaa regulatiiv a. 1804 pole õige talu
rahvaseadus. Kõik see leidis arusaadavalt kindlat uskumist. Ravila 
sulane Napu Hindrik oli kuulnud ühelt reisisellilt, et Saksamaal 
pekstakse kuivatamata rukki rehte ainult päeval, ja kõneles sellest 
ka teistele.1 5 8  Kose-Uuemõisa sulase Türgi (Turcki) Tõnu andmeil 
kõnelnud keegi reisisell Kose kõrtsis, et nendele antud regulatiiv 
pole õige.1 5 9  Ravila sulane Vilu Allika Hindrik kinnitas ülekuula
misel, et nad kõik nendel nädalatel olid arvamisel, et keiser on öise 
rehepeksu ära keelanud, aga mõisnikud ei vii seda otsust täide. 
Ta kinnitas, et talupoegade hulgas oli levinud veendumus, et Eesti
maa regulatiiv ei pärine keisrilt, vaid mõisnikud on selle ise tei

1 5 7  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, I. 375. 
1 5 8  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 234. 
1 5 9  Sealsamas, !. 131. 
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nud. Õiget regulatiivi on Tallinna saadetud kaks vankrikoormat, 
kuid mõisnikud varjavad seda ja on ise oma «naero ramatu» talu
poegadele andnud. Õige regulatiiv on siiski mõningatel suurematel 
isandatel ja mõnedel vene kaupmeestel, peaeksemplar aga on ühe 
vene papi käes. Seda kõike olevat neile vene kaupmehed kõnel
nud.1 6 0  Levisid ka teated talurahva vastuhakkudest ning kuuldused 
öise rehepeksu ärajäämisest ühel ja teisel pool. Karinu sulaste võit
lusest öise rehepeksu vastu rääkis teistele kindlasti Kirimäe sulane 
Kõlli Toomas, kes Kose-Uuemõisas töötades kuulis sellest sealsetelt 
ja teiste mõisate teenijatelt, kes olid kaasas Kose-Uuemõisa jahile 
saabunud isandatega.1 6 1  Peale muu levisid teated (kuigi ebaõiged), 
et Tallinna rae mõisas ja Mõigus ei peksta enam öösi rehte.1 6 2  

Vastupanu öisele rehepeksule algas esimesena Mäe rehe juures 
Kose-Uuemõisas 11. septembril. Nagu rõhutas üks võitluse juhte 
Pauna (Pana) Pääma Mait kohtulikul ülekuulamisel, oli sulastel 
säärane mõte juba ammu olnud.1 6 3  Selle otsuse teokssaamise mo
ment langes esmaspäeva õhtule, mil rehepeks oli algamas ja kub
jas Tõnu oli õhtut sööma läinud. Kubjas seletas ülekuulamisel, et 
kui tema lahkus, siis paistis, et sulased alustavad rehepeksu. Kui 
ta aga tagasi tuli, siis öelnud kõik üksmeelselt, et öösi enam rehte 
peksta ei tule.1 6 4  Kupja äraolek lõi niisiis sobiva momendi tegut
semiseks. Kuid Mäe rehe teolised ei tahtnud toimida teistest lahus. 
Andmed ei näita, kuidas siin algul asja kaaluti, kuid tõsiasi on see, 
et kupja lahkumise järel läks Korjuse Jaak Mäe rehe juurest teise, 
nn. Kui rehe juurde, et sealseid teolisi Mäe rehe juurde kutsuda. 
Türgi Tõnu rääkis hilisemal ülekuulamisel kohtus, et Jaak jõudis 
kohale siis, kui seal olid koos kõik sinna kuuluvad sulased peale 
kahe.1 6 5  Töö oli niisiis ka seal peatselt algamas. Korjuse Jaagu 
saabumine oli kutse ühinemiseks. Pauna Päärna Maidu kinnitust 
mööda teatas Jaak, et nad tahavad saata kupja rehepeksu küsimuses 
mõisa.1 6 6  Kui rehe sulased järgnesid pikemata kutsele, mis näitab, 
et vastuhaku mõte oli ka siin küps. Selle rehe juurest läks oma
korda saadik kolmanda rehe juurde, et kutsuda ka sealseid sula
seid Mäele. Osa sealt ka ilmus, osa aga läks koju.1 6 7  

Kui kubjas tagasi tuli, teatasid Mäe rehe juurde kogunenud teo
lised, et nad öösel enam rehte ei peksa, mida kubjas kohe ruttas 
teatama mõisa. Peatselt ilmus kohale mõisaomanik C. v. Tiesen-
hausen ühes oma venna, Võhmuta mõisaomanikuga, Kose-Uue
mõisa valitseja J. Zeibigi ning kubjas Tõnuga. Tiesenhausen nõu
dis, et sulased jätkaksid rehepeksu nagu seni. Sulased olid aga 
teisel seisukohal. Nagu mõningate sulaste vastustest järgnevalt sel

1 6 0  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 46. 
1 6 1  Sealsamas, 1. 136. 
1 6 2  Sealsamas, 1. 123, 149. 
1 6 3  Sealsamas, 1. 148. 
1 6 4  Sealsamas, 1. 186. 
1 6 5  Sealsamas,' 1. 122. 
1 6 6  Sealsamas, 1. 148. 
1 6 7  Sealsamas, 1. 123. 
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gus, olid nad päeval nõus kõiki töid tegema, seejuures ka rehte 
peksma, öösi aga mitte.1 6 8  Tiesenhausen püüdis nüüd sulaste ühis-
rinnet lõhkuda, nõudes vastupanu juhtide nimetamist, kuid sulaste 
nimel, kes tundsid kollektiivi jõudu, rõhutas Pauna Päärna Mait, et 
see on nende kõikide otsus.1 6 9  Kuigi mõned mehed olid kartusest 
mõisniku ees valmis rehele minema, jäi sel õhtul rehepeks siiski 
ära mõisavõimude otsusel, sest aeg oli juba hiline. 

Selleks et lööki anda sulaste vastupanule, otsustas Tiesenhau
sen kõrvaldada arvatava ässitaja Kõlli Tooma. Nagu kohtulik uuri
mine hiljem näitas, ei etendanud Toomas siin erilise «ässitaja» 
osa, ka hiljem ei olnud ta ainujuht,1 7 0  kuigi oli mõjukas mees.1 7 1  

Kuid mõisavõimude viha oli ta küll ära teeninud oma varasema 
trotsliku käitumisega, mistõttu ka nüüd langes kahtlus esijoones 
temale, eriti veel seetõttu, et ta viibis sel ajal Uuemõisa meeste 
hulgas Mäe rehe juures. Kõlli Toomas pärines Tiesenhausenile kuu
luvast Kirimäe mõisast ja tegi tavaliselt oma teopäevad seal, kuid 
nüüd oli ta Uuemõisas müüritööl ja tööpäeva lõpul tuli Mäe rehte 
ööbima.1 7 2  Rehe juurde saabus ta tegelikult siis, kui Uuemõisa 
mehed olid juba kupjale oma otsuse teatanud. Tiesenhauseni küsi
musele, mida ta siin teeb ja miks ta rehte ei peksa, vastas Toomas, 
et ta on tulnud siia magama. Kirimäel pidi pekstama rehte alles 
järgmisel päeval. Toomas ütles, et tema on valmis ka öösi rehte 
peksma, kuid tingimusel, et ta У2 tundi varem vabaks saaks, sest 
tal on vaja ju Kirimäele minna, mis on Uuemõisast 5 versta 
eemal.1 7 3  Kõlli Tooma põhjendatud väited ei lugenud midagi. Tie
senhausen nägi temas kardetavat meest ja andis käsu tema vangis
tamiseks. Käsk jäi täitmata, sulased seda ei teinud, sest nende poo
lehoid kuulus Toomale. Kristli Hindrik ütles otseselt, et teda ei tule 
vangistada, sest ta pole midagi teinud.1 7 4  Vangistamise mõttest 
aga Tiesenhausen ei loobunud. Vihaselt tõukas ta Tooma välja ja 
lahkus seejärel Mäe rehe juurest ühes oma kaaslastega. 

K õ l l i  T o o m a  v a n g i s t a m i n e  j a  j ä r g n e v  
v a b a s t a m i n e  

Et Kõlli Toomas oli ka järgmisel päeval Uuemõisas müüritööl, 
seega mõisnikule hästi kättesaadav, siis otsustas Tiesenhausen ta 
vangistada ning pani selle ülesande valitsejale. Oli näha, et mõis
nik sellest mehest iga hinna eest vabaneda tahtis. Veel hommikul 
enne jahile minekut ütles ta Toomale, et kui ta oleks pagenud, siis 

1 6 8  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 123, 186, 190. 
1 6 9  Sealsamas, 1. 149. 
1 7 0  Sealsamas, 1. 155. 
1 7 1  Täiesti ebaõige on kõnelda Kõlli Toomast kui Eestimaa kuningast, nagu 

seda teeb M. A i t s a m oma raamatus «Eestimaa kuningas». 
1 7 2  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 369. 
1 7 3  Sealsamas, 1. 136. 
1 7 4  Sealsamas, 1. 136, 193. 
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poleks ta teda taga otsinud,1 7 5  Kubermanguvalitsusele teatas Tie
senhausen vangistamise põhjusena hiljem valelikult, et Toomas ole
vat ässitaja ja nekrutiks võtmisel oleks ta niikuinii pagenud.1 7 6  

Tiesenhauseni ja tema jahiseltskonna äramineku järel "asuski valit
seja Zeibig oma ülesannet täitma koos Kirimäe kupja ning koka ja 
kutsariga.1 7 7  Toomas vangistati ja asetati vankrile, et viia ta Tal
linna kubermanguvalitsuse käsutusse. Kõlli Tooma Tallinna toime
tamine mõisavõimudel siiski ei õnnestunud, sest talupojad astusid 
vahele. Kõlli Tooma vend Kõlli Hansu Juhan, kes oli ka mõisas 
müüritööl, teatas venna vangistamisest Korjuse Jaagule ja vii
mane saatis sellest kohe sõnumi Saula Roobu ehk Mäe Madise Ju
riga Mäe ja Kui rehe juurde,1 7 8  kus sulased parajasti lõunastasid. 
Järgnevalt läks ta ka ise Kui rehe juurde ja Kaela Madise Hansu 
andmeil kutsus sulaseid üles Toomast vabastama.1 7 9  Niipea kui su
lased mõlema rehe juures olid teada saanud Kõlli Tooma vangista
misest ja linna saatmisest, asusid nad (kokku umbes 40—50 meest) 
hobustele ning ratsutasid Toomale ja valitsejale järele.1 8 0  Samas 
läksid Türgi Tõnu ja Otsa Jaan Uuemõisast Kirimäele, et sealseid 
sulaseid kaasa kutsuda.1 8 1  Uuemõisa mehed jõudsid vangile jä»rele 
umbes 10 versta kaugusel Uuemõisast Saula metsa vahel. Nad pii
rasid vankri ümber ja nõudsid seletust, miks Toomas linna viiakse, 
kinnitades, et tema pole rohkem süüdi kui nemad kõik; kui tema 
viiakse linna, siis tulevad nad kõik kaasa.1 8 2  Valitseja oli sunni
tud Tooma vabastama ja kõik pöördusid tagasi. Umbes ühe versta 
kaugusel Uuemõisast tulid neile vastu Kirimäe mehed, kellega koos 
mindi mõisa. 

Sündmus Kõlli Toomaga muidugi ainult teravdas sulaste ja 
mõisa vahekorda. Tema vabastamine oli sulaste võit ja nad tundsid 
jõudu kasvavat. Mõisa jõudnud, kinnitasid nad, et kuna üks nende 
inimestest on süütult vangistatud ja tahetud linna viia, siis nemad 
enam öösi mingil tingimusel rehte ei peksa.1 8 3  Sellest seisukohast 
pidasid nad ka kinni. Päeval aga tegid nad kõiki mõisatöid, pek
sid ka rehte ning peksid samal päeval veel eelmise õhtu rehe ära. 

Pärast öise rehepeksu lõpetamist asusid mõisavõimude vastu 
võitlust alustanud Kose-Uuemõisa sulased oma olukorda kindlus
tama ja seljatagust tugevdama. Sel eesmärgil püüti kaasa tõm
mata teiste mõisate sulaseid. Juba 12. septembri õhtul, pärast 
Tooma vabastamist, saatsid Kirimäe mehed eesotsas Kõlli Too
maga Vetka Jüri Ravila mõisa.'94  Siin teatas Vetka Jüri, et Uuc-

1 7 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 137. 
1 7 6  Sealsamas. 1. 37. 
1 7 7  Sealsamas, I. 138. 
1 7 8  Sealsamas, 1. 215. 
1 7 9  Sealsamas, 1. 169, 191. 
1 8 0  Sealsamas, 1. 370. 
1 8 1  Sealsamas, 1. 194. 
1 8 2  Sealsamas, 1. 370. 
1 8 3  Sealsamas. 
1 8 4  Sealsamas, 1. 195. 

210 



mõisas on öine rehepeks lõpetatud! ning kutsus Ravila mehi seda
sama tegema. Sealsed sulased otsustasidki kohe Uuemõisa meeste 
seisukohaga ühineda. Nagu näitas Ravila sulaste Naeri (Neari) 
Hansu ja Päärna (Paerna, Bearne, Baerni) Juri Juhani hilisem 
kohtulik ülekuulamine, kõneldi Ravilas tol korral ka vastastikusest 
abistamisest. Mainitud sulaste andmeil kinnitanud Vetka Jüri, et 
Uuemõisa inimesed tulevad neile häda korral appi ja Ravila mehed 
peavad Uuemõisa mehi samuti abistama.1 8 5  Ravilas käisid ka 
Kaela Tooma Hindriku Tõnu, Siimu Jüri Hans ning Pauna Päärna 
Mait ja Joosep. Nagu kinnitas Mait, leppisid nad kokku vastas
tikku abistada sel puhul, kui neid sunnitakse öösi rehte peksma või 
tahetakse karistada.1 8 6  

Kirimäe mehed eesotsas Kõlli Toomaga saatsid Raudsepa Hind
riku Jaagu 12. septembril saadikuna Habaja mõisa teatama, et 
Kose-Uuemõisas öösel enam. rehte ei peksta, ja kutsuma sealseid 
sulaseid üles selle seisukohaga ühinema. Raudsepa Hindriku Jaak 
käis rehe ja mõisa kõrtsi juures, kuid Habajas oli selles küsimuses 
eriarvamusi, mistõttu öine rehepeks seal jätkus.1 8 7  Habaja sulase 
Tola Matsi Jaani andmeil oli Raudsepa Hindriku Jaak kutsunud 
üksteist vastastikku abistama.1 8 8  Raudsepa Hindriku Jaak siirdus 
Kirimäe meeste ülesandel ka Härmi, kuid siin ei saanud ta sulas-
tega kokku, sest need olid vooriga linna läinud.1 8 9  

18. septembril teatas Tiesenhausen sulaste vastuhakust Kose-
Uuemõisas kubermanguvalitsusele. Ta märkis Kõlli Tooma vabas
tamist sulaste poolt ning saadikute saatmist teistesse mõisatesse, 
et õhutada sealseidki teosulaseid vastuhakule ning kindlustada 
endale abi teistest mõisatest. Tiesenhausen palus kubermanguvalit
suselt abi «mässajate» vastu.1 9 0  

H a a g i  k o h t u n i k  F .  v .  V i e t i n g h o f f  K o s e - U u e 
m õ i s a s  

Juba 18. septembril tegi kubermanguvalitsus Lõuna-Harju haa
gikohtunikule Vietinghofile ülesandeks minna Kose-Uuemõisa ja-
uurida, kuivõrd põhjendatud on Tiesenhauseni kirjas märgitud as
jaolud, ning seada kuulekus jalule. Talupoegadele tuli öelda, et 

• kui neil on mõisa peale kaevata, siis tehku seda kihelkonnakohtus. 
Kubermanguvalitsus arvas, et ka siin pole uuest regulatiivist 
õigesti aru saadud ning seetõttu tuleb talupoegi leebelt kohelda. 
Kui talupojad uute vakuraamatute alusel on kohustatud öösi rehte 
peksma, siis tuleb neile selgitada, et nad seda peavad tegema. Ässi
tajad tuli vangistada ja Tallinna saata. Talupoegi tuli hoiatada 

1 8 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, I. 229, 236, 237. 
1 8 6  Sealsamas, 1. 318—319. 
1 8 7  Sealsamas, 1. 199—201. 
1 8 8  Sealsamas, 1. 290. 
1 8 9  Sealsamas, I. 201. 
1 9 0  Sealsamas, 1. 37. 
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edasise vastupanu eest ja teatada, et selle jätkumise puhul saabub 
kohale sõjavägi, kes nende vastupanu niikuinii murrab.1 9 1  

20. septembril oli Vietinghoff juba Uuemõisas. Tema esimeseks 
sammuks oli, nagu nähtub ta kirjast Langellile 21. septembril,1 9 2  

peale olukorraga tutvumist (mõisa käsutuses olevate andmete alu
sel) sulaste ja peremeeste mõisa käsutamine järgmise päeva hom
mikuks. Kutsuti ka kohalikud vallakohtunikud. Peremehed läksid 
otse mõisa, kuid sulased kogunesid enne Kose-Uuemõisast paari 
versta kaugusel oleva Kuivajõe kõrtsi juurde. Siin oli võimalik 
enne mõtteid vahetada, millistele seisukohtadele asuda haagikoh-
tuniku ees, siit oli võimalik minna korraga mõisa, mis suurendas 
iga üksiku julgeolekutunnet. 

Haagikohtunik asja sügavamalt uurima ei hakanudki. Ta teadis 
juba ennegi, et õigus peab olema Tiesenhausenil, mitte sulastel. Ta 
nõudis sulastelt peremeeste juuresolekul, et need pöörduksid tagasi 
öise rehepeksu juurde, sest vastasel korral tõmbavad nad endale 
veel suurema karistuse. Kui neil aga on mõisa peale midagi kae
vata, siis esitagu selle kohalikule kihelkonnakohtunikule (kes ka oli 
selleks puhuks Kose-Uuemõisa tulnud). Sulased ei esitanud min
geid uusi kaebusi. Kuid nad jäid oma endiste seisukohtade juurde 
ning teatasid, et teevad kõiki muid mõisatöid peale öösise rehe
peksu. Nüüd muutis Vietinghoff oma taktikat ja püüdis sulaseid 
üksikult enda juurde tuppa kutsuda, ilmselt selleks, et juhtivaid 
mehi vangistada ja mõni neist üldiseks hirmutamiseks läbi peksta. 
Kose-Uuemõisa sulased (nagu talupojad igal pool) teadsid hästi, 
mida see tähendab, ja seepärast ka keegi tuppa ei läinud. Haagi
kohtunikule teatasid nad, et kui tal on neile midagi öelda, siis 
tehku seda kõigi ees. Sulaste hulgas olid levinud kuuldused, et 
sõjavägi tuleb Kose-Uuemõisa neid karistama, seepärast saatsid 
Pundi Hansu Jaan, Kõlli Toomas ja Kaela Tõnu julgeoleku kind
lustamiseks Reinu Jaani Hansu Ravilasse, et sealseid sulaseid 
Kose-Uuemõisa kutsuda. Ravila sulased, umbes 40 inimest, ilmusid 
ratsa kohale just sel ajal, kui Kose-Uuemõisa sulased olid haagi-
Jtohtuniku ees. Viimane nõudis, et nad lahkuksid, kuid Ravila sula
sed teatasid, et nad on tulnud abistama Uuemõisa mehi ega lahku 
enne, kui viimastel ära minna lubatakse. Seepeale oli haagikohtunik 
sunnitud Kose-Uuemõisa mehed ära laskma. Tema katse murda 
sel teel kohalike talupoegade vastupanu oli nurjunud. Siis 
tegi haagikohtunik kohalikele talurahvakohtunikele Aru Juhanile 
(Kanavere külast), Reinu Jaani Mihklile (Kärla külast), Pauna 
Jaanile (Kurena külast) ja Marguse Juhanile (Saula külast) üles
andeks vangistada Kõlli Toomas ja teised «juhid» ning «ässitajad», 
kuid vallakohtunikud keeldusid seda tegemast, sest nende poole
hoid kuulus sulastele. Oma keelduvat seisukohta motiveerisid nad 
sellega, et nad ei suuda midagi .korda saata nii suure hulga vastu. 

1 9 1  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 954—957. 
1 9 2  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, sü. 1700, 1. 64—65. 
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Järgnevalt teatas Vietinghoff, et kuna temal pole õnnestunud kuu
lekust saavutada, tuleb kohale sõjavägi.1 9 3  

S õ j a v ä e  s a a b u m i n e  K o s e - U u e m õ i s a  ,  

Lisaks Vietinghofi aruandele esitas Tiesenhausen kubermangu
valitsusele oma valitseja Zeibigi kaudu suuliselt uue kaebuse su
laste peale. Ta märkis, et sulased jätkavad vastupanu ja õhutavad 
teiste mõisate sulaseid sedasama tegema, ning palus veel kord 
saata kohale sõjavägi.1 9 4  Nendes tingimustes pöördus tsiviilkuber
ner 27. septembril sõjakuberner Spiridovi poole ja nõudis viivita
mata kuni 250 mehe saatmist usaldusväärsete ohvitseride juhtimi
sel Kose-Uuemõisa. Väesalk tuli varustada proviandiga 10 päe
vaks ja tema ülesandeks oli talupoegade vastupanu likvideeri
mine.1 9 5  Sõjaväe vähesuse tõttu kubermangus ei suudetud sellist 
hulka välja panna. Saadeti 104 meest, neist 94 sõdurit, 6 allohvit
seri ja 4 ohvitseri eesotsas kapten J. Muskeiniga. Sõjaväeüksus 
läks Kose-Uuemõisa komandeeritud valitsusinõuniku parun 
F. v. Roseni käsutusse. Langell iseloomustas teda kui meest, kes 
tundis rahva keelt ja oli omandanud kogemusi talupoegade rahu
tuste mahasurumisel juba 1797. a. Järve mõisas Jõhvi kihelkonnas 
Virumaal.1 9 6  Vastavalt kubermanguvalitsuse instruktsioonile seisis 
tema ülesanne selles, et Kose-Uuemõisas ja ümbruskonnas endine 
kord jalule seada, «ässitajad» vangistada ja kubermanguvalitsusse 
toimetada. Rosen koos Eestimaa commissarius fisci J. v. Holt-
ziga lahkus Tallinnast pärast sõjaväeüksust ja jõudis Kose-Uue-
mõisasse reedel, 29. septembril kell 8 õhtul. Siin leidsid nad eest 
peale Vietinghofi ja Kose-Uuemõisa omaniku Tiesenhauseni veel 
rea mõisnikke ümbruskonnast, keda oli kohale toonud ärev olukord 
sõjaväe tuleku ootel.'Sel õhtul koondas Rosen peatähelepanu sellele, 
et saada olukorrast ülevaadet, milleks ta hankis andmeid mõisnikelt, 
mõisa ametnikelt ja teenijailt. Mis puutub sulastesse, siis said need 
sõjaväe tulekust teada juba neljapäeva ööl vastu reedet, s. t. 28. sep
tembri ööl vastu 29. septembrit. Nagu Kõlli Toomas kohtuli
kul ülekuulamisel kõneles, magas ta sel ööl Mäe rehes kümne sealse 
sulasega, kui Kolu Tõnu nad üles äratas ja teatas, et sõdurid tule
vad mõisa.1 9 7  Mehed läksid siis koju ja otsustasid järgmisel päeval 
mitte enam mõisa tööle minna, vaid koguneda Kuivajõe kõrtsi 
juurde. Teolised, kes sõjaväe tulekust kuulsid, levitasid seda teadet, 
samuti ka otsust koguneda kõrtsi juurde. Türgi Tõnu ütles kohtuli
kul ülekuulamisel, et kui tema oli reede hommikul mõisa teole mine
mas, tulid talle juba varasemad mehed vastu ja teatasid, et sõdurid 

1 9 3  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 65. 
1 9 4  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 1083—1085. 
1 9 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 97. 

Sealsamas, 1. 113. 
1 9 7  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700,.1. 141. 
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saabuvad mõisa, sulaste! aga tuleb minna Kuivajõe kõrtsi juurde, 
kus toimub üldine kogunemine.1 9 8  Arvestades seda, et Kose-Uue
mõisa mehed saavad selle teate hiljemalt tööle saabumisel, saadeti 
Matsi Hansu Hindrik Kirimäele sealseid teolisi Kuivajõele kut
suma.1 9 9  Need tulidki. Et talurahva hulgas oli levinud jutt valest 
regulatiivist, siis siirdus võitluse teravnemise olukorras Pauna 
Päärna Mait ühes Joosepiga reede hommikul Tallinna õiget regula-
tiivi ostma, mis aga ei õnnestunud.2 0 0  Reedel läksid saadikud ka 
teistesse mõisatesse. Nii teatas Kõlli Toomas reede hommikul Naeri 
Hansule sõdurite tulekust ja kutsus Ravila mehi appi.2 0 1  Villandi 
Jaani Juri andmeil seisis appikutse mõte selles, et häda korral sõja
väele vastu panna. Kellel oli püss, pidi selle kaasa võtma.2 0 2  Türgi 
Tõnu saadeti 29. septembril Härmi mõisa, kus ta pidi teatama sõdu
rite tulekust ja sealseid sulaseid appi kutsuma.2 0 3  Teade sõjaväe 
saabumisest levis ümbruskonnas kiiresti. Härmi teosulane Neitsima 
Mart kinnitas, et reede õhtul olid sealsed sulased koos Esko kõrtsis, 
kui sulane Eevart sinna tuli ja kõneles, et sõjavägi on Kose-Uue
mõisa saabumas ning Härmi meestel on ka vaja sinna minna. 
Püssi võtku igaüks, kellel see on, kaasa, teibaid leiduvat Uuemõi-
saski küllalt.2 0 4  Kust Eevart sai teada sõjaväe tulekust, kas Türgi 
Tõnu kaudu või mujalt, pole teada. Türgi Tõnu pidi Uuemõisa 
meeste ülesandel Harmist edasi Habaja mõisa minema, kuid sugu
lased, kelle juures ta Aiandi külas peatus, laitsid selle mõtte ära. 

Kuivajõe kõrtsi juurde kogunesid kõigepealt Kose-Uuemõisa ja 
Kirimäe mehed. Türgi Tõnu andmeil olid paljudel teibad, mille ots 
oli teritatud mõnedel aga varustatud rauaga. Üldse oli igaühel 
oma sõjariist kaasas. Kahel mehel, Raudsepa Jaagul ja Kaela 
Madise Hansul, olid püssid. Umbes keskpäeva ajal tulid ratsa 
kohale Ravila mehed. Relvadeks võtsid nad kõrtsi juurest teibaid 
ning jäid kohale laupäeva õhtuni. Kolm Ravila meest ja mõned 
Kaiu inimesed olid varustatud püssidega ja üks Ravila mees püs
toliga. Milliste teede kaudu Kaiu sulased teate sõjaväe saabumise 
kohta said, pole teada. Pärast lõunat jõudsid pärale ka Härmi 
sulased, kuid neid polnud nii palju kui Ravilast. Kose-Uuemõisa 
sulaste otsus öise rehepeksu küsimuses jäi kõikumatuks. Selles toe
tasid neid teiste mõisate sulased. Üldiseks vaatekohaks kujunes 
mitte kedagi endi hulgast välja anda ja sõjaväele vastu panna, kui 
see kallale tungib. Kui sulased oleksid reede õhtupoolikul asunud 
mõisat ründama, oleks see olnud tühine asi vallutada, kuid seda 
plaani polnud neil siis ega ka hiljem. 

Relvastatud talupoegade kogunemisest Kuivajõe kõrtsi juurde 

1 9 8  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 127—128. 
1 9 9  Sealsamas, 1. 202. 
2 0 0  Sealsamas, 1. 319—320. 
2 0 1  Sealsamas, 1. 231, 380. 
2 0 2  Sealsamas, 1. 281. 
2 0 3  Sealsamas, 1. 378. 
2 0 4  Sealsamas, 1. 305. 
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oldi mõisas muidugi informeeritud. See tekitas seal ärevust ja kar
tust. Kuid sulaste enamik läks öösi koju ning kogu öö vastu 30. sep
tembrit möödus rahulikult. Laupäeva hommikul kell 9 jõudis Tal
linna garnisonist kohale sõjaväekomando eespool mainitud koos
seisus eesotsas kapten Müskeiniga, kusjuures komando oli varusta
tud nii lahingu- kui ka kuulita padrunitega. Sõjaväe tuleku ootel 
oli Rosen käsutanud mõisa vallakohtunikud ja taluperemehed, keda 
ta nüüd, sõjaväeüksuse kohal olles, püüdis välja mängida sulaste 
vastu. Kõigepealt kutsus ta ette Kose-Uuemõisa ja Ravila vällakoh-
tunikud. Rosen koos Vietinghofi ja Holtziga nõudsid, et vallakohtu
nikud paneksid sulased sõna kuulma, ässitajad vangistaksid ja 
välja annaksid. Ilmselt püüdes sulaste rinnet lõhestada ja nende 
võitlusvaimu murda, rõhutas Rosen karistusi ja andis petlikke lu
badusi. Vallakohtunikel tuli sulastele teatada, et neile, kes kuri
tahtliku eksitamise tagajärjel on «mässajatega» ühinenud, andes
tatakse, kui nad kohe muutuvad kuulekaks. «Ässitajatele» lubati 
vähendada karistust, kui nad kahetsevad ja ise end võimude kätte 
annavad. Kes aga seda. ei tee, pidi langema kõige karmima karis
tuse alla. Seejärel anti taluperemeestele käsk koguneda Roseni 
ette mõisa õue. Just sel ajal saabus mõisa teade, et sulased on Kui
vajõe kõrtsi poolt üle välja mõisa poole tulemas.2 0 5  

Nagu märgitud, jäi osa võõraid sulaseid ööks Kuivajõele, Kose-
Uuemõisa omad ühes Kirimäe sulastega kogunesid sinna laupäeva 
hommikupoolikul. Uuemõisa meeste kutsel saabusid ka Ojasuu 
sulased ja Ravila mehed. Siin kõneldi omavahel palju ja ärevalt, 
kuid mingeid juhte ei valitud: Üks otsus oli aga kindel: häda korral 
sõjaväele vastu panna ja mitte kedagi välja and9 või karistada 
lasta. Roseni kutsel, mis sai sulastele teatavaks vallakohtuniku 
kaudu, läksid sulased pärast lõunat mõisa. Kuigi nende hulgas oli 
mehi, kes polnud end millegagi relvastanud, oli enamik end varus
tanud teivastega ning väga võimalik, et nüüdki olid mõnel tulirel
vad kaasas. Kui Rosen nägi relvastatud sulaste hulka tulemas, las
kis ta kohe sõjaväeüksuse mõisa õuel lahingukorda seada ja püssid 
lahingupadrunitega laadida. Sel ajal manitsesid Vietinghoff ja 
Holtz peremehi, et need astuksid välja sulaste vastu, püüaksid neid 
korrale kutsuda ja kuulekusele viia. Peremehed aga põiklesid sel
lest ülesandest kõrvale. Rosen ei julgenud sulaseid mõisa õue lasta, 
vaid läks nendele vastu. Umbes 300—400 sammu kaugusel mõisast, 
rehe juures, kohtas ta teolisi, kes hurraa-hüüdega temale vastu val
gusid. Rosen nõudis, et sulased oma teibad maha paneksid, enne 
kui ta nendega kõnelema hakkab. Seda sulased tegidki ja jagunesid 
siis ise kahte rühma, mis olid teineteisest ca 20 sammu kaugusel. 
Üks nendest rühmadest, Roseni andmeil 80—100 meest, jäi rehe 
ette, teine aga, ca 200 meest, jäi seisma väljale. Teibad asetsesid 
rühmade vahel, nii et neid sai kergesti jälle kätte. Kui Rosen küsis, 
miks nad on vastu hakanud, vastasid sulased vihaselt, et nad pole 

2 0 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 75—76. 
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nõus öösi rehte peksma ega ole rahul Eestimaa talurahvaseadu-
sega, mida keiser pole kinnitanud, vaid mis on mõisnike tehtud. 
Et Rosen oli üksi vihaste sulaste ees, pidas Vietinghoff vajalikuks 
temale rühm sõdureid ühes ohvitseridega järele saata. Vietinghoff 
ja Holtz siirdusid ka ise Roseni juurde, sest taluperemeestega kõne
lusest ei tulnud nüüd, kui sulased olid mõisa väljal, enam midagi 
välja. Rosen püüdis sulaseid veenda nende vastuhakkamise «eba
õigsuses», selles, et nad on «eksiteele» juhitud ja peavad jälle en
dise korra juurde tagasi pöörduma. Ta kinnitas, et sel aastal eesti 
keeles trükitud ja mõisnike poolt talupoegadele väljajagatud regu
latiiv on ainus siinses kubermangus kehtiv talurahvaseadus. Talu
poegadel olevat võimalus oma põhjendatud kaebusi kihelkonna-
kohtule esitada. Kui nad pole rahul kihelkonnakohtu otsusega, või
vad nad edasi kaevata, kuid seni, kuni asi on otsustamata, tuleb 
neil kõik mõisakoormised täita ja oodata vastavate kohtuorganite 
otsust. Rosen teatas ka, st tema on siin riigivõimu esindajana, sest 
ta on kubermanguvalitsuse liige. Kui kuulekust ei saavutata muidu, 
siis võetakse karmid abinõud kasutusele ja sulaste vastu rakenda
takse sõjaväge. Sulased olid oma õiguses täiesti veendunud. Nad 
küsisid Rosenilt irooniliselt, kuhu on jäänud need kaks vankrikoor-
matäit trükitud seaduseraamatuid, mis keiser Peterburist Tallinna 
saatnud. Nad teadvat väga hästi, et mõisnikud neid seaduseraama
tuid talupoegade eest varjavad ja on selle asemel endatehtud regu
latiivi välja jaganud. Eestimaa regulatiiv olevat seda vähem õige, 
et seal otseselt seisab, et ta on mõisnike poolt tehtud. Roseni katsed 
veenda sulaseid regulatiivi õigsuses jäid tagajärjeta. Temale rutta
sid appi Vietinghoff ja Holtz, kes kinnitasid, et Liivimaa talurahva
seadus on määratud ikkagi Liivimaa jaoks ja Eestimaa oma Eesti
maa jaoks, et kohalikud erinevused mõlemas kubermangus tegevat 
paratamatuks kahe seaduseraamatu väljaandmise. Nad püüdsid 
näidata seadustes esinevaid erinevusi ainult näivatena, kuid kõik 
need argumendid sulaseid ei kõigutanud. Nad teatasid kindlalt, et 
ei peksa еПат öösi rehte ja nõuavad keisri poolt kinnitatud regu
latiivi ega ole valmis nendest nõudmistest loobuma. Sulased ütle
sid veel, et kuna Vene riik seisab ühe monarhi võimu all, siis pea
vad kogu riigis valitsema ka ühed ja samad seadused. Et sulaste 
meeleolu muutus järjest ärevamaks ja senised võtted olid liiva 
jooksnud, püüdis Rosen appi võtta riigivõimu autoriteedi. Ta tea
tas, et Eestimaa kubermanguvalitsus on 28. septembril välja and
nud publikaadi, mis käib siinse regulatiivi kohta. See publikaat on 
antud keisri korraldusel ning loetakse pühapäeval kirikus ette. Siis 
võivat nad ise näha oma rumalust. Rosen ja tema kaaslased püüd
sid sulaseid rahustada, soovitasid neil pühapäeval kirikusse minna, 
et kõike ise kuulda. Säärane rahustamispoliitika oli tingitud sel
lest, et sõjaväeüksus oli liiga mõrk sulaste vastupanu murdmiseks. 
Rosen oli sõjaväe ettevaatlikult mõisa õue paigutanud, mitte lage
dale väljale, kus ta olukord oleks halvem olnud. Tõepoolest kartsid 
härrased, et sulased võivad iga silmapilk oma teibad maast haa-
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rata ja rünnakule asuda; meeleolu oli selleks küllalt ärev. Kuigi 
osa talupoegi avaldas nõusolekut minna kirikusse, et seal kuulata 
kubermanguvalitsuse publikaati, küsis teine osa vihaselt ja kibestu-

- nult, milleks on sõjavägi siia toodud. Sulased teatasid, et senikaua 
kui sõjavägi on mõisas, ei asu nad tööle, ja nõudsid visalt sõja
väe äraviimist. Rosen püüdis asjata seletada, et neil pole vaja sõja
väe poolt midagi karta. Ta saadetavat ära siis, kui nende tõrku
mine on lõppenud jia nad on uuesti oma kohustuste täitmisele asu
nud, kui rahu on täielikult jalule seatud ja nad alistuvad keisri 
poolt kinnitatud seadustele. Sulastele oli selge, et sõjavägi oli just 
nende vastu kohale toodud. Nad ütlesid seda ka Rosenile ning 
nõudsid endiselt selle äraviimist. Sulaste ägedus kasvas ja hulga-
lised vahelehüüded härraste seletustele tugevnesid, nii et need endi 
kuuldavaks tegemiseks karjuma pidid. Kartusest sulaste kasvava 
viha ees otsustasid nad pärast kolm tundi kestnud sõnalahingut ta
gasi mõisa tõmbuda. Sulased haarasid nüüd oma teibad ja läksid 
hurraa-hüüdega tagasi Kuivajõe kõrtsi juurde.2 0 6  Jõu ülekaal näis 
olevat sulaste poolel. Rosen pidas sõdurite arvu liiga väikeseks, et 
lagedal väljal sulastele vastu astuda. Nende ümberpiiramine polnud 
võimalik. Et igal sõduril oli ainult 10 lahingupadrunit, oli nende 
võitlusvõime piiratud. Seepärast jättiski Rosen sõdurid ainult mõisa 
kaitseks. Nendes tingimustes ei võinud küsimusse tulla sulaste 
«residentsi» Kuivajõe kõrtsi ründamine. Tundes oma positsiooni 
nõrkust, saatis Rosen veel samal õhtul kiirkäskjala Langeiii juurde 
ja palus kiiresti kohale saata 200—300 meest, kes oleksid varus
tatud vajalikul määral lahingupadrunitega.2 0 7  Võimaliku rünnaku 
puhuks sulaste poolt andis Rosen kapten Muskeinile käsu panna 
valvepostid mõisa ümber, et üllatusi vältida. Ka sulased panid 
omalt poolt ratsapostid välja, et vaenlast silmas pidada ja end 
ootamatuste eest kaitsta. Õhtul hämaras lahkusid sulased Kuivajõe 
kõrtsi juurest ja läksid koju, kuid nagu kinnitas Ravila sulane 
Tõnu Mihkel, lubas iga mees esmaspäeval tagasi tulla.2 0 8  Seda
sama väitsid hiljem kohtus ka Naeri Hans ja Päärna Juri Juhan, 
kusjuures esimese andmeil öeldi üksteisele, et püss või malakas 
tuleb kaasa võtta.2 0 9  

K i r i k u  j a  k u b e r m a n g u v a l i t s u s e  a u t o r i t e e d i  
k a s u t a m i n e  K o s e - U u e m õ i s a  t a l u r a h v a  v a s t u  

Seniks kui reaalne jõud sõjaväe näol kohale tuleb, otsustas 
Rosen talupoegade vastu ära kasutada kiriku mõju ja kubermangu
valitsuse autoriteeti. Kohalikule pastorile G. W. Striederile tegi 

2 0 6  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 77-85. 
2 0 7  Sealsamas, 1. 86. 
2 0 8  Sealsamas, 1. 242. 
2 0 9  Sealsamas, 1. 232, 239. 
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ta ülesandeks pidada pühapäeval asjakohane jutlus talupoegade 
vastupanu murdmiseks, hirmutada neid karistustega enne ja pärast 
surma. Siis tuli ette lugeda kubermanguvalitsuselt äsja saabunud 
publikaat ja see välja jagada. Nagu juba vanem nägime, taotles 
rüütelkonna peamees kubermanguvalitsuse publikaadi avaldamist. 
Kotšubei aga asus esialgu selles suhtes eitavale seisukohale. Kuid 
juba 24. septembril muutis siseminister oma seisukohta ja teatas 
Langellile, et silmas pidades rüütelkonna peamehelt saadud and
meid ei tule publikaadi avaldamisega enam viivitada.2 1 0  Kasvava 
käärimise tõttu talurahva hulgas pidas kubermanguvalitsus tarvi
likuks mõnede muudegi vahendite tarvituselevõttu. Nii otsustas ta, 
26. septembril, et Keilas, Raplas ja Jõelähtmes peetavatele laata-
dele peab haagikohtunik isiklikult kohale minema ja korra eest 
hoolitsema. Võimalike rahutuste mahasurumiseks otsustati sinna 
saata ka sõjaväeüksus.2 1 1  Mis puutub kubermanguvalitsuse publi-
kaadisse, siis pärineb see 28. septembrist. Selles räägiti kulunud 
juttu Eestimaa talurahvaseadusest kui mõisnike omaalgatuse vil
jast, mis anti välja talurahva huvides. Järgnevalt rõhutati, et see 
on keisri poolt heaks kiidetud. Edasi kinnitati, et see regulatiiv on 
siin kehtiv; Liivimaal on oma talurahvaseadus. KUi talupojal on 
oma koormiste üle kaevata, tehku seda kihelkonnakohtunikule, 
ja kui selle lepitämiskatsed tulemusi ei anna, siis kihelkonnakoh-
tule. Talupoeg peab otsust kannatlikult ootama ja oma koormised 
vahepeal täitma. Kui aga keegi jätab mõisaorjuse tegemata, siis 
kohtleb kubermanguvalitsus ,teda kui keisri käskude vastü välja
astujat ja ta langeb raske karistuse alla. Publikaadi lõpuosas 
rõhutati eriti seda, et iga peremees ja sulane olgu mõisnikule kuu
lekas, tehku kõik need tööd ja maksku maksud, mis mõis on peale 
pannud.2 1 2  Niisugusel dokumendil ei võinud olla rahustavat mõju. 

Rosen, Vietinghoff ja Holtz ilmusid ise pühapäeval, 1. oktoob
ril Kose kirikusse, et oma silmaga näha kiriku ja ilmaliku võimu 
koostöö tulemusi. Need aga olid negatiivsed. Pastor Strieder! noo
mival jutlusel polnud talurahvale loodetud mõju, jutluse lõpul 
hakati koguni^,avalikult rahulolematust avaldama. Kui lõpuks pas
tor veel kubermanguvalitsuse publikaadi ette luges, käis läbi kiriku 
vihane protestiväljendus.2 1 3  See oli kogu sealse talurahva demonst
ratsioon, sest kohal oli mitte üksi sulaseid, vaid ka peremehi ja 
naisi. Olukord oli igatahes nii ärev, et Roseni ja tema kaaslaste 
ebakindlusetunne kasvas. Muide, enne kirikuteenistuse algust sai 
Rosen teate, et mitmed talupojad on kõnelnud Roseni, Vietinghofi, 
Holtzi ja ohvitseride tapmise vajalikkusest, et siis asi läheks otse 
keisri ette, kus talupojad õiguse saavad.2 1 4  Vaevalt võis säärase 

2 1 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 340. 
2 1 1  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 900, 1. 1066—1067. 
2 1 2  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 351—352. 
2 1 3  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 89. 
2 1 4  Sealsamas,- 1. 88. 
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"kuulduse taga mõni tõeline kavatsus olla, aga Rosenit ja tema 
kaaslasi tegi see araks, nii et nad hiilisid salaja kirikust Kose-
Uuemõisa sõjaväe kaitse alla. 

L a h i n g  s u l a s t e  j a  s õ j a v ä e  v  a  h  £  1  K o s e - U u e m õ i 
s a s  e s m a s p ä e v a l ,  2 .  o k t o o b r i l  

Teatavasti pidid need sUlased, kes laupäeval olid Kuivajõe kõrt
sis, esmaspäeval sinna tagasi tulema. Kose-Uuemõisa mehed orga
niseerisid pühapäeva õhtupoolikul sulaste rinde uue laiendamise ja 
tugevdamise. Sel eesmärgil siirdusid kaks Kose-Uuemõisa meest 
Habajasse ning sealse: sulase Tola Matsi Juri andmeil kutsusid 
neid esmaspäevaks appi. Habaja sulased pidid omalt poolt saatma 

saadikud Kuimetsa sealseid sulaseid Kose-Uuemõisa kutsuma. Sõna 
tuli saata ka Kaiusse.2 1 5  Kose-Uuemõisa sulaste kutse Kuimetsa 
inimestele andsid pühapäeva õhtul Vaopere kõrtsis edasi Habaja 
sulased Vana Kõrtsi Madis ja Tola Matsi Juri. Vana Kõrtsi Madise 
kinnitust mööda ütlesid nad, et esmaspäeval loetakse Kose-Uue
mõisas ette uus seadus (seda olevat neile sealsed inimesed öelnud). 
Kose-Uuemõisas olevat hulk püsse ja teibaid, kuid kellel on oma 
püss, võtku see kaasa.2 1 6  Kuimetsa sulase Matsi Juri Hansu kuul
mist mööda ütlesid Habaja saadikud, et seal on valmis 120 püssi ja 
kaks koormat teibaid.2 1 7  Mis puutub uude seadusse, siis selle all 
mõisteti uut regulatiivi ja öise rehepeksu küsimuse otsustamist 
sulaste kasuks. 

Samal õhtul läks osa Kuimetsa sulaseid, nimelt Jaagu Hans, 
Titsu Matsi Juri Hans, Saua-augu Hans, Veski Jüri Mihkel, Eeverti 
Jaani Juri ja A. Maibaum (Liivimaalt pärinev vaba mees) Kaiusse. 
Nad kohtasid kaiulasi Kasando kõrtsis. Jaagu Hansu andmeil 
kõnelesid nad, et esmaspäeval loetakse Kose-Uuemõisas ette 
uus.õigus ja Kose-Uuemõisa mehed kutsuvad ka teisi sinna.2 1 8  Kaiu 
sulane Luigu Mart mõistis kutset nii, et sinna minnakse uut õigust 
kuulama,'aga sellega, et sinna läheb rohkesti inimesi, välditakse 
ka Kose-Uuemõisa meeste karistamist. Kuimetsa mehed teatasid 
omalt poolt kaiulastele 120 püssi ja 2 koorma teivaste olemasolust 
Kose-Uuemõisas ning käskisid kaasa võtta püssid, kellel need on, 
et sõduritele vastu panna, kui need tahavad talupoegi peksta.2 1 9  

Nagu siit näha, oli kollektiivse enesekaitse mõte sulastes kindlalt 
juurdunud. Mis puutub Triigisse siis sealse sulase Sepa Peetri 
Aadu andmeil jutustas Vana Hindriku Jaan pühapäeva õhtul koju 
jõudnult ki-rikulistelt kuulnud olevat, et sõjavägi on Kose-Uuemõi-
sas. Kose-Uuemõisa inimesed soovivat, et ka teistest piirkonda

2 , 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 290—291. 
2 1 6  Sealsamas, 1. 294. 
2 1 7  Sealsamas, 1. 261. 
2 1 8  Sealsamas, 1. 259. 
2 1 9  Sealsamas, 1. 250. 
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dest tuldaks kohale ja aidataks häda korral sõjaväele vastu 
panna.2 2 0  On arvata, et kirikuliste kaudu pühapäeva õhtul teated 
Kose-Uuemõisa sulaste võitlusest, nende mõtetest ja lootustest mit
mele poole mujalegi laiali kanti. 

Otsustavaks päevaks kujunes Kose-Uuemõisa sulaste võitluses 
esmaspäev, 2. oktoober. Kella 10 paiku saabus Rosenile kiri tsiviil
kuberner Langellilt, milles teatati, et on või ma,tu nii palju sõdureid 
saata, kui see oli nõudnud, kuid väiksemas ulatuses lisajõudu on 
saabumas. Langeiii poolt lubatud abi jõudis kohale kella 2 ja 3 
vahel ning koosnes 86 sõdurist kahe ohvitseri juhtimisel.2 2 1  Seega 
tõusis kogu sõjaväeüksus 192 meheni, nendest 180 sõdurit, kuus 
allohvitseri ja kuus ohvitseri. Selline sõjaväehulk oli Roseni arva
tes liiga väike sulaste vastupanu murdmiseks. Tuleb arvesse võtta, 
et faktiliselt olid püssidega varustatud 120 meest, kuna saabunud 
50 suurtükiväelast olid ilma püssideta, kuigi varustatud mõõka
dega. Et saabunud abi nõrkust varjata, segati püssideta mehed 
kohe teiste hulka. 

Sulaste kogunemine Kuivajõe kõrtsi juurde algas esmaspäeva 
hommikul. Siia tulid kõigepealt Kose-Uuemõisa ja Kirimäe sulased, 
siis mehi lähemalt ja kaugemalt teistest mõisatest. Et Habaja ja 
enamik Härmi sulaseid ei ilmunud, siis saadeti neile järele Pauna 
Päärna Joosep, Mardi Jüri Jaan, Oti Kördu Hans ja Ülesoone 
Hans.2 2 2  Habaja meestest enamik siiski ei tulnud. Habajast sõitsid 
mainitud isikud edasi Härmi, kus kohtasid sealseid sulaseid rehe 
juures. Üheskoos sõideti Kuivajõe kõrtsi juurde. Kuid sinna jõudsid 
nad alles pärast võitlust. Näib, et Kuivajõe kõrtsi juurde kogunes 
mehi vähemalt 12 mõisast, nimelt Kose-Uuemõisast, Kirimäelt, Ra
vilast, Kaiust, Kuimetsast, Kautjalast, Alaverest, Inglistelt, Oja-
suult, Harmist, Habajast ja Triigist. Harju meeskohtu andmed luba
vad oletada, et ka Mahtra mehed olid mõnel määral seotud Kose-
Uuemõisa sündmustega.2 2 3  Enamik talupoegi varustas end teivas
tega Kuivajõe kõrtsi juures, kuid vähesed olid ka tulirelvadega. 
Püssid olid järgmistel isikutel: Kaela Madise Hansul Kose-Uue
mõisast, Raudsepa Hindriku Jaagul Kirimäelt, Tõnu Mihklil Ravi
last, Naeri Hansul Ravilast, Maibaumil Kuimetsast, Saua-augu 
Hansul Kuimetsast, Penti Tõnul Kaiust. Peale selle oli Villandi 
Jüril (Ravilast) püstol. Mingit rünnakuplaani mõisa vastu ei olnud 
sulastel ka esmaspäeval. Seda kinnitasid kõik, kellele vastav küsi
mus hiljem ülekuulamisel esitati. Seda näitab seegi, et rida talu
poegi läks mõisa koguni ilma relvadeta ja selliseid oli isegi esi
mestes ridades. Pealegi oli sõjaväe juurdetulekuga rünnaku edu 
küsitavamaks muutunud. Kui Kose-Uuemõisa ja ümbruskonna mõi
sate sulased esmaspäeval mõisa läksid, siis ikkagi selleks, et saa

2 2 0  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 284. 
2 2 1  Sealsamas, 1. 91. 
2 2 2  Sealsamas, 1. 302, 340. 
2 2 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 215. 
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vutada positiivne lahendus nii öise rehepeksu kui ka talurahvasea-
duse asjus. Nagu juba varem nägime, levisid kuuldused, et see 
lahendus tuleb. Seejuures olid aga talupojad valmis end kaitsma 
iga vägivalla ja rünnaku vastu, mis võis tulla sõjaväe poolt. 

Kui Rosen nägi umbes tund aega pärast abiväe kohalesaabu-
mist talupoegade hulka üle välja mõisa poole tulemas, andis ta 
kohe kapten Muskeinile käsu viia suurem osa sõjaväekomandost 
talupoegade vastu ja seada umbes 100 sammu kaugusel äulastest 
lahingurivisse. Rosen hindas sulaste arvu 400—500 mehele,2 2 4  mis 
näib olevat liialdatud. Esmaspäeval, mõni aeg enne mõisa mine
kut, lugesid Kõlli Toomas, Vainu Peeter ja Härmi Eevart sulaseid 
ning Kaela Madise Hansu kuulmist mööda oli kohal 240 meest.2 2 5  

Mõisa minevate sulaste arv oli küll suurem hilisemate juurde
tulijate arvel, kuid vaevalt tõusis see Roseni poolt antud arvuni. 

Roseni korralduse kohaselt tuli Muskeinil nõuda, et talupojad 
kohe oma relvad maha paneksid, ja kui nad seda ei tee, siis viivi
tamatult tulistada.2 2 6  Sellest nähtub, et Rosen tahtis anda talu
poegadele, keda ta vihkas ja kes tema arvates erinesid loomast 
ainult inimese näo tõttu, verise õppetunni. Rosenile langeski pea
mine süü selles,.mis hiljem sündis. Sõdurite tulekul hargnes sulaste 
mõisale lähenev kolonn nähtavasti varem kokkulepitud plaani 
järgi pikaks reaks, ikka kaks meest kõrvuti. Ainult keskele jäi 
suurem rühm. Sel viisil olid ümberhaaramise võimalused raske
mad, tulistamine vähem tagajärjekas. Oluline osa veresauna kor
raldamisel langes kapten Muskeinile. Vihates talupoegi kui oma 
klassivaenlasi samuti nagu Rosen, suhtus ta -üleolevalt ja põlgu
sega nende löögijõusse ning viis sõdurid sulastest ainult 20 sammu 
kaugusele. Sellelt liinilt astus ta 10 mehega veel mõned sammud 
edasi ja nõudis siis talupoegadelt relvade mahapanemist,2 2 7  millest 
talupojad aga aru ei saanud. Selles äärmiselt pinevas õhkkonnas 
viskas Härmi sulane Neitsima Mart teiba käest, ruttas kapteni 
juurde, langes põlvili ja haaras kapteni jalgade ümbert kinni. 
Neitsima Mart oli teistele sõdurite lähenemisel soovitanud minna 
ja paluda ohvitseri käest armu. Kui see mõte teiste sulaste seas 
pooldamist ei leidnud, asus ta seda üksi teostama. Kapten tõukas 
ta toorelt pikali 2 2 8  ja andis käsu tulistada,2 2 9  ilma et sõduritele 
keegi oleks kallale kippunud. Sellises olukorras asusid sulased sil
mapilkselt rünnakule. Esimesena langes kapten, kukkudes maha 
Neitsima Mardi kõrval olnud Kaiu sulase Luigu Mardi teibalöö-
gist pähe.2 3 0  Hiljem- jagasid talle hoope veel mõned teisedki sula
sed. Talupoegade ridadest tuleva tulistamise tagajärjel langes ka 

2 2 4  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 92. 
3 2 5  Sealsamas, 1. 173. 
2 2 6  Sealsamas, 1. 92. 
2 2 7  Sealsamas, I. 93. 
2 2 8  Sealsamas, 1. 308. 
2 2 9  Sealsamas, 1. 93. 
2 3 0  Sealsamas, 1. 252. 
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allohvitser J. Filippov. Sulaste hoogne pealetung lõi taganema 
sõdurite rivi vasaku tiiva ja ka tsentrumi. Võitluse käiku tõi muu
datuse parem tiib, kes ohvitseride õhutusel ei taganenud ja talu
poegi pidevalt tulistas. See toimus küll huupi ja talupoegade taba
mine nende kiire liikumise tõttu oli raske, aga avaldas siiski mõju 
ja mitmed sulased pagesid peatselt lahinguväljalt. Sõdurite 
parema tiiva vastupanu tõttu oli ka' tsentrumil ja vasakul tiival 
võimalik end koguda ning avada tuli talupoegade pihta. Pärast 
kuni 3/4  tundi kestnud ägedat võitlust tõmbusid sulased lahingu
väljalt tagasi Kuivajõe kõrtsi poole, võttes kaasa oma haavatud. 
Sõjaväekomando läks tagasi mõisa,2 3 1  Kuivajõe kõrtsi rünnata ta 
ei julgenud. 

Mis puutub kaotustesse, siis sulaste poolel said surma kuus 
inimest: Kõnnukse Jaani Madis Kose-Uuemõisast, Kangru Peetri 
Mikk Ravilast, Hansu Tõnu Madise Eevart Ojasuult, Pärtli Aadu 
Hindrik Triigist, Tõnsu Jaani Tõnu ja Vaade Jaani Beerend 
Kaiust; üks raskesti haavatud sulane — Kangru Jaani Tõnu Kose-
Uuemõisast langes vangi ja suri hiljem.2 3 2  Teiste haavatute arvu 
on raske kindlaks määrata, sest talupojad varjasid, et olid haava
tud. Rosen hindas nende arvu temani ulatunud andmete alusel 
30-ni, mis aga ei tarvitse tõele vastata. Ta püüdis sihilikult suu- _ 
rendada sulaste kaotusi, et sellega talupoegi hirmutada. Sõjaväe-
komandost said suruna kapten Muskein ja allohvitser Filippov 
ning haavata 10 meest. Kui sõjavägi kulutas Karinus talupoega
dele 94 padrunit ja võitluses murti 7 püssi, siis Kose-Uuemõisas 
tulistati talupoegade pihta 564 padrunit, võitluses murdusid kaks 
püssi ja üks tääk.2 3 3  Need andmed viitavad muidugi võitluse ula
tuse, aga ka iseloomu erinevusele. Langenud talupoegade laipu 
nende omastele välja ei antud. Talupoegade hirmutamiseks pandi 
nad mõneks päevaks välja mõisa rehte ja aeti siis soomülkasse. 

O l u k o r d  K o s e - U u e m õ i s a s  j a  s e l l e  ü m b r u s e s  
p ä r a s t  l a h i n g u t  

Roseni ja Muskeini poolt organiseeritud veresauna tagajärjel 
langes küll sulaste võitlusmeeleolu, kuid see polnud veel murtud. 
Kui näiteks Ingliste sulased järgmisel päeval mõisa kutsuti ja 
nende osavõttu Kose-Uuemõisa sündmustest 2. oktoobril karistus
väärse teona kvalifitseeriti, siis teatasid nad, et kui neid uuesti 
appi kutsutaks, siis läheksid nad jälle.2 3 4  Nagu. kinnitas Pauna 
Päärna Mait, ei sepitsetud pärast lahingut Kuivajõe kõrtsi juures 
enam mingeid uusi võitlusplaane. Enamik sulaseid läks õhtul 

231 ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 93—94. 
2 3 2  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 157. 
233 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, I. 412. 
2 3 4  ENSV RAKA, i. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 192. 
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koju, ainult võõrastelt aladelt jäi inimesi ööks kõrtsi.2 3 5  Mõisatööle 
Kose-Uuemõisas esialgu ei mindud ega juletudki minna, sest sõja
vägi oli kohal. '  Kokkusaamisi teiste mõisate sulasega oli, see
juures ka Kuivajõe kõrtsis. 

Kose-Uuemõisas valitses pärast lahingut täiesti ebakindel mee
leolu. Sulased jäid äänmiselt kardetud jõuks. Levisid kuuldused, 
et talupoegi on appi tulemas Virumaalt,2 3 6  et saadikud on läinud 
Põltsamaale ja Järvamaale, et sulaste arv tõuseb mõne päeva jook
sul mitme tuhandeni, nad asuvad siis ründama mõisat ja löövad 
sõjaväekomando puruks. Selle tagajärjel haaraks ülestõus kogu 
Eestimaa ja võimalik, et ka Liivimaa. Siis notiksid «mässajad» 
maha kõik, kes pole talupojad.2 3 7  Hirmust talurahva ees andis Tie
senhausen oma püssirohutagavara 40 naela ulatuses sõjaväe käsu
tusse, samuti ka seinakella tinapoldid, mis leitnant Krabbi kuuli
deks valas. Peamine pääsulootus pandi mõisas muidugi abile Tal
linnast. Veel 2. oktoobril saatis Rosen Langellile kirja, kus ta kir
jeldas toimunud võitlust ja selle tagajärgi niisuguses valguses, 
nagu oleksid sulased sõjaväele ilma mingi põhjuseta kallale tun
ginud ja oma rünnakuplaanidest veelgi mitte loobunud. «Vahva» 
kapten Muskein, kes julges «mässajatele» liiga lähedale minna, 
lamavat peast haavatuna lootusetus olukorras.2 3 8  Niisamasugus-
tena iseloomustas ka Holtz Langellile 2. oktoobri sündmusi Kose-
Uuemõisas. Nemad olevat seal kohustusest ja «isamaaarmastu
sest» lähtudes püüdnud pidurdada ülestõusu, mis oleks võinud 
saada ohtlikuks kogu kubermangule ja võib-olla koguni mitmele 
kubermangule.2 3 9  Mis puutub Rosenisse, siis nõudis-ta sõduritele 
laskemoonaks 30—40 lahingupadrunit mehe kohta ja kogenud kap
tenit Muskeini asemele väeosa ülemaks, sest Kose-Uuemõisas ole
vad ohvitserid olevat liiga noored, polevat veel püssirohtu nuusu
tanud ja saavat lahingupalaviku. Edasi nõudis ta kahte suurtükki 
ühes kartetšiga. Suurtükiväelasi ta ei soovinud, sest need olid juba 
kohal ning Krabbi olevat sobiv komandör. Suurtükkidega tulevat 
aga tingimata komando kaasa anda, sest muidu võivat talupojad 
need veel teel ära võtta. Ta soovis juurde saada.umbes'sada sõdu
rit, siis olevat juba võimalik mõelda ofensiivile talupoegade vastu. 
3. oktoobril pöördus Langell Spiridovi poole palvega, et see saa
daks Kose-Uuemõisa vähemalt 300 mehe suuruse sõjaväeüksuse 
ühes kahe suurtüki ja kartetšiga. Ka Kose-Uuemõisa minev ning 
seal olev sõjaväeüksus tuli suuremal määral laskemoonaga varus-
tada\2 4 0  Sõjaväe suurendamiseks Eestimaal pöördus Langell 
Pärnu komandandi kindralleitnant Ritteri poole palvega saata Tal
linna 500 või rohkem sõdurit kogenud ohvitseride juhtimisel, et 

2 3 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 156. 
2 3 6  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, 1, sü. 159, 1. 131. 
^3 7  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1. sü. 1700, 1. 97. 
2 3 8  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 126—127. 
2 3 9  Sealsamas, 1. 130—131. 
2 4 0  Sealsamas, 1. 128—129. 
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neid kasutada talupoegade vastü.2 4 1  Saanud Pärnu komandandilt 
teada, et sõjaminister on andnud temale käsu saata tsiviilkuber
neri esimesel "nõudmisel Eestimaa kubermangu Tartus ja mujal 
Liivimaal olevaid kasakaid,2 4 2  palus Langell kohe anda Eestimaale 
vähemalt 200 kasakat, sest neid olevat kõige otstarbekohasem 
rakendada talupoegade vastu.2 4 3  

3. oktoobril, kui Rosen polnud veel abiväge saanud, otsustas ta 
talusulaste vastupanu murda lubaduste ja pettuse abil. Selleks 
püüdis ta ära kasutada vallakohtunikke ja külakupjaid, 'kes kut
suti mõisa. Rosen käskis neil sulastele teatada, et need, kes on 
lasknud end «eksiteele» viia ja seetõttu rahutustest osa võtnud, aga 
pole kedagi tapnud ega ässitanud, võivad andestust saada, kui nad 
isiklikult mõisa ilmuvad, kahetsevad ja andestust paluvad. Ka 
«ässitajate» karistust kergendatakse, kui nad isiklikult kohale ilmu
vad ja oma süü avameelselt tunnistavad. Need aga, kes seda ei 
tee, langevad kõige karmima karistuse alla.2 4 4  Säärase meetodiga 
lootis Rosen kergemini saada süüdistusmaterjali sulaste vastu, aga 
ka vajalikke mehi vangistada. Ilmekaks näiteks oli raskesti haa
vatud Ravila sulase Vilu Allika Hindreku ülekuulamine, mida teos
tas Roseni käsul Holtz Kose-Uuemõisa valitseja toas, kuhu sulane 
oli selleks otstarbeks toodud. Et ülekuulatavalt kõiki andmeid 
kätte saada, manitses pastor Strieder teda salgamatult rääkima, 
sest võib-olla sureb ta juba homme ja satub jumala kohtu ette, kus 
teda varjamise puhul ootab hirmus karistus.2 4 5  Sulane rääkis mõn
dagi märkimisväärset, kuid ei esitanud siiski kellegi kohta mingeid 
süüdistavaid andmeid. 

Kuigi Roseni lubaduste elluviimiseks mingit tagatist ei olnud, 
avaldasid need sulastele siiski mõju, eriti vastavalt sellele, kui
das kadusid võidulootused. 5. oktoobriks oli end Roseni käsutusse 
andnud 30 Kose-Uuemõisa sulast, teistest mõisatest aga mitte.2 4 6  

4. oktoobril umbes kella 2 paiku saabus oodatud sõjaväeline abi 
Tallinnast kohale. See oli ooberst Hastferi juhtimisel ja koosnes 
283 madrusest ning jalaväelasest, lisaks veel mõningad suurtüki
väelased ühes kahe suurtüki, püssirohuvankri ja kartetšiga. Sõja-
väekomandoga oli kaasas ka kreisikomissar Witt.2 4 7  Nüüd oli jõu 
ülekaal täielikult Roseni poolel ja ta võis asuda igatsetud ofensii
vile, «paanilise hirmu» sisendamisele talupoegadesse, mida ta 
pidas väga vajalikuks endise olukorra restaureerimiseks Kose-
Uuemõisas ja selle ümbruses. Kõige otstarbekohasemaks luges 
Rosen siiski kasakate rakendamist talupoegade vastu. Ta taot
les Langellilt uuesti tungivalt kasakate polgu paigutamist Eesti

2 4 1  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, I. 133. 
2 4 2  Sealsamas, 1. 149. 
2 4 3  Sealsamas, 1. 163. 
2 4 4  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 100. 
2 4 5  Sealsamas, 1. 45—46. 
2 4 6  ENSV RAKA, i. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 158. 
2 4 7  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 102. 
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maale, sest ilma selleta ei saavat korda kubermangus jalule 
seada.2 4 8  Et võtta talupoegadelt võimalus esitada kaebusi Peterbu
risse, palus Rosen Langeiii 'kaaluda, kas polekfe otstarbekohane 
teatada Narva komandandile ja Peterburi võimudele, et talupojad 
kohe vangistataks, kui nad sinna ilmuvad. 

Kindlate andimete saamiseks ümbruskonna olukorrast, «ässita
jate» vangistamiseks kohapeal ja talurahva hirmutamiseks saatis 
Rosen 4. oktoobril kreisikomissar Witti 10-mehelise ratsakomando 
ringsõidule nendesse ümbruskonna mõisatesse, kust oli sulaseid 
Kose-Uuemõisa tulnud. Meeskond koosnes madrustest, kes olid rel
vastatud püstolite ja piikidõga, ning sellistena pidid meenutama ka
sakaid. 7. oktoobril saabus meeskond tagasi Kose-Uuemõisa ja Witt 
võis teatada, et rahu näib valitsevat kõikjal.2 4 9  See oli pealesuru
tud rahu. 8. oktoobril andis Kõlli Toomas, 'kelle vangistamise eest 
oli lubatud 50 rubla, end ise võimude kätte. Arvestades kujunenud 
olukorda, saatis Rosen osa sõjaväest Tallinna tagasi, sellega koos 
ka viis vangistatud sulast: Kose-Uuemõisast Kõlli Tooma, Pauna 
Päärna Maidu, Pauna Madise Joosepi ja Türgi Tõnu ning Triigist 
Vana Hindriku Jaani. 8. oktoobril saatis Rosen sõjaväeüksuse, mis 
seekord koosnes 20 madrusest, Witti juhtimisel uuesti ringsõidule 
ümbruskonna mõisatesse, et hankida andmeid olukorrast ja aval
dada survet talupoegadele kuulekuse kindlustamiseks. Roseni arva
tes ei olnud olukord siiski veel kirtdel ja seepärast pooldas ta osa 
sõjaväe jätmist Kose-Uuemõisa, osa aga saata Ravilasse ja Oja-
suule. Kasakate saabumisel tuli mainitud piirkondadesse paigu
tada 100 ja Inglistesse samuti 100 kasakat. Kui aga kasakaid on 
rohkem, siis tuli neid paigutada ka Kuimetsa ja Kaiusse, et talu
poegi hirmu all hoida.2 5 0  Witt pöördus oma komandoga tagasi 
Kose-Uuemõisa 11. oktoobril ning teatas, et ümbruskonna mõisa
tes on kõikjal rahu valitsemas ja talupojad on asunud mõisatööle. 
Et levisid teated mitme Ingliste mõisa talupoja sõidust Peterbu
risse, laskis Rosen taluperemehed kokku tulla ja nõudis nendelt, 
et nad sulaseid valvsalt silmas peaksid, ähvardades vähemagi 
sõnakuulmatuse puhul sõjaväeüksuse kohale kutsuda ja igasuguse 
halastuseta toimida.2 5 1  Hiljem selgus, et Ingliste talupojad ei läi
nud siiski Peterburisse, vaid kubermanguvalitsusse, kus nad kurt
sid raske orjuse üle. Sulaste vastuhaku täieliku mahasurumise ja 
«ässitajate» vangistamise järel langes ära sõjaväe paigutamine 
eespool nimetatud mõisatesse. 11. oktoobril lahkusid Kose-Uue
mõisast Vietinghoff ja Holtz ning järgmisel päeval sõjavägi, 
samuti Rosen ise,2 5 2  jõudes Tallinna 13. oktoobril.2 5 3  

2 4 8  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159,- 1. 158. 
2 4 9  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 103. 
3 5 0  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 159, 1. 183—184. 
2 5 1  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 105. 
252 Seelsamas 
2 5 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. L I, sü. 159, 1. 288—289. 
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K o h t u  i p  r o t ' s  e s s  t ä h t s a i m a t e  K o s e - U u e m õ i s a  
r a h u t u s t e s t  o s a v õ t j a t e  ü l e  j a  k a r i s t u s e d  

, Kohtupidamine enamiku Kose-Uuemõisa antifeodaalses võitlu
ses rohkem väljapaistnud talupoegade üle toimus Harju meeskoh-
tus ja Ingliste talupoegade üle Lääne imeeskohtus, arvestades 
Harju meeskohtu koormatust. Protsess algas Harju meeskohtus 
kubermanguvalitsuse korraldusel 9. oktoobril ja asi tuli läbi aru
tada kiirendatud korras. Lõppotsuse tegi kohus 18. dets. 1805. 
Otsus langetati 65 talupoja kohta, kellest Kose-Uuemõisast ja Kiri-
rnäelt pärines 22, Ravilast 7, Kuimetsast 9, Habajast 2, Harmist 3, 
Kaiust 21 ja Triigist 1. Nende hulgas oli 20 peremeest ja 45 sulast. 
Kohus jättis karistamata 33 kohtualust talupoega, nende hulgas 
18 Kaiu peremeest, vajalike süütõendite puudumisel. Süüdimõis-
tetuile, kelle hulgas oli üks peremees, langesid Harju meeskohtu 
otsusel 2 5 4  järgmised karistused järgmistel põhimotiividel: 

i s i k  S ü ü t e o d  K a r i s t u s  

1) Luigu Mart, 
Kaiu sulane. 

2) Penti Tonu, 
Kaiu sulane. 

3) Siimu Jüri 
Hans, Kose-Uue
mõisa sulane. 

4) Villandi 
Juri, Ravila sulane. 

Lõi 2. okt. lahingus kapten Mus-
keinile, teibaga pähe, nii et see 
maha langes, pole aga teada, kas 
hoobid olid surmavad või mitte. 

Võttis 2. okt. lahingust osa ja 
tulistas püssist, kuid pole teada, 
kas tabas kedagi või mitte; hiljem 
lõi määs lamavat kaptenit püssi
päraga, nii et pära ära lendas. 

Käis saadikuna Ravilas sealseid 
sulaseid üles kutsumas, et nad öösel 
rehte ei peksaks; oli sulaste kogu
nemistel 30. sept. ja 2. okt. Kuiva
jõe kõrtsi juures; võttis 2. okt. võit
lusest osa, olles relvastatud tei
baga. 

Oli sulaste kogunemistel 29. ja 
30. sept. ning 2. okt. Kuivajõe kõrt
si juures; võttis osa lahingust 2. 
okt. püstoliga, mis oli laetud kahe 
tinast nööbiga; tahtis kindlasti sõ
javäge tulistada, kas see teoks sai 
või mitte ja kui teoks sai, kas siis 
kedagi tabas või ei, selle kohta 
puudusid selged tõendid. Kohus 
asus seisukohale, et kui tema enda 
väide on õige, et ta tulistada ei 
saanud luku rikke tõttu, siis läks 
tema kavatsus nurja ainult juhuse 
tõttu. 

30 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

30 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

20 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

15 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

2 5 4  ENSV RAKA, f. 861, nim. 1, sü. 1700, 1. 378—410. 
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I s i k  S ü ü t e o d  K a r i s t u s  

5) A. Maibaura, 
Võnnust Liivimaalt, 
kes mõisniku loal 
viibis Kuimetsas. 

Käis Kaius 1. okt. sealseid sula
seid üles kutsumas, et nad lähek
sid esmaspäeval Kose-Uuemõisa 
meestele appi; võttis lahingust osa 
püssiga ja tulistas; kas sõdurite 
pihta või õhku (nagu ise kinnitas), 
seda polnud võimalik kindlaks teha. 

15 paari vitsu ja 
eluajaks Siberisse. 

6) Raudsepa 
Hindriku Jaak, Ki-
rimäe sulane. 

Käis saadikuna Habajas, et kut
suda seatseid sulaseid üles -öist 
rehepeksu lõpetama ning Kose-
Uuemõisa meestele appi tulema; 
käis 1. okt. Habajas sealseid sula
seid järgmiseks päevaks appi kut
sumas; võttis osa sulaste kogune-
mistest Kuivajõe kõrtsi juures, oli 
varustatud püssiga, võttis lahin
gust osa ja võib-olla ka tulistas. 

20 paari vitsu ja 
4 aastat sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

7) Pauna Pääma 
Mait, 
Kose-Uuemõisa sur 
lane.' 

Kõneles südikalt Tiesenhauseni-
ga 11. sept. öise rehepeksu küsimu
ses; võttis osa Kõlli Tooma vabas
tamisest 12. sept.; käis Ravilas ja 
kutsus sealseid sulaseid appi Kose-
Uuemõisa meestele; võttis osa sulas
te kogunemisest 2. okt. Kuivajõe 
kõrtsi juures ja lahingust, ilma et 
oleks saanud sõdureid lüüa. 

15 paari vitsu ja 
3 aastat sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

8) Pauna Madise 
Joosep, 
Kose-Uuemõisa 
sulane. 

9) Lutsu Jaan, 
Ktiimetsa sulane. 

Käis saadikuna Ravilas, et seal
seid sulaseid appi kutsuda Kose-
Uuemõisa meestele; lahingupäeval 
käis Habajas ja Harmis sealseid 
sulaseid appi kutsumas. 

Oli lahingu ajal esimestes rida
des ja võttis sellest teibaga varus
tatult hoogsalt osa, kuigi püüdis 
seda salata. 

10 paari vitsu ja 
3 aastat sunnitööd 
väljaspool - Eesti
maa kubermangu. 

20 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

10) Tõnu Mihkel, 
Ravila sulane. 

Võttis osa sulaste kogunemistest 
Kuivajõe kõrtsi juures 29. ja 30. 
sept. ja 2. okt., kusjuures oli varus
tatud püssiga; lahingus kasutas 
Naeri Hansu püssi, sest tema oma 
oli Ulesoone Hansu käes; tahtis küll 
sõdureid tulistada, kuid püss ei läi
nud lahti; andis selle hiljem samas 
korras, nagu ta sai, omanikule ta
gasi. 

15 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

11) Ulesoone 
Hans, Ravila su
lane. 

Saabus 2. okt. Kose-Uuemõisa su
lastele appi; läks samal päeval Ha-
baja ja Härmi sulaseid kutsuma 
Kose-Uuemõisa, olles seejuures va
rustatud Tõnu Mihkli püssiga. 

15 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 
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12) Vetka Jüri, 
Kirimäe sulane. 

Käis saadikuna Ravilas, et kut
suda sealseid sulaseid üles lõpe
tama öist rehepeksu; kutsus neid 
vajaduse korral Kose-Uuemõisa 
meestele appi ja lubas viimaste abi 
Ravila meestele; võttis osa sulaste 
kogunemistest Kuivajõe kõrtsi juur
de ja saadiku saatmisest Haba-
jasse. 

10 paari vitsu ja 
1 aasta sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

13) Mardi Jüri 
Jaan, 
Kirimäe sulane. 

14) Kaela Tooma 
Hindriku Tõnu, 
Kose-Uuemõisa 
sulane. 

Võttis osa saadikute saatmisest 
teistesse mõisatesse; oli sulaste ko
gunemistel Kuivajõe kõrtsi juures; 
käis 2. okt. Habajas ja Harmis, et 
kutsuda sealseid sulaseid Kose-
Uuemõisa. 

Võttis osa Kõlli Tooma vabasta
misest ja' kogunemistest Kuivajõe 
kõrtsi juures laupäeval ja esmas
päeval; käis saadikuna Ravilas ja 
võttis osa lahingust 2. okt., olles rel
vastatud teibaga, kuigi ei löönud 
seal kedagi. 

10 paari vitsu ja 
1 aasta sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

10 paari vitsu ja 
1 aasta sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

15) Oti Kördu 
Hans, 
Härmi sulane. 

16) Kõlli Too
mas, Kirimäe sula
ne. 

17) Kolu Tõnu 
Juhani Tõnu, 
Kose-Uuemõisa 
sulane. 

18) Saua-augu 
Hans, 
Kuimetsa sulane. 

Ratsutas 2. okt. Kose-Uuemõisa 
sulastele appi; läks järgnevalt 
Habajasse ja Härmi, et kutsuda 
sealseid sulaseid Kose-Uuemõisa; 
kui jäi lahingust eemale, siis mitte 
oma tahte tõttu, vaid seepärast, et 
ei jõudnud selleks ajaks tagasi. 

Võttis osa saadikute saatmisest 
teistesse mõisatesse; kutsus Ravila 
mehi Kose-Uuemõisa sulastele appi; 
võttis osa sulaste kogunemistest 
Kuivajõe kõrtsi juures 29. ja 30. 
sept. ja 2. okt. Oli küll lahingu
väljal, kuid viimaste inimeste hul
gas. 

Seisis kindlameelselt öise rehe
peksu vastu; võttis osa Kõlli Too
ma vabastamisest ja sulaste kogu
nemistest reedel, laupäeval ja es
maspäeval Kuivajõe kõrtsi juures; 
võttis osa lahingust 2. okt. ning 
andis ühele Tcoroistanud sõdurile 
teibaga hoobi. 

Käis 1. okt. Kaius sealseid sula
seid Kose-Uuemõisa appi kutsumas; 
ratsutas ka ise sinna ja võttis 2. 
okt. lahingust osa. Oli varustatud 
püssiga, kuid pole tõendeid, et 
oleks tulistanud või kedagi' löönud. 

10 paari vitsu ja 
1 aasta sunnitööd 
väljaspool Eesti
maa kubermangu. 

20 paari vitsu. 

20 paari vitsu. 

20 paari vitsu. 
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19) Titsu Matsi 
Juri Hans, 
Kuimetsa sulane. 

20) Kaela Madi
se Hans, 
Kose-Uuemõisa 
sulane. 

S ü ü  t ' e o d  K a r i s t u s  

Käis pühapäeval, 1. okt. Kaius 15 paari vitsu, 
sealseid sulaseid Kose-Uuemõisa 
meestele appi kutsumas, oli 2. okt. 
küll lahinguväljal, kuid ei löönud 
seal kedagi. 

Võttis osa sulaste kogunemistest 15 paari vitsu. 
Kuivajõe kõrtsi juures 29. ja 30. 
sept. ning 2. okt.; oli varustatud 
püssiga, aga lahingust osa ei võt
nud. 

21) Türgi Juhani 
Tõnu, 
Kose-Uuemõisa su
lane. 

22) Jaagu Hans, 
Kuimetsa sulane. 

Käis Kirimäel sealseid sulaseid 12 paari vitsu, 
kutsumas Kõlli Toomast vabastama 
ja ratsutas siis teistega vangistatud 
Toomale järele; läks saadikuna 
Härmi, et sealseid sulaseid üles 
kutsuda öist rehepeksu lõpetama. 

Käis 1. okt. Kaius sealseid sula- 12 paari vitsu, 
seid Kose-Uuemõisa meestele appi 
kutsumas. 

23) Veski Jüri 
Mihkel, 
Kuimetsa sulane. 

24) Eeverti Jaani 
Juri, 
Kuimetsa sulane. 

25) Tola Matsi 
Juri, 
Habaja sulane. 

Käis pühapäeval Kaius sealseid 12 paari vitsu, 
sulaseid Kose-Uuemõisa meestele 
appi kutsumas. 

Käis 1. okt. Kaius sealseid sula- 12 paari vitsu, 
seid Kose-Uuemõisa meestele appi 
kutsumas. * 

.Käis 1,- okt. Kuimetsas, õhutas 12 paari vitsu, 
sealseid sulaseid minema 2. okt. 
Kose-Uuemõisa ja kutsus neid üles 
Kose-Uuemõisa meeste abipalvet 
edasi andma kaiulastele. 

26) Vana Kõrtsi 
Madis, 
Habaja sulane. 

27) Pundi Hansu 
Jaan, 
Kirimäe sulane. 

28) Päärna Juri 
Juhan, 
Ravila sulane. 

Sama süüdistus, mis eelmisel. 

Oli valmis osa võtma Kõlli Too
ma vabastamisest, kuid hilines 
ühes teiste Kirimäe, meestega; võt
tis osa saadikute saatmisest teis
tesse mõisatesse; oli sulaste kogu
nemistel Kuivajõe kõrtsi juures 
30. sept. ja 2. okt.; oli teibaga 2. , 
okt. võitlusväljal, kuid ei löönud 
kedagi. 

Läks 2. okt. Härmi sulase Eevar-
tiga mõisa poole teiste ees ja män
gis viiulil marssi, hiljem pani viiuli 
käest, haaras teiba ja võttis osa 
lahingust, kuid kedagi ei löönud. 

12 paari vitsu. 

10 paari vitsu. 

10 paari vitsu. 
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29) Tõnsu Too
mas, Härmi sulane. 

30) Otsa Jaan, 
Kose-Uuemõisa 
sulane. 

S ü ü t e o d  K a r i s t u s  

Läks 2. okt. koos mõnede teis- 10 paari vitsu, 
tega kõige ees Kose-Uuemõisa poo
le ja põristas vana ahjuust; oli rel
vata, kuid ees sammumisega andis 
teistele «paha» eeskuju. 

Õhutas Türgi Tõnu minema Kiri- 5 paari vitsu, 
mäele, et kutsuda sealseid sulaseid 
Kõlli Toomast vabastama; võttis' 
osa sulaste kogunemistest Kuivajõe 
kõrtsi juures, samuti ka lahingust 
2. okt., olles varustatud teibaga, 
kuid pole teada, et oleks kedagi 
löönud. 

31) Kristli Hind-
rik, 
Kose-Uuemõisa 
peremees. 

32) Vainu Peeter, 
Ravila sulane. 

Soovitas Tiesenhausenil 11. sept. 
õhtul mitte lasta Kõlli Toomast 
vangistada, sest see olevat süütu. 

Oli esmaspäeval, 2. okt. teibaga 
varustatult Kuivajõe kõrtsi juures; 
organiseeris seal koos teistega ta
lupoegade ülelugemist. 

5 paari vitsu. 

5 paari vitsu. 

Eestimaa ülem-maakohus oma otsusega 25. jaanuarist 1806 
tegid mõningad muudatused Harju meeskohtu otsuses. Nimelt, 
määras ta Luigu Mardile ja Penti Tõnule 30 paari asemel 40 paari 
vitsu ning Pauna Päärna Maidule 15 paari asemel 20 paari vitsu; 
3-aastase sunnitöö asemel tuli viimane saata eluajaks Siberisse. 
Pauna Madise Joosepile 'kui «ilmsele ässitajale» tõsteti kehalise 
karistuse normi 10 paarilt 20 paarile vitstele. Lutsu Jaani karistust 
vähendati 20 paarilt vitstelt 15 paarile, kuid 2-aastase sunnitöö 
asemel saadeti ta eluajaks Siberisse. Ulesoone Hansu karistust 
kõrgendati 15 paarilt 20 paarile vitstele, kuid sunnitöö jäeti ära. 
Vetka Jürile, Mardi Jüri Jaanile, Kaela Tooma Hindriku Tõnule ja 
Oti Kördu Hansule määrati 10 paari vitste asemel 20 paari, kuid 
sunnitöö jäeti ära. Kõlli Toomast kvalifitseeris Eestimaa ülem-
maakohus ilmseks ässitajaks ja otsustas ta saata eluajaks Sibe
risse. Samuti tuli saata eluajaks.Siberisse Kolu Tõnu Juhani Tõnu. 
Pundi Hansu Jaanil ja Päärna Jüri Juhanil tõsteti kehalise karis
tuse normi 10 paarilt vitstelt 20 paarile, Otsa Jaanil ja Vainu Peet
ril aga 5 paarilt 20 paarile.2 5 5  Seega Eestimaa ülem-maakohtu 
otsuse alusel karistused üldiselt raskenesid. 

Mis puutub Ingliste talupoegade ja ühe Hõreda talupoja kohtu-
protsessisse Lääne meeskohtus, siis lähemad andmed selle kohta 
puuduvad. Lääne meeskoht^ otsus langetati veebruari lõpul, 

2 5 5  ENSV RAKA, f. 861, nim. i, sü. 1700, 1. 411. 

230 



3. märtsil kinnitasid selle Eestimaa ülem-maakohus 2 5 6  ja tsiviil
kuberner.2 5 7  Karistused kujunesid järgimisteks:2 5 8  

I s i k  

1) Käästa (Kaesta) Hindrik 

2) Moela Jaan 
3) Mäe Hans 
4) Mõisamaa Toomas 
5) Vana Kubja Rein 

6) Väljaotsa Mihkel (Hõredalt) 
7) Sassi Hans 

8) Esku Hindrik 
9) Mardi Hans 

10) Käästa (Kaesta) Mats 

11) Nipernaadi Mart 
12) Sepa Mihkel 
13) Tõnise Jaani Jüri 
14) Jaani Juri Mart 

K a r i s t u s  

40 paari vitsu ja eluajaks Siberisse 

Igaühele 30 paari vitsu ja 2' aastat 
sunnitööd 

Kummalegi 30 paari vitsu 

Igaühele 20 paari vitsu 

Igaühele 15 paari vitsu 

Karistatute hulgas oli üks peremees — Käästa Mats, teised olid 
sulased. Kokku langes Kose-Uuemõisast ja ümbruskonna mõisa
test Rohtu korras karistuse alla 46 inimest.-Neist sai 3 inimest 
40 paari vitsu ja saadeti eluajaks Siberisse, 3 inimest 20 paari 
vitsu ja eluajaks Siberisse, 4 inimest 15 paari vitsu ja eluajaks 
Siberisse, 1 inimene 20 paari vitsu, millele järgnes 4 aastat sunni
tööd, 1 inimene 20 paari vitsu ja 3 aastat sunnitööd, 4 inimest 
30 paari vitsu ja 2 aastat sunnitööd, 1 inimene 15 paari vitsu ja 
2 aastat sunnitööd, 2 inimest 30 paari, 13 inimest 20 paari, 6 ini
mest 15 paari, 6 inimest 12 paari, 1 inimene 10 paari ja 1 inimene 
5 paari vitsu. 

K a r i n  u ,  O r i n a  j a  K o s e - U u e m õ i s a  n i n g  s e l l e  
ü m b r u s k o n n a  t a l u p o e g a d e  k a r i s t a m i n e  

T a l l i n n a s  

Talupoegade vastu seisid mitte ainult mõisnikud ja riigivõimu-
• organid, vaid ka Tallinna linna patriitsid. Linna lihtinimeste poole

hoid kuulus muidugi talupoegadele. Nagu juba vareiji märgitud, 
teatas kubenmanguvalitsus linnade magistraalidele ja foogtikoh-
tutele, et need võtaksid abinõud tarvitusele linna lihtrahva ja 
talupoegade suhete kontrollimiseks. Selle ringkirja tegi Tallinna 
bürgermeister A. Oom kaupmeeste ja Kanuti gildi vanematele tea
tavaks, kusjuures ta soovitas tähelepanu pöörata ka majateenija
tele, jälgida nende suhtlemist maal elavate sugulaste ja tuttava
tega ning tarbe korral neid tõsiselt hoiatada. Linnapastorid pidid 

2 5 6  ENSV RAKA, f. 858, nim. 1, sü. 325, 1. 62. 
2 5 7  ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 338. 
? 5 8  Sealsamas, 1. 339. 

231 



samuti nagu maapastorid'ki korduvalt 28. septembri publikaati 
kirikukantslist kogudusele ette lugema ja selgitama.2 5 9  Lihtsate 
inimeste poolehoiust talupoegadele kõneleb seegi asjaolu, et 
10 Tallinna voorimeest, kes pidid suurtükid viima Kose-Uuemõisa, 
pagesid, kui nad olid 9 versta kaugusel Tallinnast.2 6 0  

Kuivõrd Tallinna kõrgemad ringkonnad tundsid ärevust ja. 
hirmu maal kasvavate rahutuste pärast ja olid valmis oma tee
neid osutama talupoegade vastu, näitab järgmine asjaolu. 6. ok
toobri keskpäeval saabus kohalik kaupmees G. Fr. Luther magist-
raadi koosolekule, kutsus välja linna kohtufoogti A. v. Nott
beck! ja teatas, et J. Olleniuse kaupluse ees on kolm talupoega 
ajanud mässulist juttu tema ja Olleniuse kuuldes. Üks neist — 
Miku Jaan Arukülast — vangistati, teised aga olid juba ära läi
nud. Üks viimastest oli kinnitanud, et tema mõisast (Inglistest) 
on peaaegu kõik Kose-Uuemõisas ja nad saadavad sinna veelgi 
inimesi. Miku Jaan rõhutanud, et kui ta koju jõuab, siis läheb koos 
teistega ka sinna. Mõlemad äraläinud talupojad olevat öelnud, et 
kui seal on valmis saadud, tulevad nad Tallinna ja on siis tuge
vamad kui keisri sõjavägi.2 6 1  Kubermanguvalitsus tegi magistraa-
dile ülesandeks asja uurida ja süüdlast karistada. Kuigi Miku 
Jaan kinnitas, et see on olnud purjus päi räägitud jutt, määrati 
talle siiski karistuseks Ю paari vitsu. 2 6 2  1 8. oktoobril kinnitas Lan-
gell selle otsuse ning tegi Tallinna magistraadile ülesandeks see 
täide saata.2 6 3  

Et küla ja mõis olid talurahva käärimiste tõttu ebakindlaks 
muutunud, kujunes kubermanguvalitsuse korraldusel Tallinn talu
poegade karistamise keskuseks. Eeluurimise ja kohtupidamise ajal 
hoiti vangistatud talupoegi Tallinna linna töövanglas ja vahitoas 
ning Toompea lossi vahitoas. Kohtuotsuse täideviimine toimus 
Tallinna turul raekoja juures 1806. a. esimestel kuudel. Karinu ja 
Orina talupoegade suhtes tegi kubermanguvalitsus linna magist
raadile vastava ülesande 23. jaanuaril, Kose-Uuemõisa ja mõnede 
teiste mõisate talupoegade suhtes. 13. veebruaril ja Ingliste talu
poegade suhtes 13. märtsil 1806. Kehalised karistused viidi täide 
1784. aasta senati ukaasi alusel, kusjuures ühe paari vitstega tuli 
lüüa kolm hoopi. Kõrgeim karistus — 40 paari vitsu — tuli jao
tada nii, et esimesel korral anda 14 paari ja kahel järgmisel kor
ral 13 paari. Peksjad olid linna alampolitsemikud — büttelid. 
Peksu ajaks rebiti karistusaluse ülakeha paljaks (hoolimata kül
mast ilmast) ning ta ise aheldati kaelast, käsist ja jalust raekoja 
seina külge. Nagu näitab vastav arve, kulutati 72 talupoja peks

259 A. Margus, 1805. a. rahutustest osavõtnud talusulaste karistamine 
Tallinnas. Vana Tallinn, II kd., lk. 60. 

260 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 416. 
261 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 162. 
862 A. Margus, tsit. artikkel, Vana Tallinn, II kd., lk. 61. 
263 ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 901, 1. 149. 
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misel 1695 paari vitsu.2 6 4  Nendest talupoegadest olid 68 seotud 
Karinu, Orina ja Kose-Uuemõisa antifeodaalse võitlusega ja 
4 pärinesid teistest piirkondadest. Ilmalikule karistusele eelnes 
kontuotsuse alusel kirikukari, mis saadeti täide Tallinna Püha
vaimu kirikus. Selle tegeliku teostamise kohta puuduvad andmed. 
Tuleb märkida, et talupojad kandsid julma karistust kindlameel
selt. Siberisse saatmisest pärast kehalist karistust õnnestus pää
seda ainult Kolu Juhani Tõnul, kes põgenes sealpool Moskvat. 

5. Talurahva antifeodaalse võitluse kolded Virumaal, Järvamaal 
ja Läänemaal 1805. a. sügisel 

Kose-Uuemõisa ja ümbruskonna talurahva antifeodaalse vastu
haku mahasurumine oktoobri algul tähendas küll Eestimaa talu
rahva võitluse ühe osa lõppu, kuid sellega ei olnud veel kogu 
liikumine likvideeritud. Septembris ja 'ka hiljem tekkisid mitmed 
uued võitluskolded, mis aga Kose-Uuemõisaga võrreldes jäid 
kaugelt nõrgemateks. 

Sellises olukorras oli võimude silmis rahu ja korra kindlusta
misel kubermangus endiselt tähtis koht sõjaväel. Et aga Tsaari-
Venemaa sõda Prantsusmaaga oli tegelikult süvenemas ja alles 
Tilsiti rahu 1807. a. suvel tegi sellele lõpu, siis oli suuremate sõja
väeüksuste siiasaatmine raske. Nagu juba märgitud, pöördus 
Langell Liivimaa garnisonide ajutise inspektori kindralleitdant 
Ritteri poole vähemalt 500 sõduri saamiseks. Ritteri korralduse 
alu.sel pidid Tallinna minema järgmised väeüksused:2 6 5  

Pataljoni nimi Ohvitsere .Moosekante Sõdureid Velskreid 
j a  

allohvitsere 
Pärnu 10 2 100 1 
Dünamünde 14 2 125 1 
Kuressaare x  14 2 . 150 1 
Miitavi 12 2 125 1 

Kokku 50 8 500 4 

Pataljonid, mis olid ainult osaliselt komplekteeritud, asusid 
teele eri paikadest ja eri aegadel, kuid juba 9. oktoobril teatas Rit
ter Langellile, et ta peab vajalikuks teele läinud väeosad tagasi 
kutsuda.2 6 6  Põhjuseks oli see, et Liivimaal vajati vägesid eelseisva 
nekrutivõtmise puhul ja ka talurahvarahutuste mahasurumiseks.2 6 7  

264 Vt. lähemalt A. Margus, tsit. artikkel, Vana Tallinn, II kd., lk. 67. 
265 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 191. 
266 Sealsamas, 1.. 261. 
267 Sealsamas, 1. 244. 
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Tegelikult jõudis Tallinna ainult Pärnu pataljon (11. oktoobril), 
teised pöördusid tagasi. Langell oli taotlenud ka kasakate saatmist 
Eestimaale, kuid selleks oli esialgu vähe väljavaateid. Ritteri tea
tel jäi Liiviimaal olevast 200 kasakast sinna ainult 37 meest, kuna 
ülejäänud pandi Riias laevadele kuhugi saatmiseks. Kuid neidki 
37 kasakat vajasid Liivimaa revisjonikomisjonid talupoegade 
vastu. Langelli lohutuseks teatas Ritter, et Leedust ön Liivimaale 
tulemas 300 kasakat.2 6 8  Nendest palus Langell esialgu Tallinna pai
gutada vähemalt 100 meest,2 6 9  kuid nädal hiljem nõudis ta juba 
150 meest.2 7 0  Säärane nõudmine oli tingitud asjaolust, et Ritter 
taotles Pärnu pataljoni tagasisaatmist, kui seda Tallinnas enam 
otseselt vaja pole. 26. novembril saabus Tallinna oodatud kasaka-
teüksus, mis koosnes 1 jessaulist, 1 sotnikust, 1 horunžist, 2 urjadni-
kust ja 70 kasakast,2 7 '  niisiis tunduvalt vähem soovitud hulgast. 
Neist kavatses tsiviilkuberner jätta 50 meest Tallinna, et saata 
neid vajaduse korral siia või sinna, ja 20 paigutada Ida-Virumaale. 
Et tuli arvestada Pärnu pataljoni tagasiminekut, jäi sõjaväe hulk 
Eestimaal endiselt väikeseks. Langell oli teatavasti juba varem 
vajalikuks pidanud vähemalt ühe polgu paigutamist Eestimaale. 
Samal arvamusel oli ka Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kindralkuberner 
Buxhövden ja manitses siinset tsiviilkuberneri seda kõrgemalt poolt 
nõudma. Tuleb märkida, et oktoobri lõpul rõhutas Buxhövden vaja
dust rangelt välja astuda talupoegade vastu. Nende kohustusi ei 
tulevat mingil tingimusel vähendada, sest see õhutaks neid esi
tama aina uusi nõudmisi. Süüdlaste kanm karistamine aga distsipli
neeriks talupoegi ja hävitaks nende «kurjameelsuse».2 7 2  Säärane po
liitika eeldas muidugi tugeva sõjalise (jõu olemasolu. Novembri 
lõpul teatas aga siseminister Langellile, et mingit lisasõjaväge ei 
saa enam Eestimaale saata ja et talupoegade vaoshoidmiseks tuleb 
rakendada kohapealseid vahendeid. Kotšubei avaldas lootust, et 
tsiviilkuberner ei lase silmist ühtki abinõu, mis aitab korda ja rahu 
kindlustada. Sellisest olukorrast tuli teatada ka rüütelkonna pea
mehele, kes pidi omalt poolt hoolitsema, et mõisnikud võimalikult 
hoiduksid talupoegade vastuhakuks põhjuste andmisest.2 7 3  

Korra ja rahu kindlustamiseks võttis Langell tarvitusele mit
med abinõud. Nii andis ta haagikohtunike kaudu mõisnikele sala
jase käsu, et nad püüaksid talupoegadelt püssid ära võtta.2 7 4  Talu
poegadele keelati püssirohu ja kuulide müük. Seoses nekrutite võt
misega 1805. a. sügisel tegi ta siseministrile ettepaneku saata 
siinsed nekrutid mõnda sisekubermangu, et vältida nende võima
likku liitumist talupoegadega. Kas siin oli mängus Langelli mõju 

=68 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 264—265. 
269 Sealsamas, 1. 277. 
270 Sealsamas, 1. 326. 
271 Sealsamas, 1. 374, 380. 
273 Sealsamas, 1. 382. » 
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või mitte, aga Eestimaa nekrutid — 725 meest — tuli sõjaministri 
korraldusel saata Riiga, kust nad läksid jalaväekindral A. M. Rirns-
ki-Korsakovi korpuse täiendamiseks. Nekrutite saatmine toimus 
Pärnu pataljoni valve all.2 7 5  

Ka kirikut kasutati talupoegade mõjustajniseks. Selleks saatis 
Langell 19. oktoobril kohalikule provintsiaalkonsistooriumile kirja, 
et see kohustaks pastoreid nii kirikus kui ka väljaspool seda igal 
võimalikul juhul manitsema talupoegi kuulekusele.2 7 6  Seejuures 
pidas Langell ka otstarbekohaseks, et mõisnikud ise ettevaatliku
malt kohtleksid talupoegi. 

Talurahva antifeodaalse võitluse kolleteks Viru-, Järva- ja Lää
nemaal 1805. a. sügisel kujunesid Palmse, Väätsa, Orgita, Selli ja 
Annikvere mõisa piirkonnad. Palmse mõisa talupojad juba varem 
käärinud Kadrina kihelkonnas alustasid võitlust septembri viima
sel nädalal. Märkimisväärne on see, et siin astusid feodaalse 
rõhumise vastu välja nii peremehed kui ka sulased, kuid nende 
võitlus teenis teataval määral erinevaid konkreetseid eesmärke. 
Palmse peremehed arutasid korduvalt ühiselt oma raskusi ja võit
luse eesmärke ning teid. Esimene teadaolev koosolek toimus 24. sep
tembril. Nähtavasti seal vastuvõetud otsuse alusel läksid järgmisel 
nädalal umbes 30 peremeest mõisa ning nõudsid kohaliku mõisa
omaniku parun H. v. d. Pahleni jutule pääsemist. Pahlen rõhutas, 
et on seadusevastane nii suurel hulgal kokku tulla. Nad tehku 
oma soovid teatavaks 1—2 isiku kaudu. See vorm oli Pahlenile 
ohutum ja pealegi olid peategelased kohe näha. Talupojad saatsid 
siis mõisniku juurde Naugaste Madise ja Ilumaa Juri Miku Juri, kus
juures peamiseks talupoegade taotluste esitajaks oli just viimane.2 7 7  

Peremehed avaldasid oma rahulolematust kehtivate mõisakoor-
miste ja Eestimaa talurahvaseaduse üle. Ilmselt kergenduste saa
mise lootuses tahtsid nad saada riigitalupoegadeks.2 7 8  Mingit 
rahuldavat vastust talupojad ei saanud. Pahlen kõneles mõnel 
määral uuest talurahvaseadusest, Käskis siis talupoegadel koju 
minna, rahulikult käituda ja oma kaebused esitada kihelkonna-
kohtule ikka seaduses ettenähtud kujul.2 7 9  , Nagu tavaliselt 
mujalgi, nii ka siin ei pannud talupojad lootusi kihelkonnakoh-
tule. Mihklipäeval pärast jumalateenistust pidasid nad uue koos
oleku ja sama päeva õhtul vallakohtunik Reo Jakobi juures kol
manda koosoleku, millest võttis osa 48 peremeest. (Osavõtjate 
arvu kindlakstegemiseks märgiti igaühe arvel kriips peerule.2 8 0) 
Viimastel koosolekutel otsustasid peremehed oma kaebused ja taot
lused kubermanguvalitsusele esitada. Ja 4. oktoobril oligi 37 talu
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poega Tallinnas eesotsas Ilumaa Juri Miku Juri, Reo Jakobi, 
Jeera Juhani ja Kõnnu Madisega. Nende hulgas oli 36 peremeest, 
kuna üks peremees, Pärtli Joosep, saatis enda asemel oma poja. 
Kubermanguvalitsuses andsid Ilumaa Juri Miku Juri, Jeera 
Juhan ja veel kaks peremeest Langellile saksakeelse palvekirja, 
milles rõhutati, et praegu nende kasutuses oleva maa juures pole 
nad võimelised end toitma ega ka ettenähtud koormisi kandma. 
Nad palusid ette võtta maade mõõtmise ja hindamise ning aval
dasid ka siin soovi, et neid arvataks riigitalupoegadeks.2 8 '  
Viimases küsimuses asus Langell kohe eitavale seisukohale juba 
sellepärast, et selle otsustamine ei kuulunud tema kompetentsi. 
Teiste küsimuste lahendamiseks käskis ta talupoegi valida oma 
esindajad, kes jääksid Tallinna rüütelkonna peameest ootama, et 
viimasega asja selgitada. Ülejäänud talupoegadel tuli aga kohe 
koju minna ja oma töö juurde asuda.2 8 2  Talupoegade esindajad olid 
kubermanguvalitsuse kaasa võtnud 'ka Liivrmaa talurahvaseaduse 
ja küsisid siin otseselt, kuimb seadustest on kehtiv. Nende poole
hoid kuulus Liivimaa talurahvaseadused. Arvestades sõjaväe vähe
sust, püüdis Langell rakendada paindlikku taktikat. Siseministrile 
kirjutas ta tollal, et mõisnikel oleks kasulik vältida karmide sun
nivahendite kasutamist kaebuste puhul. Selle asemel pidas ta ots
tarbekohaseks lasta uurida talupoegade kaebusi, mis tekitaks loo
tusi, nagu võiks olukord muutuda, ja nõrgestaks seega nende 
võitluse indu. Selles suunas mõjustas Langell ka rüütelkonna pea
meest.2 8 3  Langelli säärast taktikat toetas järgnevalt ka Kotšubei, 
kes rõhutas ettevaatuse vajalikkust. 7. oktoobril kirjutas ta Langel
lile, et mõisnikke tuleks veenda nõudmisi öise rehepeksu alal mitte 
forsseerida, kuni ses küsimus lahendatakse.2 8 4  Kui mõisnikud talu
poegadele mööndusi teevad, siis ei tohi need talupoegi vastuhakka
misele tiivustada. Järeleandmisi tuleb teha nii, et talupojad ei,saaks 
neid lugeda oma võitluse viljaks.2 8 5  Rüütelkonna peamees talitaski 
Langelli taktika kohaselt. Kokkusaamisel Palmse peremeeste esin
dajatega selgitas ta neile Eestimaa talurahvaseadust, andis luba
duse, et nende kaebust uuritakse, ja käskis neil siis koju minna 
ning tööle asuda nagu ennegi. Pahlenile teatas ta, et peremeestega 
tuleb kohapeal asi ära lõpetada. Palmse talude mõisakoormisi tuli 
uurida kohalikul kihelkonnäkohtunikul. Nagu kihelkonnakohtuniku 
uurimine näitas, olid Palmse talude teokoormised ülemäära kõrged. 
Maade mõõtmine pidi asja lahendama, kuid niikaua tuli talupoe
gadel kanda seniseid koormisi.2 8 6  Nii jäi olukord Palmse peremeeste 
ja Pahleni vahel endiselt pinevaks. Kuigi tsiviilkuberner ja rüütel
konna peamees olid seisukohal, et taluperemehi ei tule käesoleval 
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korral karistada, ihkas Pahlen siiski seda. Pahleni viha oli seda 
suurem, et umbes samal ajal, kui peremehed alustasid võitlust, 
avaldasid sulased rahulolematust senise rehepeksukorraga.2 8 7  Su
lased toetusid Liivimaa talurahvaseadused, mida mitmed neist olid 
lugenud, ja selle alusel nõudsid öise rehepeksu eest kompensat
siooni,2 8 8  nimelt ühe teopäeva vähendamist nädalas. Kui mõisnik 
selles vastu ei tulnud, lõpetasid nad öise rehepeksu. Sulaste 
võitlus oli siin eriti visa ja kandus järgmisse aastasse. 

20. oktoobril esitas Pahlen kubermanguvalitsusele nõudmise, et 
Palmse peremehed antaks kohtusse, sest nad pole tema käske täit
nud, on seadusevastaselt koosolekuid pidanud, kubermanguvalit-
susse läinud ja seal oma ebaseaduslikke nõudmisi esitanud. Pealegi 
olevat osa peremehi teisi peksu ja rahatrahvi ähvardusel ühisele 
tegutsemisele sundinud. Asjale käigu andmine kubermanguvalit
suses viivitus nähtavasti peamiselt juba eespool mainitud venita
mistaktika pärast. Alles 17. jaan. 1806 tegi kubermanguvalitsus 
oma reskriptiga Viru-Järva meeskohtule ülesandeks uurida Pahleni 
süüdistust, nagu oleksid ühed talupojad teisi ühisele tegutsemisele 
sundinud, ja süüdlased selles seaduslikule vastutusele võtta.2 8 9  

Viru-Järva meeskohtus selgus, et süüdistus on põhjendamata, keegi 
ei olnud kedagi sundinud ci rahatrahvi ega peksu ähvardusel. Ko
hus leidis, et selleks polnud ka mingit tarvidust, sest talupojad 
tegutsesid enda huvides. Mõned olid küll pärast koosolekut Reo 
Jakobi juures öelnud, et need, kes Tallinna ei tule, on rahatrahvi 
väärt, kuid peremeeste enamik polnud sellest kuulnudki. Mitmed 
peremehed ei läinud Tallinna ja keegi neid selle eest ei karis
tanud.2 9 0  

Kuigi kohtule polnud ülesandeks tehtud Pahleni muid süüdis
tusi uurida, leidis ta, et talupojad käitusid omavoliliselt. Nad ei 
kuulanud mõisniku sõna, ei pannud tähele tema näpunäiteid, void 
läksid kubermanguvalitsuse. Kohus leidis, et säärased koosolekud, 
mida peremehed pidasid, ei ole kuidagi sallitavad, ohustavad ava
likku rahu. Selles mõttes olevat kõik 48 peremeest karistuse 
ära teeninud. Arvestades aga seda, et peremehed on oma käitumist 
kahetsenud, et nad on toiminud enam teadmatuse kui kurjade 
kavatsuste mõjul, et tsiviilkuberner ja rüütelkonna peamees on 
nende käitumise juba andestanud jne., ei tule kedagi karistada, 
välja arvatud Ilumaa Juri Miku Jürit. Kohus pidas aga vajalikuks 
kõiki hoiatada, et nad tulevikus hoiduksid seadusevastasest käitu
misest.2 9 1  Mis puutub viimati mainitud peremehesse, siis oli ta 
pagenud. Viru-Järva meeskohus tema suhtes mingit otsust ei saa
nud teha. Küll nähtub aga vastavatest materjalidest, et Ilumaa 
Juri Miku Juri oli kogu asja hing ja peremeeste ürituste peamine 
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organiseerija. Tulnud kubermanguvalitsusest välja, olevat ta teis
tele talupoegadele ütelnud, et saame õiguse, andsin kirja (s. t. pal
vekirja J. K.) üle. Aktiivsemad olid veel Reo Jakob, Jeera Juhan ja 
Kõnnu Madis, kuid kohus ei saanud küllaldasi süütõendeid, mis
tõttu neile mingit karistust ei tulnud. 

Seoses kohtuprotsessiga 48 Palmse peremehe üle kerkis üles ka 
palvekirja kirjutaja küsimus. Selle koostas kõikide talupoegade 
nimel Ilumaa Juri Miku Juri ja Reo Jakobi tellimisel Palmsest päri
nev D. Schoenberg, kes kirjutas kõikide nimel ka palvekirjale 
alla. Palvekirja koostamise vajadusest olid kõnelnud mitmed talu
pojad juba 24. septembril, esimesel koosolekul, sest sel teel oli või
malik oma taotlusi kubernerile, kes eesti keelt ei osanud, kõige 
paremini esitada. Ilumaa Juri Miku Juril soovitati pöörduda 
Schoenbergi poole. Palvekiri oli Palmse peremeeste ühise võitluse 
üks lüli, vastas nende kõikide huvidele. Viru-Järva meeskohtu püüd 
teha seda ainult üksikute ürituseks oli tegelikkuse väänamine. 
Schoenberg oli sündinud pärisorjana Palmses, kuid 1775. a.. 
läks ta noore poisina hilisema Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kind-
ralkuberneri krahv P. L. v. d. Pahleni omandiks, keda ta teenis 
aastaid toapoisina. 1797. a. saatis krahv Pahlen Schoenbergi oma 
venna, Palmse mõisa omaniku parun Pahleni juurde sooviga, et see 
annaks talle tõendi, mille alusel ta võib oma soovi kohaselt teenis
tust otsida.2 9 2  1805. a. suvel ja sügise algul oli Schoenberg Palm-

1  ses, kus tal oli sugulasi ja kus elas tema ema. Pärast palvekirja 
kirjutamist siirdus ta Hiiumaale Putkaste mõisa, kus sai valitseja 
koha. Olles järgmise aasta septembris Tallinnas, sai ta kutse 
ilmuda kohtusse, mida ta aga ei mõelnudki täita, taibates, milles 
asi seisab. Ta katsus pageda Soome, kuid rannavalve ajas selle 
nurja ning ta vangistati hiljem ja anti kohtuvõimude kätte. Viru-
Järva meeskohus määras talle karistuseks palvekirja kirjutamise 
eest 10 paari vitsu, kusjuures karistus tuli täide viia Kadrina kiriku 
juures pärast jumalateenistuse lõppu talupoegade juuresolekul; 
seejärel tuli ta saata oma pärishärra käsutusse.2 9 3  Kohtuprotsess 
Palmse peremeeste üle lõppes 5. märtsil 1807. Tehtud otsused kinni
tas Eestimaa ülem-rnaakohus 21. märtsil 1807 selle muudatusega, 
et Schoenbergi tuli karistada Tallinnas Toompeal teiste 
kohtualuste talupoegade juuresolekul.2 9 4  Kui Schoenberg 1807. a. 
aprillis saadeti Kuramaa kubermanguvalitsuse käsutusse üleand
miseks krahv Pahlenile, ei võtnud see teda vastu (võib-olla kui 
talurahva asjade pärast karistatud isikut). Seejärel toodi ta Tal
linna tagasi ning kohtuvõimud ei teadnud, mida temaga peale 
hakata. Lõppeks kirjutas Palmse mõisa omanik talle oma venna 
endise volituse alusel tõendi üheks aastaks, alates 14. novembrist 
1807. Sellega võis ta endale teenistust otsida Liivi- ja Kuramaal, 
kuid Eestimaale ei tohtinud enam tagasi tulla. Aasta möödumisel 
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tuli Schoenbergil uuesti minna krahv Pahleni juurde Ekau mõisa 
Kuramaale.2 9 5  

1805. a. oktoobri esimese poole sündmused Väätsa mõisas Türi 
kihelkonnas Lõuna-Järvamaal näitavad ilmekalt, milliste pihtide 
vahele oli talurahvas surutud. Kohalik mõisnik v. Baranoff 
suurendas siin talurahva kurnamist ja püüdis igasuguse 
vastupanu maha suruda karistustega. Eelmistel aastatel peksti 
Väätsa mõisas nelja rühmaga 12 rehte nädalas, nii et igale 
rühmale langes 3 rehte. 1805. a. sügisel aga nõudis Baranoff, 
et iga rühm peksaks ühel nädalal 4 ja teisel nädalal 5 rehte, 
kusjuures töö pidi lõpetatama keskhommikuks. Pisut hiljem 
nõudis ta, et töö lõpetataks juba päikese tõusuks; seejärel 
pidid sulased astfma muudele töödele.2 9 6  Säärasele öösel ja 
päeval peaaegu vahetpidamatult kestvale tööle ei suutnud sula
sed vastu pidada ning 9. oktoobril nad enam tööle ei tulnud. Nüüd 
ruttas Baranoff kihelkonnakohtusse, mis oli koos Röa mõisas seo
ses talupoegadele uute vakuraamatute kätteandmisega. Seal tea
tas ta, et sulased ei osuta temale enam vajalikku kuulekust, ja 
nõudis, et kihelkonnakohus võtaks kohe abinõud tarvitusele vas
tuhaku mahasurumiseks ning karistaks sulaseid.2 9 7  Kihelkonna-
kohtunik H. H. v. Fersen käsutas tõrkujad sulased, arvult 18, ühes 
vallakohtunike ja mõisa kupjaga kohe Röasse. Siin seletasid sula
sed, et nad ei ilmunud tööle väsimuse pärast. Vallakohtunike, 
kupja ja sulaste sõnade järgi pidid teolised mõisniku nõudel juba 
pühapäeva õhtul mõisa tulema, et esmaspäeva hommikuks rehe
peksuga toime tulla. Kui olukorrast Baranofile teatati, vastas 
see ülbelt, et sulaste tulek pühapäeva õhtul mõisa on nende vaba
tahtlik asi. Ka rehtede arvu suurendamises nädalas ei näinud ta 
midagi erilist.2 9 8  Kihelkonnakohtule pidi selgesti silma paistma 
töökohustuste suurenemine, kuid sellest hoolimata kaitses ta põhi
liselt Baranofi nõudmisi, kuigi püüdis olukorda pisut leevendada. 
Kohus asus seisukohale, et mõisale tuleb edaspidi peksta"»ikkagi 
ühel nädalal 4 ja teisel 5 rehte, kusjuures rukkirehe ajal tuleb 
töö lõpetada kella 10-ks hommikul, odrarehe ajal aga hiljemalt 
päikesetõusuks.2 9 9  Pühapäeva õhtul rehepeksuks mõisa kogunemist 
sulastele kohustuslikuks ei tehtud. Kuidas aga tööga määratud 
ajaks valmis jõuda, seda ei küsitud. Ja selle eest, et sulased 
tööle ei ilmunud, tuli neid karistada 10 kepihoobiga. Mõisniku 
soovi kohaselt, mis nähtavasti olenes tema tujust, jäi see karistus 
täide viimata.3 0 0  Surve ja hirmu tingimustes asusid sulased rehe
peksu jätkama, nii nagu kihelkonnakohus oli määranud. Esimene 
rühm alustas tööd 11. oktoobril, kuid ei jõudnud järgmise päeva 

295 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 526. 
296 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 75, 1. 373. 
297 Sealsamas, 1. 375. 
298 Sealsamas. 
299 Sealsamas, 1. 373. 
300 Sealsamas, 1. 375. 

239 



hommikuks kella 10-ks valmis. Selle tõttu käsutati 8 sulast mõisa 
talli juurde ja seal peksis aidamees Karl Baranofi juuresolekul 
kolme neist rängalt, nimelt Mihkli Juri Marti, Tõnise Reinu ja Vil-
lemi Jürit. Ülejäänud 5 meest päästsid end põgenemisega. Mõned 
sulased läksid nüüd Baranofi juurde ja palusid, et neid siiski ei 
pekstaks, kui aeg pisut üle kella 10 läheb. Seepeale käsutas Bara
noff sulased, peremehed, mõisa kupja,,aidamehe ja vallakohtuni-
kud kihelkonnakohtuniku juurde Tori mõisa, kus kihelkonnakohus 
oli koos seoses talupoegadele va'kuraamatute kätteandmisega 3 0 1  ja 
laskis teatada, et sulased on jälle tema käsule vastu hakanud, ei 
täida tööülesandeid vajalikult, mistõttu neid tuleb karistada. Sula
sed palusid kihelkonnakohut kaitsta neid Baranofi eest. Talupoe
gade üldiseks taotluseks oli tagasi pöörduda endise rehepeksukorra 
juurde, s. t. kolme korra juurde nädalas. Kihelkonnakohus seda 
soovi ei rahuldanud, vaid otsustas, et nüüdsest peale tuleb iga 
nädal peksta 4 rehte ja nimelt öösiti. Mis puutub sulaste karista-
misse, siis soovitati Baranofil pöörduda selles küsimuses kuber
manguvalitsuse poole.3 0 2  Kuigi sulaste nõudmist ei rahuldatud, olid 
nad siiski valmis rehte peksma ka neil tingimustel. Vaevalt oldi 
koju jõudnud, kui üks sulaste naistest nendele teata tõi, et homme 
saavad nad kõik mõisas peksa. Seepeale läksid 18 Väätsa sulast 
(1. Tõnise Jakobi Rein, 2. Mihkli Juri Mart, 3. Reinu Madis, 4. Uue-
toa Madise Karl, 5. Tooma Juhani Juhan, 6. Hinriku Jaani Mart, 
7. Mardi Kaarli Jakob, 8. Tooma Jaagu Hansu Hans, '9. Pao 
Hansu Juri, 10. Jesse Jaani Aadu, 11. Tooma Aadu Mart, 12. Jaagu 
Hansu Jaagu Juri, 13. Tõnu Jaani Toomas, 14. Kulli Jaani Aadu, 
15. Vartsi Hansu Hans, 16. Epu Juhani Madis, 17. Kõlljala Juri 
Hindrik ja 18. Nõmmu Jaani Mihkel) Lõuna-Järva haagikohtuniku 
Knorringu juurde, kus nad kogu asja käigu ette kandsid ja palusid 
nende peksmine Baranofi poolt ära keelata. Tõendina Baranofi 
märatsemisest näitasid Mihkli Juri Mart ja Tõnise Rein oma veri
seks pekstud selga.3 0 3  Lõuna-Järva haagikohtunik teatas asjast 
(vastavalt oma ametikohustustele) Eestimaa kubermanguvalitsu
sele ja saatis samal päeval kirja Baranofile, milles ta rõhutas, et 
kaaluvatel põhjustel ei tule Baranofil sulaseid selle eest peksta, et 
tema käsud rehepeksu asjus pole täitmist leidnud.3 0 4  Selles sammus 
ei tule näha haagikohtuniku isiklikku suhtumist küsimusse, vaid 
kubermanguvalitsuse poliitikat, kes küllaldase sõjalise jõu puu
dumise tõttu püüdis ära hoida uute rahutuskollete tekkimist. . 

Vastuhakk Väätsas näitas hästi talupoegade kaitsetust mõisnike 
•ees, mis muutus eriti talumatuks siis, kui isandaks oli mõni tigestu
nud märatseja. 

Suurt võitlusindu feodaalse rõhumise vastu ilmutasid talupere
mehed Orgita mõisas Märjamaa kihelkonnas Läänemaal. Siin tunti 
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võrdlemisi hästi Liiviimaa talurahvaseadust ja tehti sellest mõnedki 
järeldused. Orgita talupoegade võitlus algas 5. oktoobril, mil Mär
jamaa kihelkonnakohus oli saabunud mõisa uusi vakuraamatuid 
kätte andma. Talupoegade opositsioonilist'mentaliteeti näitab asja
olu, et vallakohtunikud polnud esialgu nõus vakuraamatuid vastu 
võtma. Samuti kinnitasid nad, et Eestimaa talurahvaseadus on 
vale, et talupojad enam ei maksa kohusvilja ega tee abitegu. Valla
kohtunikud Uuetoa Tõnu ja Vana-aue Hans ütlesid, et nad on uute 
vakuraamatute ja regulatiivi vastu ka siis, kui nad peaksid surema. 
Ei olevat põhjust usaldada publikaati, mis neile kubermanguvalit
suse nimel on kirikukantslist ette loetud, sest härrad, kes on kõik 
ühel nõul, on seda pastoritel käskinud teha. Kihelkonnakohus nõu
dis vallakohtunikelt kuulekust, käskis neid kohusvilja kõigepealt 
ise ära tuua ja teatada teistele peremeestele, et seda tuleb kõigil 
teha. Nüüd sai kihelkonnakohus küll vajalikud eksemplarid vaku
raamatuid vallakohtunikele üle anda, kuid järgnevalt teatasid pere
mehed, et neil pole pooltki sellest maast, mis on vakuraamatus 
kirja pandud.3 0 5  Käärimine ja tõrkumine kestsid edasi, kusjuures 
olulist osa etendasid selles vallakohtunikud. Uuetoa Tõnu oli kogu 
asja hingeks ja seejuures sügavasti veendunud, et ta on oma ameti 
poolest kohustatud talupoegade huve kaitsma. Keegi peremeestest 
.kohusvilja ei maksnud ja abiteopäevi ei teinud. Et Vana-aue Hans 
oli juba oma esinemisega kihelkonnakohtu ees Orgita mõisa 
omanikku J. v. Rosenthali vihastanud ja järgnevaltki trotsivalt käi
tunud, laskis mõisnik ta 6. oktoobril vangistada. Tema saatmiseks 
kohtuvõimude kätte tahtis mõisnik kasutada Orgital peatuvat ja 
Tallinna poole minevat Pärnu pataljoni.3 0 6  Niipea kui Vana-aue 
Hansu vangistamisest Uuetoa Tõnule teatati, organiseeris see kohe 
talupoegi vangistatut vabastama. Seda ei saadud aga teoks teha, 
sest Vana-aue Hansu vabastas enne seda mõisnik ise. Nimelt ära
saatmise kartusel murdus Vana-aue Hansu võitlusind, ta kahetses 
oma käitumist, lubas tulevikus kuulekas olla ja rõhutas pealegi, 
et teised talupojad on ta eksiteele viinud. 

Peremeeste võitlus aga jätkus. Kui neilt sõjaväe edasitoimeta
miseks küüthobuseid nõuti, siis ei täitnud nad käsku ja mõisnik 
pidi andma oma hobused sõjaväe küüdiks. Ühel õhtül tungis rühm 
peremehi mõisniku eluruumidesse ja käitus seal ähvardavalt. 
Mõisnikult päriti, miks ta nõuab talupoegadelt kohusvilja, milleks 
tal õigust pole; kust võttis ta õiguse saata kubjas külla neid tõrku
mise eest karistama, jne.3 0 7  

Juba 6. oktoobril teatas Läänemaa haagikohtunik W. v. Brüm-
mer (kes ka ise eelmisel päeval Orgital oli) tsiviilkubernerile, et 
Orgita talupojad on oma pärishärra vastu mässama hakanud ja 
õhutavad teisi talupoegi ülestõusule. Haagikohtunik palus saata 
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kiiresti kohale 100-mehelise sõjaväeüksuse, sest ilma sõjaväeta pole 
lootust talupoegade vastupanu murda ja kuulekust jalule seada. 
Kui ei suudeta kiiresti vahendeid tarvitusele võtta vastupanu pu
rustamiseks, võivat sellel olla kõige halvemad tagajärjed.3 0 8  Tsiviil
kuberner, kes sai Brümmeri kirja 10. oktoobril, otsustas kohale 
saata Pärnust saabunud 100-mehelise väeüksuse ning palus sõja-
kubsrner Spiridovit anda kaasa üks suurtükk.3 0 9  Väeosa ülem alam
polkovnik Riemann sai tsiviilkubernerilt käsu anda end haagikoh
tuniku käsutusse ja kui on tegemist tõelise vastuhakuga, siis 
astuda otsustavalt välja talupoegade vastu, nii et sõjaväe autori
teet kindlalt säilitataks.3 1 0  11. oktoobril asus Pärnu pataljon teele 
ja oli 13. oktoobril Orgital. Sõjaväe saabumine koos suurtükiga 
murdis talupoegade vastuhaku. Märjamaa kihelkonnakohus asus 
nüüd asja uurima, «süüdlasi» selgitama ja karistusi määrama. 
Vallakohtunikud Padu Rein ja Vana-aue Hans vallandati ame
tist, sest nad astusid välja talupoegade huvide eest. Padu Rein 
sai 30 kepihoopi. Vana-aue Hansule määrati esialgu 10 paari 
vitsu, kuid arvestades seda, et ta oli tegutsenud Uuetoa Tõnu 
mõju all, vähendati karistust 3 paarile. Uuetoa Tõnu vallandati 
samuti vallakohtuniku-ametist, kuid tema kui juhtiva mehe saa
tus kujunes teistest erinevaks. Kohut ärritas eriti Uuetoa Tõnu kin
nitus, et vallakohtunik kui talupoegade kuningas peab talupoegade 
eest seisma ja kõnelema. Kohus arvas, et säärane seisukoht on suu
rim kuritegu ja surmanuhtluse väärt. Kihelkonnakohus pidas vaja
likuks anda Uuetoa Tõnu haagikohtuniku kompetentsi ja otsuse te
gemine tema «süütegude» üle läks kõrgemate kohtuorganite kätte. 
Pärdi Toomale, kes oli südikalt välja astunud mõisniku vastu, kui 
talupojad viimase eluruumidesse tungisid, määras kihelkonnakohus 
30 paari vitsu, Arjase Jaanile, kes oli eriti tõrkunud kohusvilja 
maksmisel — 10 kepihoopi. Peremehed, kes olid tahtnud Vana-aue 
Hanssu vabastada (kokku 17 inimest) ja kellel muud süütegu ei 
leitud, läksid karistuse määramiseks haagikohtuniku kompetentsi. 
Kihelkonnakohus nõudis peremeestelt täielikku kuulekust mõisni
kule, ettenähtud koormis^ täitmist ning süüdlaste karistamise 
pealtvaatamist. Peremehed kinnitasid aga kõigest hoolimata, et neil 
seda maad ei ole, mis vakuraamatus märgitud. Sellises olukorras 
andis Rosenthal lubaduse maade mõõtmine ette võtta järgmise 
aasta kevadel.3" Et talupoegade vastuhakk oli sõjalise jõu kohale
toomisega murtud, millest Brümmer kubermanguvalitsust informee
ris juba 15. oktoobril,3 1 2  siis sai sõjaväeüksus 16. oktoobril tsiviil
kubernerilt loa Tallinna tagasi minna:3 1 3  Mis puutub Uuetoa Tõ
nusse, siis Lääne meeskohtu otsusega 8. nov. 1805 määrati talle 
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20 paari vitsu ja selle järel saadeti Siberisse. Eestimaa ülem-maa-
kohus kinnitas selle otsuse muudatusega, et kehaline karistus tuleb 
täide saata Tallinna turul.3 1 4  

Viimased teadaolevad vastuhakud feodaalsele rõhumisele 1805. 
aastal toimusid Selli mõisas Simuna kihelkonnas ja Annikvere mõi
sas Haljala kihelkonnas Virumaal. Arvesse võttes seda, et pere
meeste hulgas valitses rahulolematus nii Eestimaa talurahvaseadu-
sega kui ka vakuraamatutega, kutsus Selli mõisnik J. Stenbock 
peremehed mõisa ja püüdis rahulolematust summutada regulatiivi 
ja vakuraamatute kommenteerimisega. Väliselt paistis, et talupo
jad jäävad rahule, kuid tegelikult polnud see nii. 25. oktoobril tulid 
peremehed uuesti mõisa ja nõudsid teoorjuse vähendamist ühe 
päeva võrra nädalas. Mõisnik nende nõudmist ei rahuldanud, vaid 
soovitas neil pöörduda kihelkonnakohtu poole. Talupojad teadsid 
küllaltki hästi, et kihelkonnakohtust neil kasu pole, ja seepärast 
nad sinna ka ei läinud. Nad teatasid Stenbockile, et siitpeale 
teevad nad ühe päeva nädalas vähem. Nad polnud rahul ka vaku-
jaoste ja muude maksudega. Stenbock teatas asjast järgnevalt 
kihelkonnakohtunikule, palus seda uurida ja süüdlasi karistada. 
Vajaduse korral tuli sõjavägi kohale tuua.3 1 5  Et. Selli talurahva 
vastuhaku asjus rohkem materjali ei leidu, tuleb arvata, et asi lik
videeriti kohalike sunnivahenditega. 

Annikvere mõisas astusid talupojad välja paemurdmise vastu, 
mida nad pidid tegema kas siis kohusvilja või võla katteks vasta
valt talu suurusele. Paasi vajati mõisas nii uuteks ehitisteks kui ka 
aedadeks, sest metsa oli vähe. Talupojad loobusid (peale 4 pere
mehe) paemurdmisest, ja kui kubjas läks mõisa ülesandel neid sel
leks sundima, vastasid, et seda tööd nad ei tee, sest nad ei saa selle 
eest midagi; kui neid aga rohkem sunnitakse, siis teevad nad nii 
nagu Palmse peremehed. Nähtavasti kavatseti vajaduse korral esi
tada kaebus kubermanguvalitsusele. 13. novembril pöördus Annik
vere mõisa omanik C. v. Brevem rüütelkonna peamehe poole pal
vega teha kihelkonnakohtule ülesandeks uurida Annikvere talupoe
gade vastuhaku põhjusi ning karistada Matsu Toomast, kes oli 
kõige ägedam vastuhakkaja.3 1 6  Hiljem aga asus Brevem seisu
kohale, et tema kaebusele ei tule kihelkonnakohtus käiku anda, sest 
lähemal uurimisel on ta leidnud asja teisiti olevat.3 1 7  Ei ole küll 
teada, millised konkreetsed asjaolud tingisid säärase sammu astu
mist, kuid tõenäoliselt oleks asja uurimine liigselt paljastanud 
mõisniku süü. Talupoegade vastuhaku mahasurumine sellises olu
korras aga oleks ärevust Virumaal aina suurendanud. 
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6. Muudatused öise rehepeksu alal. Talurahva antifeodaalne 
võitlus aastail 1806 ja 1807 

1805. a. lõpp ja 1806. a. esimesed kuud möödusid väliselt rahuli
kult, milles olulist osa etendas asjaolu, et talvisel ajal oli talurah
vas njiõisaga vähem seotud. Oma osa oli ka survevahenditel, mida 
valitsev klass rakendas talurahva vastu. Tollal lõpetati kohtuprot
sessid suurte võitluskoilete talupoegade üle ja viidi täide karistu
sed, mis avaldasid talurahvale kahtlemata mõju. Pinge maal aga 
püsis, sest põhjused, mis tingisid talurahva võitluse algamise, 
säilisid. 

Nagu eelnenud käsitlus näitas, etendas öine rehepeks talurahva 
antifeodaalses võitluses olulist osa. Seepärast kerkis selle regulee
rimise vajadus esile juba 1805. a. sügisel, öise rehepeksu täiesti 
ärajätmise vastu olid kohalikud mõisnikud, sest see ei vastanud 
nende huvidele. Innuga astus öise rehepeksu poolt välja ka Bux
hövden, kes oli teatavasti möönduste vastu ja karmide karistuste 
poolt. Rüütelkonna peamehele teatas ta, et säärased mööndused 
õhutaksid talurahvast uusi nõudmisi esitama ja soodustaksid rahu
tuste kasvu.3 1 8  Öise rehepeksu reguleerimist pooldas üldise korra 
kindlustamise huvides siseminister Kotšubei ja sellesse suhtus jaa
tavalt ka Langell. Silmas pidades vajadust nõrgestada valitsevale 
klassile ohtlikku antifeodaalset võitlust ning näidata kõrgemale 
poole rüütelkonna valmisolekut säilitada maal rahu, võttis maa
päev 23. veebruaril 1806 öise rehepeksu küsimuses vastu järgmised 
otsused: 

1) kuni pärtlipäevani, s. t. kuni 25. augustini tuli rehelistele 
päeva töönormi vähendada Уз võrra ja nimelt tööpäeva algul; 

2) öiseks rehepeksuks mõisas ei tulnud kedagi rohkem raken
dada kui kolm korda nädalas; 

3) kahe'koorma rukki peksmiseks tuli peale rehepapi rakendada 
kolm inimest, suvivilja peksmišeks tuli iga koorma kohta arvestada 
üks inimene ühes vajalike hobustega; 

4) viljakoorma all tuli mõista talupoja rakme harilikku koor
mat; 

5) pärtlipäevast kuni mihklipäevani (siis polnud ööd veel kül
lalt pikad) tuli ainult 2/з harilikust rehekoormate arvust üles panna 
ja peksta täisarvu rehelistega. 

Selle korra asemel võidi rakendada ka teist moodust, nimelt 
anda 2 koorma rukki jaoks neli rehelist ja 2 suviviljakoorma jaoks, 
mida hobustega peksti, kolm rehelist ühes vajalike hobustega.3 1 9  

Nagu eelnevast näha, reguleerisid vastuvõetud otsused esiteks 
rehepeksu üldiselt (punktid 2, 3, 4) ja teiseks, silmas pidades 
päeva pikkust (punktid 1 ja 5). Viimast reguleerimist raken
dati kuni 29. septembrini, et mõnel määral kompenseerida öise 
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rehepeksuga äralangenud puhkust. Pärast mihklipäeva, kui 
ööd olid juba pikad, ei loetud säärast kompensatsiooni enam 
vajalikuks. Tuleb märkida, et suuri lahkhelisid tekitas maa
päeval Viies punkt. Harjumaa ja Läänemaa mõisnikud olid selle 
poolt, Järvamaa ja Virumaa omad aga vastu. Maanõunike kogu 
ühinemine Harjumaa ja Läänemaa mõisnike seisukohtadega 
muutis vastava ettepaneku maapäeva otsuseks. Kuigi need otsu
sed olid talurahva võitluse viljaks, ei vastanud nad veel sellele, 
mida talurahvas soovis. Rüütelkonna, peamees B. J. _v. Uexküll, 
kes taotles nende kinnitamist riigi keskvõimu poolt, rõhutas sise
minister Kotšubeile liialdades, et nüüd on kõik ebamäärane ja kuri
tarvitusi võimaldav rehepeksu alalt kõrvaldatud. Ta märkis, et rehe-
liste arv on viidud majanduslike kogemuste alusel vastavusse peks-
tava vilja hulgaga.3 2 0  Rüütelkond püüdis ka neid otsuseid näidata 
oma hea tahte aktina talupoegade suhtes. Et ära hoida uusi nõud
misi ja rahutusi, mis võiksid tekkida sellest, et talupojad loevad 
mööndusi rehepeksu alal oma eelmise aasta võitluse viljaks ja hak
kavad veel enamat taotlema, oli vaja rüütelkonna peafriehe arva
tes paigutada küllaldasel määral sõjaväge Eestimaa kuber
mangu.3 2 1  

Muudatused rehepeksu küsimuses kinnitati keisri poolt 1806. 
aasta juunis. Maapäeva otsuse kohaselt tuli igal mõisnikul need 
talupoegadele teatavaks teha 100 rubla suuruse karistuse ähvardu
sel. Nende vastu eksija langes karistuse alla regulatiivis ettenäh
tud korras.3 2 2  Uus kord rehepeksu alal tähendas ainult väikest muu
datust selles küsimuses. Mõisnike karistamine ettenähtud korra rik
kumise puhul jäi illusoorseks, sest vastavad asutused, kes seda 
pidid tegema, olid teatavasti sama mõismikeklassi võimuorganid. 

Talurahva antifeodaalse võitluse väljapaistvamateks kolleteks 
1806. ja 1807. aastal olid Maidla, Ampri, Palmse ja Põllula mõisa 
piirkonnad. Maidla mõisas Juuru kihelkonnas Harjumaal algas 
teravam võitlus 1806. aasta maikuus ühenduses sõnnikuveoga. Mõi
saomanik Fr. A, Maydelli enda teate järgi olevat ta juba alates 
uute vakuraamatute kätteandmisest eelmisel aastal alalist võit
lust pidanud oma sõnakuulmatute talupoegadega. Nüüd aga ei 
suutvat ta enam vastu panna «ilma oma tervist alalise ärrituse 
tõttu kahjustamata» 3 2 3. Peremehed ei nõustunud andma vakuraa-
matus fikseeritud arvul abiyaime ning täitma mõningaid muidki 
ettenähtud kohustusi. Maydell läks kihelkonnakohtust mööda ja 
teatas talupoegade tõrkumisest haagikohtunikule, kes omakorda 
informeeris asjast kubermanguvalitsust, lisades, et tema ei saa 
Maydelli kaebust uurida, sest see kuulub kihelkonnakohtu kom
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petentsi.3 2 4  Kubermanguvalitsus palus järgnevalt rüütelkonna 
peameest teha vastav ülesanne kihelkonnakohtule,3 2 5  kuid Uexküll 
sõitis ise kohale. N.agu nähtub rüütelkonna peamehe kirjast ase
kubernerile, leidis ta, et «rahulolematuse allikaks» on olnud «aru
saamatused» mõisniku ja talupoegade vahel, mis tal on õnnes
tunud kõrvaldada.3 2 6  

Ampri mõisas Vaivara kihelkonnas ja Päite mõisas Jõhvi kihel
konnas Virumaal kujunes mõisa vastu lai rinne 1806. a. kevadel ja 
suvel. See haaras nii peremehi eesotsas vallakohtunikega kui ka 
sulaseid. Talupojad ei olnud valimis tegema vakuraamatus ette
nähtud abipäevi sõnnikuveol ja heinaajal. Et nad püsisid kõiku
matult oma seisukohal ja oli karta rahutuste puhkemist ka teistes 
mõisates, pöördus Vaivara ja Jõhvi kihelkonnakohtunik E. v. Ro
sen kubermanguvalitsuse poole palvega saata ümbruskonda 20—25 
sõdurit.3 2 7  Säärase appihüüde peale teatas kubermanguvalitsus 
Rakverre saabunud kasakatekomando ülemale,3 2 8  et tal tuleb anda 
sõjaväelist abi kohe, kui Ida-Virumaa haagikohtunik seda temalt 
nõuab. Rüütelkonna peameest palus kuberner minna isiklikult 
Ampri mõisa, et likvideerida talurahva vastupanu.3 2 9  Ida-Virumaa 
haagikohtunik pidi teda selles vajaduse korral toetama.3 3 0  Oma
moodi seisukohale Ampri ja Päite mõisa talurahva vastupanu lik
videerimise küsimuses asus Uexküll. Ta arvas, et tema kohale-
minek on esialgu varajane. Kihelkonnakohus peaks ise kõigepealt 
selgitama, miks talurahvas .ei täida vakuraamatus fikseeritud 
nõudmisi. Selleks et sõjavägi võiks edukalt oma autoriteeti kaitsta 
ja talurahvale oma tulekuga mõju avaldada, oli tema arvates vaja 
kohale saata suurem üksus. Ei olevat ka õige rajada kihelkonna-
kohtu tegevust ainult sõjaväele; pealegi oleks see siinsele väikese
arvulisele sõjaväele väga tülikas, kui ta peaks kõigis kihelkonda
des sealseid kohtuid alati toetama.3 3 1  Seega viitas Uexküll kihel-
konnakohtute endi küllaltki tõhusatele võimuvahenditele talurahva 
vaoshoidmiseks. Ka Ampri ja Päite talupoegade võitlus feodaalse 
rõhumise vastu suruti maha, kuigi ei ole seniste andmete põhjal 
teada, kuidas see konkreetselt toimus ja milliseid jõude talupoe
gade vastu kasutati. 

Uute rahutuskollete tekkimise ja rehepeksuaja lähenemise tõttu 
pidas Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kindralkuberner vajalikuks talu
rahva klassivõitluse nõrgendamiseks uute publikaatide väljaand
mist. Esimese neist avaldas Buxhövdeni ettekirjutusel Eestimaa 
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kubermanguvalitsus 14. aug. 1806. See oli suunatud kõigepealt 
talurahva massiliste kogunemiste ja kubermanguvalitsuse poole 
pöördumiste vastu. Publikaadis rõhutati, et talupojad mõisnike 
peale kaebamise puhkudel «. ..  ei pea mitte hulgas ennast ко kk о 
lööma ... ka mitte hulgas linnade läbbi, ehk muido ühhest Kohhast 
teisi jooks'ma; vaid iggaüks, kes arvab, et temmale liga on tehtud, 
ehk et temmal muido öigussega middagi on kaeba da, se peab üksi, 
ja iggaüks isse ennese eest, seatud visil, selle kohtust, mis temmale 
seatud on omma õigust nõudma». Teiseks taotles publikaat, et talu
pojad oma kohustusi mõisa vastu pidevalt täidaksid. Ükski ei pida
vat julgema «. ..  sedda tööd, mis temma peäle pantud, ehk mõisa 
teggo ja makso mahha jätta, enne kui temma seätud Kohto läbbi, 
sedda lubba seks on sanud; muido tulleb nendega, kes' selle wasto 
eksivad, kui rahva ärrapöörjatte ning mössamist-töstjattega, se on, 
kui suure süallustega keige kässosannade waljusse järrele, 
tehha.» 3 3 2  

12. septembril otsustas kubermanguvalitsus, silmas pidades 
Buxhövdeni korraldust 31. augustist, avaldada järjekordse publi-
kaadi. Seilt alusel tuli kirikukantslitest uuesti ette lugeda 28. sept. 
1805 ja 14. aug. 1806 publikaadid ning seejuures eriti esile tõsta 
mõte, et 1804. a. Eestimaa regulatiiv on keisri kinnitatud.3 3 3  

On muidugi võimalik, et uutel publikaatidel oli talurahvale 
teatav mõju, arvestades eriti karistusi, mille osalisteks talupojad 
olid siin ja seal saanud. Palmse sulased igatahes, kes juba eelmise 
aasta sügisel olid loobunud öisest rehepeksust ja sellest kinni pida
nud, ka talvel, ei lasknud end kõrvale kallutada publikaatidest ega 
uuest korrast rehepeksu alal. Kui 1806. a. uuesti rehepeks algas, 
tegid nad seda tööd ainult päeval. Sellisest olukorrast informeeris 
Kadrina kihelkonnakohtunik rüütelkonna peameest, kes septembri 
esimesel nädalal ruttas ise kohale. Ta kõneles siin vallakohtunike 
ja sulastega, mis ei toonud aga soovitud tulemusi. Sulased kinnita
sid ikka, et nemad käivad Liivimaa talurahvaseaduse järgi, et see 
on ka keisri tahtmine, sest muidu poleks neile vastavat seadüse-
raamatut müüdud, öösel olid nad valmis siis rehte peksma, kui 
selle eest eraldi makstakse. Uexküll käsutas peremehed kokku ja 
püüdis nende kaudu sulaseid mõjustada, aga ka see ei andnud tule
musi. Peremehed, välja arvatud mõned üksikud, olid sulastega 
täiesti ühel ja samal vaatekohal.3 3 4  Märkimisväärne on see, et Ilu
maa Juri Miku Juri sulase Joosepi ja Reo Jakobi sulase Joosepi 
andmeil kaldus ka Palmse opman Juri sulaste poole. Kui eelmise 
aasta sügisel mainitud sulased kõnelesid opmanile, et Liivimaa 
talurahvaseaduse alusel loetakse öine rehepeks poole päeva ette, 
siis oli opman öelnud: «.. . se on ea kül et poole peawa ees arva
takse, olge ehest nõust keik, nied on se wasta akkamisse aeg ja 

332 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 452. 
333 ^ря1чяшяч 1 

3 3 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 45, !. 150-152, 153. 
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kohto keimisse aeg, teie õllede ulgu kest ja herra on ükse, mis 
temma teile woib tehha.» Sulane Klausse Juri Hans kinnitas ka, 
et kui nemad Sakuse abimõisas hakkasid päeval rehte peksma, siis 
opman kiitis selle heaks.3 3 5  Kuigi opman hiljem kohtu ees kinnitas, 
et ta on iroonilises mõttes sääraselt väljendunud, on siiski võima
lik, et ise talupoeg olles pooldas ta sulast^ töö kergendamist. 

Rüütelkonna peamees jõudis nüüd arvamusele, et Palmse ja 
ümbruse mõisatesse tuleb paigutada paar roodu sõdureid ja 
eriti kangekaelsete peremeeste juurde eksekutsiooni korras mõned 
soldatid,3 3 6  sest ilma hirmuta ei oska rahvas oma nõudmistele piiri 
panna.3 3 7  Sõjaväe paigutamine Palmsesse ja ümbrusse (Tallinna 
garnisoni polgu osad ja Rakverest saabunud kasakad) toimus otse
selt kindralkuberneri korraldusel 3 3 8  ja sellel oli otsustav tähtsus 
Palmse sulaste võitlusele. Et ümbruskonnas jälgiti hoolega Palmse 
talupoegade võitlust, siis avaldas sõjaväe saabumine mõju kogu 
ümbrusele. 25. septembril käsutas kihelkonnakohus sõjaväe kohal 

•olles sulased mõisa, selgitas «süüdlased» välja ning nõudis, et 
sulased asuksid rehte peksma kehtiva korra kohaselt. Enamik sula
seid oli nüüd valmis seda tegema, mitmed ütlesid põiklevalt, et 
nad teevad nii nagu teised. Kolmas osa ja nimelt Kõnnu Madise 
sulane Jüri, Ilumaa Juri Miku Juri sulane Joosep, Kanguste Jaani 
poeg Madis, Päärna Peetri poeg Peeter, Külaotsä ehk Juri Tõnu 
Jakobi sulane Juri, Tõnu Juhani sulane Madis ja Juhani Juhani 
sulane Jaak polnud aga nõus käima kehtiva rehepeksukorra järgi. 
Kanguste Jaani poeg ja Juhani Juhani sulane Jaak julgustasid teisi 
ja manitsesid neid kohtu ees kindlad olema, mitte järele andma.3 3 9  

Neid sulaseid,-kes olid asunud põiklevale seisukohale, karistati po-
litseilises korras. Need seitse meest aga, kes jäid järeleandmatuks, 
anti Kadrina kihelkonnakohtu poolt haagikohtunik Tiesenhauseni 
kompetentsi üleandmiseks kubermanguvalitsusele. Kui rüütelkonna 
peamees 28. septembril uuesti Palmses käis, valitses seal rahu ja 
mõisale tehti ettenähtud töid.3 4 0  Uexkülli väljenduse järgi olevat 
sõjaväe kohaletoomine viinud talupojad «veendumusele», et nende 
senised vaated olid valed.3 4 1  Mainitud seitse sulast andis kuber
manguvalitsus 10. okt. 1806 Viru-Järva meeskohtusse kui mõisale 
ja kihelkonnakohtule vastuhakkajad. Viru-Järva meeskohus oma 
otsusega 26. nov. 1806 määras Kanguste Jaani pojale Madisele ja 
Juhani Juhani sulasele Jaagule kummalegi 30 paari vitsu," Kõnnu 
Madise sulasele Jurile, Ilumaa Juri Miku Juri sulasele Joosepile, 
Päärna Peetri pojale Peetrile, Külaotsa ehk Juri Tõnu Jakobi sula
sele Jurile ja Tõnu Juhani sulasele Madisele igaühele 20 paari vitsu. 
Kehaline karistus tuli täide viia ühel pühapäeval Kadrina kiriku 

335 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 483. 
336 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 45, 1. 151—152. ' 
337 Sealsamas,-1. 153. 
338 Sealsamas, 1. 154—155. 
339 ENSV RAKA, f. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 480. 
340 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 45, 1. 154. t 
341 Sealsamas, 1. 154—155. 
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juures, millega seoses kohalik pastor pidi kokkutulnud talupoegi 
veel manitsema kuulekusele seaduse, ülemuse ja kohtu ees ning 
rõhutama, et vastuhakkajaid tabab raske karistus.3 4 2  Mis puutub 
opman Jurisse, siis ei leidnud kohus küllaldaselt andmeid, et süü
distatav oleks eelmisel aastal mõnedele sulastele öeldud sõnu tõsi
selt mõelnud. Jüri kaitses kindlalt seisukohta, et ta kõneles sulas
tega ainult pilkamisi. Sellises olukorras pääses opman kohtust 
karistuseta. 

Seoses kohtuprotsessiga Palmse sulaste üle arutas Viru-Järva 
meeskohus ka Palmse peremehe Oruveski Jakobi «süütegu», mis 
seisis selles, et Jakob keelas 1806. a. oma sulasel öise rehepeksu 
mõisas ning oli mõisa kupjale kinnitanud, et tema teadmise järgi 
enam öösel rehte peksta ei tule. Kohus määras Oruveski Jakobile 
20 paari vitsu ja karistus tuli täide viia Kadrina kiriku juures.3 4 3  

Eestimaa ülem-maakohus kinnitäs 15. dets. 1806 Viru-Järva mees
kohtu otsuses sulastele ettenähtud karistused: Oruveski Jakobile 
aga määras ta 20 paari vitste asemel 10 paari vitsu. Kehaline 
karistus tuli täide viia Tallinna turul.3 4 4  

Põllula mõisas Virumaal puhkes talurahva võitlus feodaalse 
rõhumise vastu 1807. a. sügisel. See oli viimane vastuhakk käsit
letaval perioodil. Võitluse kandjaks oli Miila küla, mis asus Viru-
Nigula kihelkonnas (mõis ise kuulus Jakobi kihelkonda). Talu
peremeeste imittekuuletumise kohta esitas Põllula mõisa omanik 
.parun Stackelberg kaebuse Jakobi kihelkonnakohtumikule, endisele 
rüütelkonna peamehele Bergile, kes novembri algul käsutas valla
kohtunikud ja tõrkujad peremehed Vaekülla kihelkonnakohtu ette. 
Kohale tulid vallakohtunikud ja ainult viis peremeest, 14 pere
meest ei ilmunud. Berg teadis, et talupoegade vastupanu murdmise 
kõige lihtsam tee on sõjaväe kohalekutsümine, seepärast palus ta 
tsiviilkuberneri saata 70-meheline väeüksus Miilasse.3 4 5  Mõttevahe
tuse järel, mis toimus tsiviilkuberneril Uexkülliga, tegi viimane 
Miila küla peremeeste vastupanu uurimise ülesandeks Viru-Nigula 
kihellfonnakohtunikule G. v. Wrängellile. Langell aga andis omalt 
poolt käsu Ranna-Virumaa haagikohtunikule Tiesenhausenile, et see 
kihelkonnakohtunikku vajaduse korral kõigiti abistaks jg kui tarvis, 
kutsuks kohale Rakveres asuvast Rostovi polgust 70 sõdurit.3 4 6  

Nagu nähtub Tiesenhauseni teatest 20. novembril tsiviilkuber
nerile, uuris kihelkonnakohus taluperemeeste tõrkumist ja saavutas 
kuulekuse sõjaväelisi survevahendeid kasutamata.3 4 7  Tuleb arvata, 
et talupojad katkestasid siingi oma võitluse feodaalse-rõhumise 
vastu karmimate survevahendite kartusel. 

* * 
* 

342 ENSV RAKAJ. 29, nim. 7, sü. 43, 1. 48$. 
343 Sealsamas, 1. 486. 
344 ENSV RAKA, f. 858, nim. 1, sü. 325, 1. 197. 
345 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 159, 1. 470—471. 
346 Sealsamas, 1. 475. 
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Nagu nägime, oli talurahva 1805.—1807. a. liikumise sügavaks 
põhjuseks raske feodaalne rõhumine. Eestimaa talurahvaseaduse ja 
selle alusel 'koostatud vakuraamatute vastu astusid nad välja selle
pärast, et nsed ei andnud oodatud kergendusi, mida nende arvates 
lubas Liivimaa talurahvageadus. Talurahva võitlus kandis ka siin 
kõiki neid tunnuseid, mis on tavaliselt omased talurahvaliikurni-
sele. Ta oli ebateadlike hulkade stiihiline võitlus. Kui V. I. Lenin 
kõneleb vene talupoegade võitlust iseloomustades, et talupojad 
tõusid üles «... lihtsalt sellepärast, et nende kannatus katkes, et 
nad ei tahtnud surra tummalt ega vastupanuta»3 4 8, siis on see õige 
ka siinsete talupoegade kohta. Talurahvarahutused kandsid siin sel
gejooneliselt lokaalset iseloomu ja toimusid eri aegadel, mis nõr
gestas nende löögijõudu ja kergendas valitseval klassil nende 
purustamist. Võideldes siinsete mõisnike vastu ei saanud talupo
jad aru Vene tsarismi klassiolemusest. Nad uskusid tsaari õiglusse 
ja tema heasse tahtesse abistada talupoegi. Kuigi talurahvarahutu
sed suruti maha ja tsarismi abiga mõisnike võim uuesti kindlustati, 
ei jäänud võitlus asjatuks, Rahutused näitasid selgesti feodaal-
pärisorjusliku korra sügava kriisi teravnemist ja vapustasid seda 
korda. Talurahvahulkade klassivõitlus oli peamiseks jõuks, mis 
määras siinsete agraarsuhete edasiarengu, mille aga mõisnikud, 
tuginedes Vene tsarismile, käänasid preisi teele. Talupojad kao
tasid seekord, sest nende võiduks polnud veel vastavaid tingimusi, 
kuid nad andsid siiski oma panuse feodaal-pärisorjusliku korra 
purustamisse. 
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V. TALURAHVA MAJANDUSLIKU OLUKORRA 
HALVENEMINE AASTAIL 1806—1808. 

VÕITLUS EESTIMAA RÜÜTELKONNA JA PETERBURI 
KOMITEE VAHEL AGRAARSEADUSANDLUSE KÜSIMUSES 

AASTAIL 1809—1811 

1. Talurahva ja mõisnike vahekordade reguleerimise uuesti 
päevakorda kerkimise üldised tingimused 

Agraarseadusandlus Eestimaal ei jäänud peatuma 1804. a. talu-
rahvaseaduse juurde. Nagu hiljem konkreetsemalt näeme, kerkis 
see küsimus üsna peatselt uuesti päevakorda. Bienemann kui rüütel
konna innukas apologeet, kes luges olemasolevat seadusandlust 
küllaldaseks ja täiesti lõpetatuks, näeb agraarseadusandluse 
uuesti päevakorda kerkimises «Peterburi büroode ja nende rutiini 
mõju» ning süüdistab otseselt uut siseministrit A. B. Kurakinit, 
Kotšubei järglast.1  Muidugi ei saa põhjusi otsida ühes 
või teises isikus, vaid objektiivsetes olukordades. Tuleb arves
tada, et võitlus feodalismi ja uue, kujuneva kapitalistliku ühiskonna 
vahel süvenes, ning seejuures feodalismi kahjuks. Eestimaa seisu
kohalt olid eriti tähtsad need muudatused, mis toimusid agraarsu :  

hetes Elbest ida pool olevatel aladel, sest seal olid maa kasutamise 
ja talurahva kurnamise meetodid samad või peaaegu samad kui Ees
timaal. Siinne aadel, kes jälgis hirmu ja ärevusega Lääne-Euroopas 
toimuvat võitlust kodanlike ja feodaalsete jõudude vahel, pööras 
eriti tähelepanu agraarsuhete kujunemisele Saksamaa idaosas ja 
kasutas sealseid kogemusi hiljem oma maal. Napoleoni sõdades 
kõikuma löönud võimu kindlustamiseks olid sealsed feodaalsed 
ringkonnad sunnitud mõned sammud astuma talupoegadele möön
duste tegemise lipu all. Nii kaotati talupoegade isiklik sõltuvus 
Taanile kuuluvas Slesvig Holšteinis a. 1805, Rootsile kuuluvas 
Pommeris a. 1806, Preisis ja temale kuuluvas Poola osas 1807. aas
tal. Talupojale isikliku vabaduse andmisega ühenduses jäeti aga 
maa kõikjal mõisniku omandiks. Niisamasugustel põhimõtetel vaba
nesid talupojad isiklikust sõltuvusest 1807. aastal Varssavi hert-

1 Fr. Bienemann, «Babel» über Acten!, Ik. 31—32, ja Pro domo, «Bal
tische Monatsschrift» XXVI Bd., 1k. 601—602. 
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sogiriigis, mille Napoleon oli äsja rajanud oma võimu eelpostiks 
Ida-Euroopas. Talurahva nn. vabastamine ja maa kuulutamine, 
mõisnike omandiks määras mitmeti ära kapitalismi arengu seal
ses põllumajanduses. Mõisnike ülevõimu säilimise tingimustes toi
mus talupoegade vabanemine feodaalkoormistest aeglaselt ja vae
varikkalt ning pärisorjusega seotud vana mõisamajandus muutus 
pikkamisi puhtkapitalistlikuks «junkru»-majanduseks.2  

Mis puutub Venemaasse, siis siin tugevnes pärisorjusliku korra 
kriitika. Nii rõhutas I. P. Pnin oma 1804. aastal ilmunud teoses 3  

vajadust kaotada pärisorjus. Ta väitis olevat täiesti ebanormaalse, 
et talurahvas, kellest sõltuvad riigi rikkus ja võimsus, on ühe kild
konna piiramatu võimu all, kes teda kohtleb sageli halvemini kui 
loomi. Kui mõnedki pärisorjuse kriitikud rõhutasid, et talurahvale 
on vaja kõigepealt haridust, et teda vabadusele ette valmistada, siis 
leidis Pnin, et enne on vaja vabadust ja siis haridust, sest haridus 
ei ole ühendatav orjusega. 

1806. aastal ilmus Göttingenis A. S. Kaissarovi «Dissertatio 
inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam 
servis», milles ta pidas pärisorjuse kaotamist hädavajalikuks. Kais-
sarov rõhutab, et põllumajanduse edu sõltub põlluharijate vabadu
sest ja omandiõigusest maale. Pärisorjus aga pidurdab rahva arvu 
kasvu, majanduse arengut ja teeb võimatuks ka rahva vaimse 
arengu.4  

Kaks aastat hiljem ilmus V. B. Stroinovs'kilt teos,5  milles ta 
soovitas anda talupoegadele isiklik vabadus, kuid tingimusel, et 
maa jääb mõisnikule ja mõisnik sõlmib talupojaga kokkuleppe 
maa kasutamise kohta. Kuigi talurahva sellise vabastamise idee 
oli mõisniklik, rõhutab teos ometi senise feodaal-pärisorjusliku 
süsteemi muutmise vajadust. 

Edasi tuleb arvestada seda, et tsaarivalitsus pööras käsitleta
val perioodil olulist tähelepanu Baltimaadele ja eriti Eestimaa 
'kubermangule, mis oli kooskõlas aadliimpeeriumi üldiste huvide 
kaitsmisega ja tulenes konkreetselt siinsetest olukordadest. 

Kui 1807. a. juunis sõlmiti Tilsitis Venemaa ja Prantsusmaa 
vahel ofensiivsa ja defensiivse iseloomuga salajane traktaat, mis 
lõi alused koostööks mõlema maa vahel, siis kindlustas see küll 
Tsaari-Venemaale aktiivse välispoliitika Türgi, Iraani ja Rootsi 
suhtes, kuid halvendas Venemaa majanduslikku olukorda. Sõda 
Iraaniga (a. 1804—1813) laiendas Tsaari-Venemaa territooriumi 
Kaukaasias, sõda Türgiga (a. 1806—1812) andis talle Bessaraabia, 
sõda Rootsiga (a. 1808—1809) kindlustas Venemaa ülevõimu Soo

2  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 .  k d . ,  l k .  1 0 .  
3  И .  П .  П н и н ,  О п ы т  о  п р о с в е щ е н и и  о т н о с и т е л ь н о  к  Р о с с и и ,  С . - П е т е р 

бург 1804. 
4  Vt. В. И. Семевский, Крестьянский вопрос в России в XVIII и 

первой половине XIX века, т. I. Крестьянский вопрос в XVIII и первой чет
верти XIX века, С.-Петербург 1888, lk. 290. 

5  В .  Б .  С т р о й н о в с к и й ,  О б  у с л о в и я х  п о м е щ и к о в  с  к р е с т ь я н а м и ,  
Вильно 1808. , 
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mes, kuid ühinemine kontinentaalblokaadiga Inglismaa vastu 
a. 1807 võttis Venemaalt nii põllumajandus- kui ka mõningate töös-
tussaaduste loomulikud ekspordivõimalused. Samal ajal kaotas ta 
ka võimalused saada toorainet noorele puuvillatööstusele. Prant
susmaa ei suutnud kaubanduse alal asendada Inglismaad. Kauba
vahetuse kahanemine oli loomulikult löögiks mõisnikele, kaupmees
tele ja töösturitele, kuid tollitulude vähenemine avaldas negatiivset 
mõju ka riigi finantsidele, seda enam, et sõjad nõudsid järjest 
suuremaid kulutusi. Engels märgib tabavalt, et Venemaa võis 
omandada raha merekaubamduse teel, oma toorproduktideVäljaveo 
kaudu tolleaegsele peaturule Inglismaale. Venemaa oli juba liialt 
euroopalik maa, et tulla toime ilma rahata. Kaubanduslik blokaad 
kujunes talumatuks.6  Väliskaubanduse vähenemise loomulikuks 
tagajärjeks oli rahakursi langus. Ainukeseks võimaluseks sõdade 
ja rahvamajanduse finantseerimiseks oli uute assignaatide emis
sioon, mis aga viis nende väärtuse langusele ja elukalliduse tõu
sule. Säärane olukord dikteeris pikapeale välispoliitilise kursiwuu-
tumise Vene-Prantsuse koostöö kahjuks. Sisepoliitilisel alal viis see 
aga rahulolematuse kasvule. Koostöö Prantsusmaaga ja Vene
maale kahjulik majanduspoliitika tekitasid rahulolematust aadlis 
ning kodanluses, kuid riigi majanduslikud raskused rõhusid otse
selt talupoega. Tema õlgadele langes nii mõisnike ike kui ka uued 
maksud riigi suurenevate väljaminekute katteks. Kui 1801. a. tuli 
talupoegadelt obroki ja pearaha näol sisse 39,1 miljonit rubla, mil
lele lisandus «joögimaksuna» veel 19,1 miljonit rubla, siis sai riik 
1810. a. obroki ja pearaha näol juba 71,2 miljonit rubla, lisaks «joo-
gimaksuna» 36,9 miljonit rubla.7  Maksude kasv muidugi ei katnud 
riigi väljaminekuid, millest lõviosa langes sõjalistele kulutustele. 
Korralise eelarve järgi moodustasid nad 1801. a. 41,1 miljonit 
rubla, 1810. a. aga 107,9 miljonit rubla. Suured sõjalised väljamine
kud kaeti uute assignaatide emissiooniga ja laenudega, millega 
seoses riigi võlgnevus kasvas.8  Talurahva rõhumise tugevnemine 
oli aga loomulikuks eelduseks 'klassivõitluse kasvamisele. 

Sisepoliitiliste raskuste suurenemise tingimustes, kusjuures vä
lispoliitiline olukord pärast Tilsiti rahu oli keerukas ja koostöö 
Prantsusmaaga hakkas peatselt mõranema, oli tsaarivalitsus eriti 
valvel, et Balti provintsid kui piirialad ei kujuneks talurahvarahu-
tuste koldeks. Mis puutub Eestimaa 'kubermangusse, siis see tee, 
mida mööda sammus siinne rüütelkond agraarseadusandluse alal, 
soodustas siserahu kindlustamise asemel klassivõitluse teravnemist. 
Kõige mõjukamalt köitis tsaarivalitsuse tähelepanu siinse talurahva 
antifeodaalne võitlus a. 1805—1807. Nendes tingimustes kujunes 
kaalukaks kriitika, mille osaliseks oli trükisõnas saanud Eestimaa 
talurahvaseadus. Talurahva antifeodaalse võitluse mahasurumine 
sõjalise jõu ja ränkade karistustega tähendas rahu ainult väliselt, 

6  К .  М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с ,  С о ч . ,  т .  X V I ,  ч .  I I ,  l k .  2 0 .  
7  Р. J. L j а š t š е п к о, op. eit., lk. 386. 
8  Sealsamas. 1  
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sest põhjused, millest see võitlus välja kasvas, jäid püsima. Ränga 
režiimi alt pääsemiseks jäi talupojale üks tee" — pagemine. Muidugi 
püüdis aadel ka seda võimalust senisest tagajärjekamalt ära lõi
gata ning muuta Eestimaa võimalikult suletud ruumiks. Arvesta
des talupoegade uusi pagemisi Virumaa rannikult üle lahe Soome 
ja paljude mõisnike hädakisa sel puhul, pöördus rüütelkonna pea
mees Uexküll 1807. a. kevadel kubermanguvalitsuse poole palvega, 
et see võtaks kiiresti abinõud tarvitusele pagemise lõpetamiseks.9  

Uexkülli kiri oli omamoodi etteheiteks kubermanguvalitsusele, nagu 
ei suudaks see kindlustada pagemise lakkamist. Talupoegade 
Soome pagemise pidurdamiseks oli teatavasti juba 1797. a. kül
laltki resoluutseid abinõusid rakendatud. Nende mõju tõhustas ku-
bermanguvalitsus 1803. a. Peale selle sõlmiti Rootsi ja Venemaa 
vahel 1799. a. sügisel kokkulepe, mille alusel Rootsi Soome page
nud isikud tuli välja anda. Nendele asjaoludele juhtis kubermangu-
valitsus Uexkülli tähelepanu. Kuid arvestades rüütelkonna pea
mehe kaebust, andis ta haagikohtumikele käsu kontrollida 1797. a. 
publikaadi täitmist ja nõudis mittetäitjate kohest ülesandmist, et 
neid vastutusele võtta.1 0  Pagemine jäi aga aadlile endiselt häiri
vaks faktiks. Vastuses siseminister Kurakini järelepärimisele, mil
liseid abinõusid oleks vaja tarvitusele võtta talupoegade pagemise 
lõpetamiseks, rõhutas Uexküll 1808. a. kevadel, et isegi Soome 
ühendamine Venemaaga ei suudaks sinna pagemisele lõppu teha. 

-Peale selle pagetakse aga Eestimaalt ka naaberkubermangudesse. 
Uexkülli arvates tuli iga varjaja ja pageja, kes kätte saadakse ja 
kõlbab, anda sõduriks. Need, kes vanaduse või vigasuse tõttu ei 
kõlba, tuli saata asumisele. Nendele varjajatele, kelle suhtes sää
raseid karistusi rakendada ei saa, soovitas ta määrata kõrge raha
line karistus ja pageja kinnivõtjale tasu selle arvel, kellele pageja 
kuulub. Pageja omanik aga saaks vastu kviitungi nekruti andmise 
kohta. Kuigi ettepanekud olid drakoonilised, ei olnud Uexküll nen
degi tõhususes kindel.1 1  Pagemisliikumine oli talurahvale hädava
hendiks ja püsis seni, kuni muid väljavaateid polnud. Arvamusi ja 
vaateid, mis olid tollal liikvel talupoegade ringkondades, näi
tab kohtuprotsess, mis toimus 1807. a. veebruaris ja märtsis Pärnu 
maakohtus Kilingi riigimõisa taluperemehe Veiksküla Jaagu üle. 
Nagu kohtuaktidest nähtub, kõneles Pärnust tulnud Jaak Sindi 
kõrtsis viibivatele talupoegadele kirikutes etteloetud üleskutsest 
kaitsta maad prantslaste kallaletungi vastu ja näitas, kuidas talu
poegadel tuleb olukorda kasutada ja mida neil on vaja 
kõigepealt teha. Jaak rõhutas, et nüüd on saabumas paras 
aeg relvastatud väljaastumiseks sakslaste vastu. Silmas pida
des seda, et tsaarivalitsuse 1806. a. sügisel avaldatud mani
festi alusel tuli Balti kubermangudes hakata moodustama nn. maa-
miilitsat, millest võisid vabatahtlikkuse põhimõttel peale vabade-

9 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 46, I. 71. 
10 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 77, 1. 170—171. 
11 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A 1 47, 1. 65—66. 
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inimeste osa võtta ka riigimõisate talupojad ja mille ülesandeks 
oli regulaararmee abistamine prantslaste vastu, ütles Jaak, et nüüd 
tuleb talupoegadel, kellel see võimalik on, astuda maamiilitsasse. 
Kui relvad käes, tuleb neid kasutaba siinsete rõhujate ja talu
rahva nülgijate, mõisnike vastu. Rahu ja vabaduse kindlustami-

1  seks, ütles ta, on tarvis ära tappa kõik sakslased.1 2  Nagu Jaak 
ise kohtus kinnitas, ütles ta kord Saarde pastori J. H. Voigdti 

'  abikaasale, et siinsed talupojad loodavad, et nende olukorras toi
mub peatselt paranemine. Veiksküla Jaagu viha mõisnike vastu 
ja valmisolek võidelda, relvad käes, mõisnike võimu hävitamiseks, 
kui olukord võimaldab, oli siinsele pärisorjastatud talurahvale 
kahtlemata üldine. 

Üheks väga oluliseks asjaoluks, .mis riigi keskvõimu tähelepanu 
endale tõmbas, oli Eestimaa talurahva majandusliku olukorra järsk 
halvenemine aastail 1806—1808. Nagu nägime, pidi 1804. a. regu-
latiiv selle väljaandjate jutu järgi kindlustama talupoja edasimi
neku jõukuse poole. Tegelikult süvenes vaesumisprotsess aina. 

2. Viljaikaldus aastail 1806—1808. Hindade tõus 
/ 

Nagu varasem käsitlus näitas, tabas Eestimaa põllumajandust 
XIX saj. algul viljaikaldus, kusjuures toodangu languse sügav
punktiks oli 1801. aasta. Siitpeale küll saagid tõusid, kuid alles 
1805. aastaks jõuti XVIII saj. lõpu paremate aastate tasemeni. 
1806. aastal tabas aga Eestimaa põllumajandust uuesti ikaldus, 
mille tagajärjel saak tugevasti langes. Kui 1805. aastal saadi 

talivilja 753 088 tündrit ja 
suvivilja 783 403 

kokku 1 536 491 tündrit, siis 1806. aastal saa^i 

talivilja 490 306 tündrit ja 
suvivilja 874 712 „ 

kokku 1 365 018 tündrit.1 3  

Nagu esitatud andmeist näha, langes just ta livilj asaak, nimelt 
262 782 tündri ulatuses. 1806. a. oli see koguni madalam kui 1801. a. 
oma. Taliviljasaagile avaldasid kahjustavat mõju mitmed tegurid, 
nagu orasepõldude laastamine rukkiussi poolt eelmise aasta sügi
sel, sagedased sulad talvel, külm kevad, kestvad vihmad ja tuu
led rukki õitsemise ajal. Mis puutub suviviljasse, siis oli selle saak 
1806. aastal eelmisega võrreldes tunduvalt parem, seejuures aga 
peamiselt Virumaa ja Läänemaa saagi arvel; Harjumaal oli see 
ainult pisut parem ja Järvamaal koguni halvem. Suviviljale tuli 

12 ENSV RAKA, f. 915, nim. 1, sü. 2392, 1. 48—49. 
13 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 168. 

255 



kasuks soodus ilm, mis oii suvel vajalikult so?, polnud puudu ka 
niiskusest.1 4  Külvi suurus oli 1806. aastal eelmise aasta omast 
ainult pisut väiksem, ulatudes 280 324 tündrini. Osa taliviljapõlde 
aga seemendati kevadel suviviljaga, enamasti odraga, mille tõttu 
peamiselt toimus teatav nihkumine (võrreldes eelmise aastaga) 
talivilja kahjuks. Kui näiteks 1805. aastal külvati 

talivilja 126 767 tündrit ja 
suvivilja 155 827 „ 

kokku 282 594 tündrit, siis 1806. aastal 

külvati 
talivilja 123 304 tündrit ja 
suvivilja 157 020 „ 

'kokku 280 324 tündrit.1 5  

1806. aasta saak andis ainult 3,9 seemet üle külvi, seega oli olu
liselt madalam eelmise aasta omast. Kui üldisest saagist maha 
arvata tarbimisvili, järgmise aasta külvis ja magäsivili, mille talu
pojad vastava normi kohaselt sügisel pidid ära andma, siis jäi 
kubermanguvalitsuse andmeil vilja üle 36 134,7 tündrit. Kuid tar-
bimisvilja hulgas polnud arvesse võetud seda vilja, mis põletati 
viinaks müügi otstarbel väljapoole kubermangu piire. Kuberman-
guvalitsus hindas seda 48 000—64 000 tündrile.1 6  Sellises olukor
ras pidi aga tekkima küllaltki suur puudujääk, mida said tunda 
muidugi just talupojad. 

1807. aastal halvenes olukord põllumajanduses veelgi. Mainitud 
aastaks külvati 

talivilja 117 787 tündrit 
suvivilja 158 295 „ 

* kokku 276 082 tündrit. 

Sama aasta saak ulatus 
taliviljas 588 032 tündrini ja 
suviviljas 657 295 „ 

kokku' 1 245 327 tündrini.1 7  

Kuigi 1807. aasta taliviljasaak oli üldiselt eelmise aasta omast 
parem, jäi ta maha 1805. aasta saagist. Osalt avaldas mõju see, 
et talivilja külvipind oli kahanenud, peamiselt aga asjaolu, et 
1806. aasta taliviljapõllud seemendati suurel määral uudseviljaga 
(vana seemne nappusel), mille idanevusprotsent oli väike. Talvi

14 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 160. 
15 Sealsamas, 1. 168. 
16 Sealsamas, 1. 169. 
17 Sealsamas, 1. 179. 
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sed külmad kahjustasid rukkiorast. Sellises olukorras tuli kevadel 
paljudes kohtades taliviljapõllule külvata suvivilja.1 8  1807. aasta 
suviviljasaak oli üldse kõige madalam XVIII saj. lõpust alates. 
1807. aasta kogusaak, mis andis 3,5 seemet üle külvi, oli küll 1801. 
aasta omast parem, kuid ei ulatunud järgmise*, 1802. aasta saagi 
tasemeni. Suviviljasaagi vähenemine oli tingitud mittnest põh
jusest. Mõju avaldas näiteks suvine põud; osalt oli suvi
vilja koguni vähem külvatud (Läänemaa). Väga oluliseks põhju
seks oli asjaolu, et paljudes kohtades, peamiselt just Viru- ja Jär
vamaal, ei suutnud talupojad kevadel õigeaegselt ja küllaldaselt 
oma põlde harida, sest hobused olid kurnatud sagedaste ja kest
vate küütidega.1 9  Seetõttu saadi ka Viru- ja Järvamaal suviviljalt 
madalam saak kui Harju- ja Läänemaal. Tarbimisvili, järgmise 
aasta külvis ja magasivili maha arvatud, tekkis kubermanguvalit
suse andmeil puudujääk 89 748,2 tündri ulatuses. Siia juurde 
tuleb veel arvata 48 000—64 000 tündrit, mille mõisnikud tavaliselt 
põletasid viinaks, imis turustati väljapoole Eestimaa kubermangu. 
Seega tõusis puudujääk 137 748,2—153 748,2 tündrini.2 0  Talurahva 
toitlustamise perspektiivid olid kahtlemata ähmased, eriti Viru
maal. 

1808. aastal oli üldine külvipind suurem kui ühelgi varasemal 
aastal, välja arvatud 1798. aasta. Selleks aastaks oli külvatud 
talivilja 128 119 tündrit ja suvivilja 169 404 tündrit, kokku 297 523 
tündrit. Külvipinna laiendamine näitab püüdu kindlustada vähe
malt sel teel suuremat saaki. Saadi aga ainult 1 344 709 tündrit, 
millest talivilja oli 501509 ja suvivilja 843 200 tündrit.2 1  Kuigi 
see saa'k oli eelmise aasta omast parem, ei ulatunud ta samuti 
mitte 1802. aasta tasemeni.^riti märkimisväärne on talivilja madal 
saak. Eelmise aastaga võrreldes oli see eriti halb Läänemaal, kus 
1807. a. 147 781 tündri vastu saadi järgmisel aastal ainult 96 112 

'tündrit. Tuleb seejuures arvestada, et talivilja külvipind oli 1808. 
aastal eelmise aastaga võrreldes isegi suurem. Oluliseks põhju
seks oli ka seekord kahju, mida tegi sügisel rukkiuss orasele ja 
mille tõttu kevadel tuli osa rukkipõlde ära kasutada suvivilja 
jaoks. Kuid ka ilmastik ei olnud kevadel rukkiorasele soodus.2 2  

Suviviljasaak jäi maha küll 1806. a. saagist, kuid teiste aastate 
omast (alates a. 1799) oli ta parem. Osalt tingis seda ilmastik, 
mis oli kaunis soodus suvivilja kasvuks,2 3  kuid seejuures oli ka 
külvipind 1808. aastal suurem kui ühelgi teisel aastal 1799. aas
tast alates. Saak tervikuna andis samuti ainult 3,5 seemet üle külvi 
nagu eelmiselgi aastal. 1808. a. saak andis kubermanguvalitsuse 
andmeil ülejäägi 17 222,1 tündri ulatuses, s. t. kui üldsaagist oli 

18 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 173. 
19 Sealsamas. 
20 Sealsamas, 1. 180. 
21 Sealsamas, !. 195. 
22 Sealsamas, 1. 192. 
23 Sealsamas. 
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maha arvatud tarbimisvili, külviseeme järgmiseks aastaks ja ma-
gasivili 24 Kuid see ülejääk ei olnud reaalne, kui arvesse võtta, et 
talupoegadel oli eelmistest aastatest magasi- ja mõisavõlga. Oleks 
võinud tekkida suur puudujääk, kui mõisnikele oleks jäetud vaba 
võimalus vilja viinaks põletada. 

Seekord jõudis Eestimaa põllumajandus ikaldusaastatest välja 
1809. a. Mainitud aastal ulatus talivlljasaak 773 571 tündrini, olles 
seega alates 1799. aastast kõige parem. Osalt tuli suurem saak 
suuremast külvipinnast, mis tõusis 1809. a. 128 631 tündrini, osalt 
aga ka soodsast ilmalt, eriti rukki õitsemise ajal. Suviviljasaak oli 
1809. a. 867 092 tündrit. Ka see kuulus parimate hulka alates 
a. 1799, jäädes maha ainult 1806. a. suviviljasaagist. Suviviljakülv, 
162 636 tündrit, oli eelmise aasta omast mõnel määral väiksem, 
eriti Läänemaal. Nähtavasti oli põhjuseks seemneipuudus. Lääne
maa suviviljasaak ei ulatunud 1809. a. üldse eelmise aasta tase
meni, milleks mõjusid kaasa kindlasti ka ilmastikutingimused. 
Kogu külvipind tõusis 1809. a. 291 267 tündrini,25 mis oli eelmise 
aasta omast küll väiksem, kuid muidu suurem kui ühelgi teisel 
aastal, alates aastast 1799. 1809. a. kogusaak aga tõusis 1 640 663 
tündrini,26 mis oli üldse kõige suuremaks saagiks 1799. aastast 
alates, andes keskmiselt 4,6 seemet üle külvi. Arvates sellest maha 
külvise järgmiseks aastaks, tarbimisvilja, magasivilja ja peale 
selle vilja, mille mõisnikud pidid uue korra kohaselt (nagu hiljem 
näeme) hoidma tagavarana talupoegadele avansi andmiseks, jäi 
müügiks ja osalt ka-viinapõletamiseks veel ca 46 014 setverti ehk 
73 622,4 tündrit vilja.27 

Kahel järgmisel aastal oli külvipind suurem kui 1809. aastal, 
kuigi mitte nii suur kui a. 1808. Nii tõusis külv 1810. aastaks 
293 518 tündrini, millest taliviljale langes 130 377 ja suviviljale 
163 141 tündrit. Kogu saak mainitud aastal oli. 1 565 874 tündrit, 
mjllest langes taliviljale 738 724 ja suviviljale 827 150 tündrit.28 

Keskmiselt saadi sel aastal 4,3 seemet üle külvi. 1811. aastal oli 
olukord viljasaakide alal mõnel määral veelgi parem, kuigi külvi
pind oli eelmise aasta omast pisut väiksem. Kogu külv tõusis mai
nitud aastal 293 020 tündrini, millest oli talivilja 129 412 ja suvi
vilja 163 608 tündrit. Märkimisväärne on talivilja külvipinna lan
gus ja suvivilja külvipinna kasv eelmise aastaga võrreldes. Kogu
saak tõusis 1 677 735 tündrini, millest oli 777 055 tündrit talivilja 
ja 900 680 tündrit suvivilja.29 Nii suvi- kui ka talivilja-, aga samuti 
kogusaak oli üldse parim 1799. aastast alates. Keskmiselt andis 
1811. a. saak 4,7 seemet üle külvi, mis oli kõrgem kui ühelgi teisel 

* ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, 13A, 1. 196. 
25 Sealsamas, 1. 202'. 
26 Sealsamas. 
27 Sealsamas, 1. 203. V 
28 Sealsamas, 1. 211—212. 
29 Sealsamas, 1. 228. 

258 



aastal alates aastast 1799, kuid ometi madalam 1795., 1796., 1797. 
ja 1798. aasta saagikusest. 

Kui äsja käsitletud ikaldusaastaid võrrelda nendega, mis olid 
sajandi pöördel ja XIX saj. esimestel aastatel, siis tuleb märkida, 
et saagid tervikuna aastail 1806, 1807 ja 1808 olid väiksemad kui 
aastail 1799, 1800, 1802, 1803 ja 1804. 1806., 1807. ja 1808. aasta 
saagid kõikusid 1801. ja 1802. aasta saakide vahel. 1801.'aasta saak 
oli üldse kõige madalam käsitletud ikaldusaastail. Saagikus oli 
samuti 1801. aastal kõige madalam, millele olid õige lähedal 
1807. ja 1808. aasta. 

Ikaldusaastad tähendasid muidugi uut lööki mõisamajandusele, 
sest vähenes nii müügivilja kui ka viina hulk. Viinapõletamise olu
korda iseloomustavad tabeli 42 andmed.30 

Nagu neist näha, langes viinatoodang järjekindlalt ajavahemi
kul 1805—1808, jõudes sügavpunkti viimati mainitud aastal. Seejä
rel algas uus tõus. Viinaköökide arv kasvas 1806. aastal, võrreldes 
eelmise aastaga, mil oli olnud hea viljasaak, 11 võrra. 1807. ja 
1808. a. nende arv vähenes ja hakkas uuesti suurenema saakide 
paranemisega seoses. 

Toodangu languse kõrval muutusid vilja ja viina müügivõkna-
lused piiratumaks veel seetõttu, et välisturg langes ära seoses 
Venemaa lülitumisega kontinentaalblokaadi. Kuid juba enne seda 
oli tsaarivalitsus teinud mõningaid kitsendusi välismaaga kauple
mises. Nii keelati sõja tingimustes Prantsusmaaga 1806. a. 11. no
vembril rukki ja rukkijahu väljavedu Balti mere sadamaist ja 
mandril üle piiri Balti merest kuni Musta mereni.31 Sama aasta 
14. detsembril keelati aga' igasuguse vilja väljavedu Balti mere ja 
Valge mere sadamaist ning ka üle maapiiri Balti merest Musta 
mereni. Selle keelu alla ei kuulunud vili, mis läks 1799. a. lepingu 
alusel Rootsi.32 1807. a. 1. veebruaril keelati ka viina väljavedu 
kõigist Balti mere sadamaist ja üle maapiiri Balti merest kuni 
Musta mereni. Erandiks oli viin, mis läks Vene sõjavägede vaja
duseks.33 

Venemaa tegelik ühinemine kontinentaalblokaadiga märgitseb 
uute kitsenduste algust väliskaubanduses. 1807. a. 24. oktoobril 
avaldatud senati deklaratsioon teatas suhete katkestamisest ja 
kaubavahetuse lõpetamisest Inglismaaga.34 Viimase otsuse konk
retiseerimiseks keelati nimelise ukaasiga 20. märtsist 1808 Inglise 
manufaktuurkaupade sissevedu Venemaale. Vene laevadel, mis olid 
sel eesmärgil Inglismaale läinud, tuli tühjalt tagasi tulla. Inglise 
kaubad, mis olid Vene sadamatesse siiski saabunud, tuli tagasi 
saata.35Lõpliku selguse Inglise kaupade sisseveo küsimuses tõi 

30 ENSV RAKA. f. 29, nim. 1 I, sü. 5A, I. 213, 223, 231, 238 , 284, 292. 
31 ПСЗ,   22349. 
32 ПСЗ,   22396. 
53 ПСЗ,   22445. 
34 ПСЗ,   22653. 
35 ПСЗ,   22908.z 
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T a b e l  4 2  

Maakond Aastad Viinakööki-
de arv 

Viinaks põletatud 
vilja hulk tündrites 

Saadud viina 
hulk pangedes 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1805 100 
1 1 9  
73 
68 

36460,8 
74880,0 • 
34113,6 
20497,6 

102254 
191602 

85152 
59169 

Kokku 360 165952,0 438177 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1806 99 
122 

76 
74 

34825,6 
65904,0 
33064,0 
23304,0 

89277 
184354 

81914 
68245 

Kokku 371 157097,6 .423790 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1807 97 
122 

70 
78 

35483,2 
63825,6 
27598,4 
24755,2 

95032 
176575 

73293 
72000 

Kokku 367 151662,4 416900 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1808 88 
112 

73 
86 

30723,2 
64280,0 
23675,2 
28468,8 

88812 
160783 

66130 
84936 

Kokku 359 147147,2 400661 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1809 100 
117 

71 
85 

34732,8 
621*20,0 
284*6,4 
28569.6 

99608 
180871 

77340 
84970 

Kokku 373 153908,8 442789 

Harjumaa 
Virumaa 
Järvamaa 
Läänemaa 

1810 

-

103 
120 

71 
84 

36539,2 
67004,8 
28908,8 
25068,8 

102231 
196830 
86259 
72066 

Kokku 378 157521,6 457386 

ukaas, mille Eestimaa kubermanguvalitsus avaldas 18. sept. 1808. 
Sellega keelati igasuguste Inglise ja tema kolooniate kaupade sisse
vedu Venemaale.36 

Vene-Rootsi sõja algus 1808. a. veebruaris tõi kaasa kaubandus
like suhete katkemise mõlema maa vahel. Valitsus taotles kauban

«Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1808, St. 38. 
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duslike suhete absoluutset lõpetamist Rootsiga ja Rootsi kaudu. 
Seepärast keelati 22. juunil ükskõik millise maa laeva tulek Vene 
sadamatesse kas kaubaga või ilma, kui ta tuli Rootsi sadamaist või 
oli mujalt tulles seal peatunud. Muidugi keelati Vene laevadele 
sõit Rootsi, Venemaale sõbralike riikide laevaomanikud aga pidid 
allkirjaga kinnitama, et siinsed kaubad ei satu Venemaa vaenlaste 
kätte. 3 7  1808. a. oktoobris avaldas Eestimaa kubermanguvalitsus 
riigivõimu uue korralduse väliskaubanduslike suhete kohta, mis 
hakkas kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Uue korra alusel 
pidid kõik laevad, mis tulid Balti mere ja Valge mere sadamatesse, 
olema varustatud tõenditega, et nende laadung ei sisalda Inglise, 
Rootsi või nende kolooniate produkte. Sääraste tõendite väljaand
mine kuulus Vene konsulitel^ või, kus neid polnud, selle linna 
võimudele, kust laev saabus. Kuid säärane tõend pidi olema tões
tatud Vene saatkonna poolt. Niisamasugune kord kehtis ka kau
pade sisseveo kohta üle Venemaa piiride Balti merest kuni Musta 
mereni. Aasia maade iproduktid, mis tulid Musta mere, Aasovi ja 
Kaspia mere sadamate kaudu, selle alla ei kuulunud. 3 8  1 809. aastal 
muutus kord vaenulike maade kaupade sisseveo suhtes veelgi ran
gemaks. 31. mail Eestimaa kubermanguvalitsuse poolt publitseeri
tud ukaasi alusel pidi iga Vene sadamasse tulev laev olema varus
tatud mitmesuguste dokumentidega selle kohta, et kaubad, mida ta 
toob, on erapooletute riikide omad. Oli aga laev laaditud osaliselt 
vaenulikest maadest pärinevate kaupadega, kuulus laadung kon
fiskeerimisele ja kui enamik laadungist koosnes vaenuliku maa 
kaupadest, konfiskeeriti ka laev. 3 9  

Sama 1809. a. märgitseb aga juba väliskaubanduslike suhete 
vähest laienemist. Nimelt lubas valitsus juba mai algul nisu väl
ja vedada. Seejuures määrati tollitariif tunduvalt kõrgem sellelt 
nisult, mis läks välismaale Balti ja Valge mere ning maapiiri 
kaudu Balti merest kuni Musta mereni, võrreldes sellega, mida 
võeti Musta mere ja Aasovi mere kaudu väljaveetavalt nisult. 
Vastava ukaasi tegi Eestimaa kubermanguvalitsus teatavaks 
12. augustil. 4 0  Rahulepingu allakirjutamine Rootsiga 1809. a. 
septembris võimaldas mõnel määral kaubavahetuse elavnemist 
Rootsiga, muidugi kontinentaalblokaadi üldreeglite raames. 

Väliskaubanduslike kitsenduste mõju avaldus üsna ilmekalt 
siins^ laevaliikluse vähenemises. Kui 1806. aastal Tallinna saabu
nud ja siit lahkunud kaubalaevade arv ulatus 310-ni, siis 1807. 
aastal langes see 172-le ja 1808. aastal kuuele. 1809. aastal aga 
tõusis laevade arv juba 19-ni. 1806. aastal saabus kõige rohkem 
laevu Inglismaalt ja Taanist ning seejärel Rootsist ja Lüübekist. 
Tallinna sadamast sõitis kõige rohkem laevu Taani, seejärel Peter
burisse, Lüübekisse, Rootsi ja veel vähem Hollandisse, Norrasse, 

3 7  ПСЗ,   23105. 
3 8  «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1808, St. 41. 
39 «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1809, St. 23. 
40 Sealsamas, St. 33. 
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Riiga, Narva jne. Peamiselt Inglise laevadel, toodi siia- soola 
(Liverpoolist), Rootsi laevadel heeringaid. Väljaveetav vili, pea
miselt rukis, osalt aga ka viin, läks kõige suuremal määral Taani. 
Järgmisel kohal vilja väljaveos oli Lüübek, millele järgnes Rootsi. 
Kuid vilja viidi ka Hollandisse, Norrasse, Breemenisse, Liverpooli 
jne., kuigi võrreldes Taani, Lüübekisse ja Rootsi mineva ekspor

diga tühistes kogustes. 1807. aastal oli Tallinna saabunud laeva
dest esikoht Inglise laevadel, arvult peaaegu eelmise aasta ulatu
ses. Sellele järgnesid eelmise aastaga võrreldes üsna tugevasti 
vähenenult Lüübeki, Rootsi ja Taani laevad. Soola sisseveos oli 
juhtiv koht Inglise laevadel. Tallinnast lahkuvaid laevu sõitis kõige 
enam Peterburisse, siis Pillausse, Riiga, Rootsi; Taani ja Lüübe
kisse läksid mõned üksikud laevad, sest Tallinnast polnud enam 
võimalik eksportida vilja ega viina. Pillausse läks Tallinnast jahu, 
viina, heinu, relvi jne. sõjaväe vajadusteks. Riiga saadeti relvi 
ja muud varustust sõjaväele. Mis puutub Peterburisse, siis 1807. 
aastal sõitis sinna Tallinnast enam laevu kui eelmisel aastal, mis 
näitab, et Peterburi osatähtsus Tallinna kaubanduses kasvas. 
1808. aastal kontinentaalblokaadi ja Rootsi-Vene sõja tingimustes 
toimuvas väheses laevaliikluses oli peamine koht Lüübeki laevadel, 
millega viidi siit välja linaseemet, loomarasva, küünlaid, seepi, 
seaharjaseid jne. 

Harilikes tingimustes oleks vilja ja viina väljaveokeeld võinud 
viia nende kaupade hindade langusele, kuid viljaikalduse tõttu 
nad tõusid. Nii oli alljärgnevatel aastatel Tallinnas 1 sälitise 
maksimaalseks hinnaks rublades 4 1:  
1806 nisul 230, rukkil 180, kaeral 80, odral 110, linnasel 150 
1807 „ 240, „ 160, „ 95, „ 120, „ 170 
1808 „ 350, „ 275, „ 140, „ 195, „ 280 
1809 „ 350, „ 275, „ 125,. „ — „ 225 
1810 „ 285, „ 200, „ 135, — „ 160 

Nagu eelnevast näha, oli nisu ja rukki hind eriti kõrge 1808. 
ja 1809. aastal, kaera, linnase ja tõenäoliselt ka odra hind aga 
1808. aastal. 1810. aastal olid hinnad juba madalamad, kuid pol
nud veel langenud 1806. aasta tasemele. Kui võrrelda hindu aas
tail 1806 ja 1808, siis tõusis nisu hind 1,5, rukki hind 1,5, odra hind 
1,8, kaera hind 1,7 ja linnase hind 1,9-kordselt. Kui võrrelda 
1808. a. kõrgeimaid viljahindu kõrgeimate hindadega XIX saj. 
algul, siis oli nisu hind 1808. aastal kõrgem kui 1801. aastal 1,4, 
rukki hind 1,6 ja kaera hind 1,9 korda. 

Mis puutub viinahindadesse, siis vaat viina maksis Tallinnas, 
arvestades maksimaalseid hindu, 4 2  

4 1  «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1806, St. 50, 42, 5, 6, 43; 1807, 
St. 26 28, 27, 9, 29; 1808, St. 39, 50, 10, 2; 1809, St. 1 ja 4; 1810, St. 5, 20 ja 8. 

42 Sealsamas, 1806, St. 39; 1807, St. 19; 1808, St. 44; 1809, St. 4; 1810, 
St. 20. 
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1806. aastal 27 rubla 
1807. „ 35 „ 
1808. , r  50 „ 
1809. „ 43 „ 
1810. „ 35 „ 

Nagu siit näeme, jõudis ka viina hind maksimumini 1808. aas
tal, mil ta oli 1,8 korda kõrgem kui a. 1806. Seekord oli ka hinna 
tõus suurem kui XIX saj. algul. Kui XIX saj. algul (a. 1801) mak
sis vaat viina ülimalt 33 rubla, siis 1808. aasta hind oli sellest 
1,5 korda kõrgem. 

Vilja- ja viinahindade tõus tuli mõisnikele kasuks, ta aitas 
kompenseerida seda kahju, mida saadi müügivilja ja -viina vähene
misest. Talupojale oli viljahindade tõus arusaadavalt kahjulik, 
sest see võttis ära võimaluse nappuse olukorras vilja mujalt osta. 

Valusaks küsimuseks talupojale oli soolanappus seoses soola 
sisseveo lõppemisega ja hindade tõusuga. Kui 1799. aastal maksis 
puud soola 75 kopikat, siis oli see 1808. aastal tunduvalt kõrgem. 
Pärnust toodav sool maksis 1808. aastal 1 rubla 60 kop. puud. 
1808. aasta suvel müüdi aga riigi soola Tallinnas juuli lõpul 
2 rbl. 80 kop. ja septembri algul 2 rbl. 86 kop. puud. Kui viimast 
hinda võrrelda 1799. aasta omaga, siis on tõus 3,8-kordne. 

3. Talurahva olukord esimestel ikaldusaastatel. Senaator 
Zahharovi tegevuse algus Eestimaal a. 1808 

Ikaldusaastail raskenes uuesti talurahva majanduslik olukord 
ja kerkis üha teravamalt üles :  küsimus, millest elatuda. Nagu 
nägime, pidi 1806. aasta saagist kubermanguvalitsuse andmeil 
jääma üle 36 134,7 tündrit vilja. Arvestades aga s^da, et väljapoole 
kubermangu müügile minevaks viinaks kulus ca 48 000—64 000 
tündrit vilja, 4 3  pidi tekkima puudujääk 11 865,3—27 865,3 tündrit. 
Talurahva majanduslikke raskusi näitab juba see, et ta ei suutnud 
täita magasiaitade nõudmisi. 1806. aasta sügisel jäi riigi-, era- ja 
linnamõisate talupoegadel sama aasta normist kokku toomata 980 
setverti 3 setverikku 5'/2 karnitsat talivilja ja 11 setverti 7 setve-
rikku ЗУ2  karnitsat suvivilja. Kõige suuremaks võlgnikuks jäid 
Läänemaa talupojad: talivilja 550 setverti 7 setverikku 5 karnitsat 
ning suvivilja 9 setverti 7 setverikku 2 ' /2  karnitsat. Järvamaal 
jäädi võlgu 388 setverti 4 karnitsat ja Harjumaal 41 setverti 2 set
verikku 4V2 karnitsat talivilja. Virumaal võlgnevust ei tekkinud. 
Samale aastale laenatud magasiviljast jäi tasumata Järvamaal ja 
Läänemaal kokku talivilja 245 setverti 2 setverikku 4 karnitsat ja 
suvivilja 29 setverti 2 setverikku IV2 karnitsat, sest talupojad ei 
suutnud maksta. Harju- ja Virumaa sel alal võlgu ei jäänud. 4 4  

4 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 169. 
4 4  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1. I, sü. 4A, 1. 291—292. 
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Pole täpsemalt teada, kui palju said talupojad 1807. a. esimesel 
poolel vilja laenuks, 1807. a. sügisel aga nõuti neilt magasiaitade 
laenuna sisse talivilja 6 870 setvertr 2 setverikku 7 karnitsat ja 
suvivilja 895 setverti 4 setverikku 5'/г karnitsat, millest enamik oli 
kahtlemata sama aasta laen. Nagu vastavast aruandest näha, oli 
tagasinõutava laenuvilja kogus kõige suurem Läänemaal: talivilja 
4 068 setverti 5 setverikku ja suvivilja 580 setverti 1 setverik 7 kar
nitsat. Harjumaal ulatus see taliviljas 2 531 setverdi 5 setverikuni 
ning suviviljas 261 setverdi 3 setveriku 6 karnitsani. Jär
vamaal oli see tunduvalt väiksem ja Virumaal taliviljas ainult 
46 setverti 7 setverikku 1 karnits ning suviviljas 14 setverti 7 set
verikku 2 karnitsat. 4 5  

1807. aastal kujunes puudujääk eelmise aasta omast suure
maks. Nagu näitavad kubermanguvalitsuse kalkulatsioonid, ulatus 
puudujääk 137 748,2—153 748,2 tündrini. 4 6  Rangema nõudmise 
tõttu saadi 1807. aasta magasiaitade norm kätte küll 
suuremal määral kui eelmisel aastal, kuid siiski jäi nii riigi-, era-
kui ka linnamõisate talupoegadel võlga taliviljas 577 setverti 5 set
verikku ja suviviljas 43 setverti 7 setverikku б'/г karnitsat. Kõige 
suurem võlgnevus tekkis Järvamaal: talivilja 414 setverti 4 setve
rikku 4 karnitsat ja suvivilja 41 setverti 3 setverikku l'/г karnit
sat. Läänemaal ulatus see taliviljas 142 setverdi 7 setveriku 6 kar
nitsani ja suviviljas 2 setveriku 2'/г karnitsani. Virumaal ja eriti 
Harjumaal oli võlg tühine. Hoopis suuremaks jäi aga võlg, võr
reldes eelmise aastaga, 1807. aasta laenu sissenõudmisel. See ula
tus taliviljas 2 957 setverdi 3 setveriku 1 karnitsani ja suviviljas 
268 setverdi 4 setveriku 6V2 -karnitsani. Võla suuruselt seisis esi
kohal Virumaa, kus seda oli taliviljas 880 setverti ja suviviljas 
21 setverti 4 setverikku. Teisel kohal oli Läänemaa, kus võlgnevus 
tekkis just talivilja alal, ulatudes 860 setverdi 4 setveriku 2 kar
nitsani. Harjumaa jäi võlgu talivilja 717 setverti 2 setverikku 
3 karnitsat ning suvivilja 46 setverti 4 setverikku. Järvamaal oli 
võlgnevus kõige väiksem, ulatudes taliviljas 499 setverdi 4 set
veriku 4 karnitsani ja suviviljas 200 setverdi 4 setveriku 6V2 
karnitsani. 4 7  Kogusummas oli esikohal Järvamaa, järgnesid Lääne-, 
Viru- ja Harjumaa. 

Tingimustes, kus talurahva toitlusolukord ähvardas kujuneda 
eriti raskeks, oli vajaliku vilja kindlustamine esmajärgulise tähtsu
sega. 

Lähtudes viljapuuduse ilmnemisest mõningates-paikades Liivi-
maal (kus samuti oli viljaikaldus) 1807. a. sügisel, saatis Eesti-, 
Liivi- ja Kuramaa kindralkubermanguvalitsus Langellile välja
võtted senistest juhistest näljahäda vältimiseks talurahva hulgas, 
käskis nende järgi käia ning teatada vastavate organite kaudu 

4 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4B, 1. 44. 
4 6  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 13A, 1. 180. 
4 7  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4B, !. 45. 
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mõisnikele, et need rakendaksid kõik abinõud talurahva viljapuu-
duse kõrvaldamiseks. 4 8  Eestimaa kubermanguvalitsus tegi rüütel
konna peamehele ja maanõunikele saabunud nõudmised teatavaks 
7. novembril ülesandega informeerida nendest mõisnikke. Kind- ^ 
ralkubermanguvalitsuse juhised sisaldasid kõigepealt lõikeid 
10. veebruari 1723. a., 26. aprilli  1734. a. ja 19. jaanuari 1761. a. 
ukaasidest. Neile lisandus väljavõte riigivõimu korraldusest a. 1802 
mõningatele Smolenski kubermangu mõisnikele, kes olid oma talu
pojad nälga jätnud, ja viimaks väljavõte senaator Aleksejevile 
antud instruktsioonist 26. jaanuarist 1807 võitluseks näljahäda 
vastu Leedu, Minski ja Volõõnia kubermangus. 4 9  Kõiki neid doku
mente läbis selge joonena mõte, et mõisnikud peavad talupoegi 
viljapuuduse korral vajaliku viljaga varustama. Eestimaal oli tea
tavasti konkreetselt ette nähtud, millises ulatuses tuleb talupoe
gadele avanssi anda; mainitud väljavõtete nõudmised olid üldi
semad, aga samal ajal kategoorilisemad. 

Hoolimata riigivõimuorganite nõudest püüdsid mõisnikud 
ka nüüd sellest kohustusest hoiduda, soovides viljatagavarasid 
realiseerida teisel teel. 11. jaanuaril 1808 pöördus rüütelkonna pea
mees Uexküll Langeiii poole kirjäga, milles ta teatas, et 
eelmise aasta viljaikalduse tagajärjel ei tule talupojad oma vil
jaga läbi ja juba nüüd on mõningates kohtades viljast puudus. 
Seepärast olevat vaja, et mõisnikele lubataks juba kohe talupoe-
gadfele magasiaitadest vilja anda, sest oma tagavaradest ei suut
vat nad talupoegi küllaldaselt varustada. Nähes näljaohtu lähe
nemas rõhutas Uexküll, et ainus vahend viljapuuduse ja selle 
kohutavate tagajärgede ärahoidmiseks olevat magasiaitade ava
mine, milleks ta palus kubernerilt luba. 5 0  Kreisi deputaatide kaudu 
talupoegade olukorrast üsna hästi informeeritud rüütelkonna pea
mehe püüdeks oli jätta mõisnike viljatagavarad võimalikult nende 
endi käsutusse ja teha talupoegade peamiseks viljaga varustajaks 
magasiaidad. On silmatorkav, et igal pool mõisates käis hoogne 
viinapõletamine. 1807. a. septembrist detsembrini toodi Tallinna 
müügile 1 984 vaati, 1808. a. jaanuaris 1273, veebruaris 2 359, 
märtsi esimese 11 päeva jooksul 1 002 ja 12. märtsist kuni 7. april
lini 1 505 vaati, kokku 8 123 vaati viina. Selle kõrval toodi Tal
linna ka vilja, nimelt 1807. a. septembrist detsembrini 21 395,2, 
järgmise aasta jaanuaris 9 792, veebruaris 11016 ja 1. märtsist 
kuni 7. aprillini 15 012,5 tündrit, kokku 57 215,7 tündrit vilja. 5 1  

Tallinnast välismaale vilja saata polnud võimalik vilja väljaveo 
keelu tõttu. Siin seisis ta enamasti kaupmeeste aitades uute kõr
gemate hindade ootel. Kindlasti poleks hinnad nii kõrged olnud, 
kui mõisnikud oleksid vilja müügile lasknud. Kuid rutata sellega 
polnud põhjust, sest raha oli nüüd võimalik saada laenuks Eesti

4 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 77, 1. 361. 
4 9  Sealsamas, 1. 362—365. 
5 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A 1 47, 1. 47. 
5 1  Vrd. ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4B, 1. 81—82. 
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maa Mõisnike Krediitkassast, pealegi oli 1807. aastast alates 
mainitud asutusest võimalik raha laenata ka vilja tagatisel. 

Langell ei andnud üldist luba magasiaitade avamiseks, nagu 
Uexküll oli soovinud. Ta kinnitas rüütelkonna peamehele, et see 
pole kooskõlas kehtiva korraga. Seejuures polnud ta talupoegadele 
magasiaitadest vilja laenamise vastu, kuid nõudis, et see peaks 
toimuma siseministri eelmise aasta instruktsioonidele vastavalt. 
Vallakohtu käsuraamat tegi teatavasti mõisniku vilja laenutamise 
üle otsustajaks, siseminister aga oli arvamisel, et magasiaidad ei 
pea jääma väljapoole tsiviilkuberneri kontrolli.  Seetõttu tuli 
mõisnikel suuremate laenamiste puhul sellest kubernerile juba 
enne, tungivate hädalaenüde puhul aga kohe pärast vilja välja
andmist andmed esitada. Sellest korrast nõudis Langell ka nüüd 
kinnipidamist. Ta juhtis aga Uexkülli tähelepanu mõisnike vilja 
voolamisele Tallinna ning rõhutas veel kord, et rüütelkonna pea
mees ja maanõunikud nõuaksid mõisnikelt kõigi abinõude tarvi
tusele võtmist talupoegade ülalpidamise kindlustamiseks. 5 2  

11. märtsil esitas Langell siseminister Kurakinile ulatusliku 
aruande siin kehtivast korrast talupoegade varustamisel viljaga 
ja sammudest, mis on sel alal astutud. 5 3  Ta kriipsutas seejuures 
alla mõisnike kohustust toita oma talupoegi ning viitas sellele, et 
paljudes mõisates pidid talupojad juba.eelmise aasta sügisel kasu
tama avanssi ja mõningates paikades võib tulla täielik viljapuu-
dus. Ta märkis ära ka' seda, et mõisnikud veavad vilja Tallinna 
kõrgemate hindade ootel. Langeiii aruandeist siseministrile sai 
riigi keskvõim mulje, et mõnedes kohtades jäävad talu
pojad nälga, kui neile erakordset abi ei anta; talurahva toitlus
tamise raskused tulenevat aga mitte sellest, et kubermangus vilja 
üldse pole, vaid et mõisates käib laiaulatuslik viinapõletamine ja 
selle kõrval vilja hoidmine spekulatsiooni eesmärgil, mispärast 
talupojad ei saa mõisast vajalikku abi. Peale selle sai riigivõim 
veel teisel teel teateid, et mõnedes mõisates on talupojad juba näl
gimas. Sellises olukorras saadeti senaator Zahharov Eestimaale. 
Nagu nähtub temale nimelise ukaasiga 31. märtsil 1808 antud 
instruktsioonist, pidi ta kõigepealt kindlaks tegema, kus juba kan-
natati leivapuudust ja kus see võis veel tulla, ning leidma vahen
did talupoegade varustamiseks viljaga, lähtudes seejuures põhi
mõttest, et iga mõisnik peab oma talupoegade ülalpidamise kind
lustama. Viinapõletamist tuli lubada ainult seal, kus talupojad 
olid varustatud viljaga kuni uue lõikuseni, mujal tuli see lõpetada 
ja viinaköögid pitseerida. Seal, kus mõisnikud olid vilja linna 
vedanud, tuli uurida, kas nende talupoegadel on leiba, ja kui pole, 
tuli äraveetud vili  anda talupoegadele. 5 1  Zahharovil olid suured 
volitused mitte üksi .rüütelkonna käsutamiseks, vaid tema korral
dusi tuli tingimusteta täita ka kubermanguvalitsusel. 

5 2  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 29—33. 
sa ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4B, 1. 73—79. 
5 4  ПСЗ,   22933. 
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3. aprillil  teatas siseminister Langellile Zahharovi tulekust. 5 5  

Samal päeval kirjutas ka Zahharov ise tsiviilkubernerile oma üles
annetest ja käskis rüütelkonna juhtivad isikud ja mõned muud 
mõisnikud kiiresti Tallinna kutsuda, et ühiselt abinõud tarvitu
sele võtta talurahva varustamiseks viljaga. 5 6  8. aprillil  teatas ku
bermanguvalitsus Zahharovi peatsest tulekust rüütelkonna pea
mehele, nõudes, et ta kiiresti rüütelkonna komitee liikmed ja ka 
mõned muud asjatundlikud aadlikud Tallinna käsutaks. 5 7  

Teel Narvast Tallinna peatus Zahharov mõnedes külades, et 
isiklikult andmeid saada talurahva toitlusolukorra kohta. See, 
mida ta nägi ja kuulis, oli masendav. Zahharov leidis, et 1) Purtse 
külas, mis koosnes 18 talust, oli ainult kolmel talul leiba, üle
jäänud kasutasid toiduks mingit kõlbmatut taimede segu, 2) Ranna 
külas valitses suur toidupuudus, keegi naine polnud seal 5 päeva 
midagi söönud, 3) Kaspreviki küla kalurid, kellel polnud põllu
maad, kannatasid täieliku toidupuuduse all, mõisnik ei andnud neile 
mingit abi, 4) Pada külas oli talupoegadel samuti toidupuudus, 
5) neljas külas, mille nimesid Zahharov ei nimetanud, andis mõis
nik igale talupojaperekonnale kuu aja toiduks ainult 1 vakk rukist 
ja 1 vakk otra, millest, arvestades perekondade suurust, ei jätkunud 
isegi üheks nädalaks. Samal ajal põletati mõisa viinaköögis iga 
päev 24' pange viina, 6) Haljala kihelkonna surnuaed oli täis 
värskeid haudu. Kohalik pastor rääkis Zahharovile, et surijate arv 
on eelmise aastaga võrreldes peaaegu kahekordistunud. Pastor kin
nitanud, et surma põhjused pole talle teada, kuid arvanud, et näljal 
on oma osa. 5 8  

16. aprillil  ilmus Zahharov Uexkülli saatel rüütelkonna hoo
nesse koosolekule, millest võtsid osa rüütelkonna komitee liikmed 
ja ka mõningad muud ^adlikud. Siin pidas ta kõne, mis oli pühen
datud talurahva toitlusolukorrale. Zahharov märkis, et talurahvas 
on suures viljapuuduses, ja kinnitas, et mõnedes mõisates kannata
vad talupojad juba nälga. Teated talurahva viletsusest on ulatunud 
riigi keskvõimuni. 

«Oma kiirel teekonnal,» ütles Zahharov, «võisin ma veenduda, 
et teated vastavad tõele. Ma käisin mõningate viletsuse all kan
natavate inimeste elamutes, nägin nende inimeste pisaraid, kuul
sin tervete külade oigamist, arvasin kokku hiljuti surnute hauad, 
teie talupoegade hauad, kes võib-olla surid nälga. Ei hakka nime
tama nende mõisnike nimesid, kelle külasid ma nägin kannata-
mas äärmist toidupuudust. Tahaksin uskuda, et kannatajate häda
kisa pole ulatunud nende kõrvu, et nende mõisate valitsejad nende 
äraolekul seda summutavad. Aga minu kohus on teile kinnitada, 
et teie külades see pahe eksisteerib, meelde tuletada, et nende 
vaeste kannatused tulevad teile kahjuks. Kaotades talupoja kao-

5 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 78. 
5 6  Sealsamas, 1. 80. 
5 7  Sealsamas, 1. 76. 
5 8  Sealsamas, 1. 90—91. 
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täte töölise ja need tulud, mida ta teile toob. Säärase julmusega 
annate löögi iseendale. Hoides kokku väheseid kulutusi kannate 
tulevikus suuri kahjusid. Või öelda veel enam? Kujutlege ise, mil
lised on kõige õnnetumad tagajärjed. Ma olen vapustatud, nähes 
õudust teie nägudel, ja vaikin.» Zahharov kutsus järgnevalt 
mõisnikke üles tundma halastust talupoegade vastu ja abistama 
neid. Kui on vaja riigivõimu abi, siis teatatagu sellest temale. 5 9  

Järgnevalt andis Zahharov edasi andmed, mida ta oli teel Narvast 
Tallinna kogunud talurahva toidupuuduse kohta, ning järgmised 
küsimused vastamiseks: 

1) Millistest põhjustest on praegu tingitud talurahva toidu
puudus? 

2) Millised abinõud võtab rüütelkond tarvitusele selle kõige 
kiiremaks kõrvaldamiseks? 

3) Millised on kõige paremad vahendid toidupuuduse ärahoid
miseks tulevikus, välja arvatud üldise ikalduse korrad? 

4) Millised vahendid tahab aadel tarvitusele võtta oma küla
des elavate nn. vabade inimeste, vanade, haigete, vigaste ja töö' 
võimetute ning sõdurite naiste ja nende alaealiste laste abista
miseks? 6 0  

Zahharovi saabumine, tema käes olevad andmed ja tema kõne 
olid rüütelkonna esindajatele muidugi ebameeldivad. Mida rüütel
kond nüüd tegi, seda tegi ta ainult surve tingimustes, oma pres-
tiiži päästmiseks, ainult selleks, et liidusidemeid tsarismiga uuesti 
kindlustada. Ta tegi seda vastumeelselt ja ainult niivõrd, kuivõrd 
pidas vajalikuks riigivõimu esindaja rahuldamiseks. Talurahva 
vaesuse tingis põhiliselt muidugi feodaal-pärisorjuslik kord üldse 
ja eriti liiga rasked teokoormised, mille tõttu talupojal jäi vähe 
aega oma majapidamise jaoks; pealegi röövis mõisnik naturaal-
maksude näol ühe osa tema tulust. Talurahva olukorra paranda
mine eeldas suuri muudatusi* nõudis vana tootmissüsteemi likvi
deerimist. Rüütelkonna esindajate «analüüs» talurahva viletsuse 
kohta kujunes ainult katseks mööda hiilida tõelistest põhjustest. 

Nende vastuses esimesele küsimusele rõhutati, et praegune vii 
janappus on tingitud viimastel aastatel asetleidnud ikaldustest, 
mille tõttu varasemad tagavarad on lõppenud. Samal ajal olevat 
talupoegadele mõisatest suuri avansse antud, mis olevat tagasi 
maksmata. Mainiti veel soola ja kala hinna tõusu, mis suurendab 
talupoegade väljaminekuid ja omakorda raskendab nende olu
korda. Et mõisnikud siiski vilja ka müüsid, olevat tulnud sellest, 
et ikaldus ei tabanud kõiki piirkondi ühevõrra. Enamikus mõisates 
õnnestus talivili  hästi ja seal on vilja müüdud, et saada raha võla-
protsentide'kustutamiseks. Et olukorrast täielikku ülevaadet saada, 
olevat vaja saata mõisaomanikele, pastoritele, rentnikele ja valit
sejatele üleskutse, et nad annaksid andmeid oma viljatagavarade 

6 9  ENSV RAKA, f. 854, nim. 1 1, sü. A II 78, 1. 92—93. 
6 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I I  78, I. 94. 
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kohta. Siis selgub, kus on viljast puudus ja kus seda üle jääb. Üle
jäägist võivad osta puudustkannatavad mõisad rüütelkonna vas
tutusel. Talupoeg, kes avanssi saab, peab selle tasuma järgneval 
sügisel. 

Teise punkti suhtes arvasid rüütelkonna esindajad järgmist: 
a) Ülem-kirikueestseisjatele tuleb ülesandeks teha kokku kutsuda 
kirikukonvendid ja seal täpselt selgitada vilja puudujääk ühtedes 
ja ülejääk teistes mõisates. Mõisnikelt tuleb võtta allkirjad selle 
kohta, et nad oma talupoegi vajalikult viljaga varustaksid. Koosole
kust osavõtjad otsustasid osta 1600 tündrit rukist (240 rubla säli-
tis), et kohe kõrvaldada viljapuudus, kus see esineb. Kui aga sel
gub, et puudujääk on suurem kui tagavarad, siis jääb loota, et valit
sus laseb siia kevadel vilja tuua. b) Paluda Zahharovilt korraldust, 
et riigi magasiaitadest antaks vilja puudustkannatavatele mõisatele 
avansina või hinnaga 240 rubla sälitis. c) Et võimalikku ülejääki 
kasutataks puudustkannatajate heaks, tuleb mõisnikke üles kutsuda 
müüma seda hinnaga 240 rubla sälitis nendele mõisatele, kus seda 
vajatakse, d) Taludele, kes vajavad vilja, tuleb anda avanssi 
järgmiste normide kohaselt: kuue-päeva-kohale kuus 5—6. vakka 
puhast tali- ja suvivilja, viie-päeva-kohale 4—5 vakka, kahe-päeva-
kohale 2 vakka. Vabadikud, kellel pole maad ja kellelt seega pole 
garanteeritud vilja tagasisaamine natuuras, on kohustatud ülal
pidamist teenima tööga mõisas. 

Kolmanda punkti kohta ütlesid rüütelkonna esindajad, et tule
vikus, kui ikaldust pole, talupojad viljapuudust ei kannata, sest 
mõisnikud on kohustatud neid järgnevalt 1  enam viljaga varustama 
ja pealegi kasvavad ka magasiaitade tagavarad. 

Neljanda punkti suhtes arvati kõigepealt, et mõisnikel vabade 
inimeste vastu mingit kohustust ei ole, samuti nagu vabadel ini
mestel pole kohustusi mõisa vastu. Pealegi vahetavat nad" sageli 
elukohta ja neilt pole loota viljaavansi tagasisaamist. Neil ei tar-
vitsevatki viljapuudust tekkida, sest neil on võimalik ülalpidamist 
hankida sealt, kust nad tahavad. Nad võivat hakata põlluharijateks 
ja saavat siis ka põlluharijate paremusi kasutada. 

Vanade, haigete ja vigaste suhtes öeldi, et mõisaomanikel ja 
valitsejatel olevat kohustus valvata, et vastavalt vallakohtu-sea-
dusele antaks neile ülalpidamist magasiaitade protsendiviljast ja 
ülejäägist. Kui see pole küllaldane, siis hoolitsevat mõis teisiti 
nende eest. Sõdurite naised on vastava ukaasi alusel vabad ja 
võivad elada, kus tahavad. Neil pole õigust mõisalt toetust nõuda. 
Kui nad töötavad taludes, siis on mõisal nende suhtes niisama
sugused kohustused nagu teiste taluinimeste suhtes. Lapsed, kes 
on sündinud enne nende isa nekrutiks võtmist ja kuuluvad mõi
sale, langevad mõisa hoolitsuse alla, sest neid vajatakse taludes. 6 1  

Otsused, mis rüütelkonna esindajad tegid surve tingimustes, 
määrasid kindlaks ainult vilja tagavarade ja vajaduste väljasel-

6 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 47, I: 14—19. 
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gitamise teed ning talupoegadele avansi andmise normid. Kuid 
seejuures, nagu nägime, pidasid mõisnikkonna esindajad kõige
pealt silmas vilja tagasisaamise võimalusi, mitte aga talurahva 
toitlustamist. Seepärast määrati ka normid põhiliselt talu suurust,, 
tema rakmepäevi, mitte aga inimeste arvu' silmas pidades. Seega 
olid suuremad pered avansi suhtes väiksematest halvemas olukor
ras. Vaeste, vanade ja haigete ülalpidamine jäi väga ebamääraseks, 
paljaks üldsõnaliseks lubaduseks; vabadest inimestest ja sõdurite 
naistest ei tahtnud aadel midagi teada. 

Seoses mainitud otsuste teatavaks tegemisega Zahharovile saa
tis Uexküll talle 20. aprillil  kirja, millest ilmneb kogu allasurutud 
kibestus, mis valitses sellal rüütelkonnas. Samas püüdis ta rüütel-
konda kõigi vahenditega kaitsta ja talupoegi süüdistada. Rüütel
konna peamees kinnitas küll, et mõisnik peab talupoega toitma 
(tegelikult toitis talupoeg muidugi mõisnikku), kuid samal ajal 
taunis ta jultunult mainitud nõuet, mille rakendamine panevat talu
poega mõisnikule lootma, tegevat ta muretuks, pillajaks ja hävi
tavat püüde kindlustada endale ise vajalik ülalpidatnine. Pealegi 
polevat tagatud, et mõisnikud, kes on enamasti võlgades, suuda
vad iga aasta, eriti aga ikaldusaastätel talupoegadele rikkalikult 
avanssi anda, kui talupojad seda tagasi ei maksa. Edasi rõhutas 
Uexküll tõde salates, et toidupuudus polevat siin kunagi sellise 
astmeni tõusnud, et keegi oleks nälga surnud. Tagasihoidlikumagi 
teate saamise puhul, et inimene on nälga surnud, ei tohtivat pas
tor teda kohe matta. Ta pidavat asjast informeerima ülem-kiriku-
eestseisjat ja Jiaagikohtunikku, kes sellest teatavad kubermangu
valitsusele. Sellele järgnevat arstlik ja kohtulik uurimine. Kiri 
mõisnik ei anna talupojale vilja avansiks, siis võivat talupoeg sel
lest kohe kaevata haagikohtunikule ja ülem-kirikueestseisjale, kes 
teatavad asjast kubermanguvalitsusele. Uexküll kinnitas, et amet
likult pole teada näljašurma-juhtumeid. Küll aga levivat linnas ja 
maal nn. närvipalavik, mille arvele tulevat kirjutada ka värsked 
hauad Haljala surnuaial. 6 2  

Peaaegu samaaegselt pöördus rüütelkonna peamees Zahha
rovi poole palvega, et see aitaks rüütelkonda võitluses kerjuste 
vastu. Nimelt varjavat end paljud talupojad mõisnike eest Tal
linnas, kus nad hankivat ülalpidamist kerjamisega ja «solvavat» 
sellega mõisnikke. Ta pani ette kõik niisugused kerjused Tallin
nas politseisse koguda, kubermanguvalitsusse saata ja selle kaudu 
nende endisesse asukohta toimetada. 6 3  

Kuigi rüütelkonna peamees püüdis talurahva olukorda paremas 
valguses näidata, mõisnikke igati kaitsta ja neid hoolitsevate isan
datena paista lasta, kõnelesid täiendavad andmed juba üksi Viru
maa talurahva olukorrast otse vastupidist. Eredat valgust sealse 
talurahva elule heidab Virumaa kreisikomissari J. R. Bileami rnemo-

6 2  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. AI 47, 1. 59—62. 
6 3  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 213, 1. 48. 
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riaal 25. apr. 1808 Zahharovile. 6 4  See puudutab 15 mõisat, nimelt 
Idaveret, Kallinat, Kiiklat, Pühajõge, Purtset, Sompat, Sõmerut, 
Sõtküla, Tammikut, Türsamäge, Varangut, Vastät, Vatkut, Vihulat 
ja Vokat Haljala, Jõhvi, Kadrina, Lüganuse, Simuna, Vaivara ning 
Viru-Nigula kihelkonnast ja tugineb Bileami isiklikele muljetele, 
samuti talupoegadelt saadud andmetele. Sellest nähtub, et talupoe
gadel oli igal pool nälg varuks, abi aga ei saadud kuskil nii palju 
kui vaja. 

Zahharov saatis memoriaali rüütelkonna peamehele, et see 
võtaks tarvitusele abinõud olukorra parandamiseks, kuid Uex
küll saatis selle tagasi. 6 5  Ta nägi Bileami andmetes süüdistust 
kogu rüütelkonna vastu (mis oli muidugi õige). Nähtavasti kahel
des nende tõepärasuses ning püüdes rüütelkonna au päästa, nõu
dis ta lähemat uurimist. Järgnevalt läkitas Zahharov memoriaali 
kubermanguvalitsusele ülesandega asja kohapeal uurida. Kuber
manguvalitsus tegi selle mai lõpul kohustuseks. Eestimaa kroonu-
palati nõunikule I. Blixile ja commissarius fisci Holtzile, kusjuures 
kaasa pidi aitama ka kohalik haagikohtunik Või ülem-kirikueest-
seisja. Et kubermanguvalitsuse komisjoni ülesandeks oli kontrol
lida kõigepealt Bileami andmeid, siis käis ta põhiliselt samades 
mõisates ja lisaks veel Püssis ja Eredas. 

Pole põhjust arvata, et komisjoni liikmed kui valitseva klassi 
esindajad oleksid püüdnud uurimisel eriti sügavale tungida või 
iga asja kirja panna. Nende poolehoid kuulus mõisnikele. Tuleb 
arvestada ka seda, et kevade teisel poolel oli mõnigi asi muutu
nud, sest talupoegade viljaga varustamine oli siis pidevalt päeva
korras. Kuid see, mida komisjon nägi ja kuulis, oli küllaltki ma
sendav. Bileami memoriaaliga võrreldes oli komisjoni aruanne 
tunduvalt ulatuslikum ja üksikasjalisem, kuid siiski mitte alati kül
lalt konkreetne talurahva olukorra täielikuks hindamiseks. 

Kuigi komisjoni aruandest 6 5 3  ei nähtu täpsemalt, millal ühe või 
teise mõisa taludes vili  lõppes, näitavad andmed, et see mõnin
gates kohtades üsna varakult aset leidis: paljudel Idavere talu
poegadel juba enne jõulu, Purtse, Püssi ja arvatavasti ka Tam
miku mõisas enne veebruarikuud, enamikul Sõmeru, samuti Vasta 
ja Vatku talupoegadel aga veebruari algul. Avanssi hakati andma 
mõnedes mõisates (Idavere, Purtse, Püssi, Tammiku, Vasta) juba 
veebruaris, teistes hiljem. Kuid seejuures ei järgnenud alati talu 
oma vilja lõppemisele kohe avansi saamine. Idavere talupojad 
pidid vahepeal leiba ostma ja müüsid raha saamiseks, mida müüa 
oli. Vatku mõis andis nendele sulastele, kes olid kogu nädala mõi-
sateol, toetust veebruari teisest poolest alates; talud tervikuna 
said avanssi alles kevadel, mistõttu neil tuli vilja osta ja selleks 
oma vara müüa. Ereda ja Voka mõis andsid enne jüripäeva vilja 
ainult töö eest.. 

ENSV RAKA, f. 291, nim. 1, sü. 2653, 1. 15—20. 
™ Sealsamas, 1. 22—24. 
юа ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 1, sü. 213, 1. 241—260. 
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Avansinormi aluseks oli enamasti mõisas tehtud rakmepäevade 
arv, kuid ka siin polnud normid ühesuurused ning mitte alati ei 
saadud puhast vilja. Vatkus sai näiteks kuue-päeva-talu esialgu 
neljanädalase normina 1 vaka rukist segatuna 2 vaka aganatega, 
hiljem aga 2 vakka rukist segatuna 4 vaka aganatega; Idaveres 
anti kuue-päeva-talule esialgu 3 vakka, hiljem aga 4 vakka rukist 
kuus. Sõmerus sai niisama suur talu kuunormina 5 vakka ja 1 küli
mitu rukist. Purtse mõisas said talupojad nii halvakvaliteedilist 
jahu, et Bileami arvates sellest valmistatud leiba keegi ei söö, kes 
otse nälja all ei kannata. Tammiku mõisas oli ühes vakas avansi-
viljas 4/? rukist, 2/y otra ja V? aganaid. Kord anti seal jahu, mil
lesse oli segatud raiutud õlgi. Saadud avanss, nagu nähtub komis
joni aruandest, ei vastanud enamikus mõisates talupoegade vaja
dustele, eriti suuremate perekondade puhul, mistõttu need ikka 
enne järjekordset viljasaamist puudust kannatasid. Nälja kustuta
miseks tarvitati kevadel mitmel pool oblikaid. Need keedeti, lisati 
pisut soola ja mõnel määral ka piima, kui seda oli. Blixi ja Holtzi 
aruande alusel olid ainult Sõtküla, Türsamäe, Varangu ja Vihula 
mõisa talud viljaga vajalikult varustatud, s. t.  siis, kui nad olid 
avanssi saanud. Kuid Bileam kinnitab oma memoriaalis, et ka siin 
kannatasid talupojad puudust. Näib, et talude varustamine viljaga 
oli siin hiljem paranenud. Pole põhjust arvata, et Bileam oleks esi
tanud väljamõeldisi. 

Taluperedest raskemas olukorras olid vabadikud, kellel toidu-
poolise saamine mõisast ei tulnud arvesse või oli väga ebakindel 
ja napp. Kui Vatku mõisaprouale teatati, et keegi vabadiku naine 
on nälga suremas, ütles ta, et see pole tema asi. Vabadiku naine 
Hiie Mardi Mai, kellel oli kolm alaealist last, ütles komisjonile, et 
nagu möödunud talvel on ta ka nüüd koos lastega lausa näljas. 
Korduvalt olevat ta mõisast abi palunud, aga ikka eitava vastuse 
saanud. Kevadel enne rohu kasvama hakkamist söönud nad nae-
reid ja kui neidki enam polnud, siis kõike, mis kätte juhtus. Ka 
tuhka olevat ta nälja kustutamiseks söönud. Kevadel anti temale 
ja veel neljale teisele vabadikule käsk tulla mõisa köögiviljaaeda 
kaevama. Nad läksid küll mõisa, kuid et nad polnud mitu päeva 
enne seda söönud, siis ütlesid, et ei suuda töötada. Nad palusid 
valitsejalt leiba, kes ka lubas anda. Kui nad seda saama läksid, 
said nad valitsejalt keppi. Sõmerus anti siiski vabadikele pisut 
laenu ka talvel ja kui keegi mõisas tööd tegi, sai ta selle eest jahu. 
Vastas võisid vabadikud ja nende naised leiba teenida metsatöö
del, kuid kes seda ei suutnud teha, kannatas nälga. Idaveres oli 
samuti võimalus tööga leiba teenida, kuid tööd polnud mõisal 
alati anda. Püssi ja Purtse mõisas said'vabadikud pisut laenu ja 
neil oli võimalik toidupoolist teenida tööga mõisas, kuid millises 
ulatuses, pole teada. Tammiku mõisa kohta märgib komisjon, et 
mõisas tööl käimise puhul sai vabadik küll tasu, kuid seda olevat 
olnud vähe. Kiikla mõisas maksti vabadikule tööpäeva eest 2 toopi 
ja vabadiku naisele 1 toop jahu. Sompa kohta märgib komisjon, et 
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seal on vabadikele antud kõige sobivam võimalus ülalpidamise 
teenimiseks, kuid ei iseloomusta seda lähemalt. Need vabadikud, 
kes elasid kaugel ja kellel oli palju lapsi, sattusid muidugi eriti 
raskesse olukorda, sest nad ei saanud kas üldse mitte või said vä
hesel määral tööl käia. 

Nälg sundis mõndagi talupoega erakordseid abinõusid leidma 
hinge sees hoidmiseks. Nii näiteks tõid Vasta taluperemees Kitse 
Tõnis ja vabadikud Luugu Nigulas, Kangru Mihkel ja Jaagu Mart 
mõisas kärvanud nuumhärgade liha ning sõid seda. Mõisa rentnik, 
kes asjast teada sai, karistas kõiki raipeliha söömise pärast 50 
kepihoobiga. Kitse Tõnise 16-aastane tütar Mai, kes oli ka raipe
liha söönud, sai vitsakaristust. Rentniku karistamisindu näitab see, 
et ta laskis ihunuhtlust anda veel nii Kitse Tõnise kui ka Luugu 
Nigula naisele, kummalegi 20 paari vitsu, ja Luugu Nigula 
vennale Hansule 50 kepihoopi, kuigi nad polnud raipeliha söönud. 
Luugu Nigulas, kes oli niigi haiglane, muutus peksu tagajärjel 
veelgi viletsamaks ega suutnud enam mingit raskemat tööd teha. 

Otseselt nälja ja kurnatuse tagajärjel suri käsitletavas piir
konnas 1808. -aasta esimesel poolel kolm inimest: Ereda talupere
mehe Krassi Mihkli naine Mari, Purtse vabadiku naine Jaani 
Mardi Mai, kes küll ketras ja kudus mõisale, aga ei jõudnud nii 
palju teenida, et ennast ja kolme last toita, ja Kallina vabadik 
Mardi Mihkli Mai. On võimalik, et nälgimine kiirendas ka Ereda 
vabadiku Mõisa Jaani Mardi- ja küla karjase Oru Nigula surma. 

Zahharovi tähelepanekud, Bileami memoriaal ja Blixi ning 
Holtzi aruanne puudutavad talurahva olukorda. 1808. aastal ühes 
piirkonnas, kuid pole põhjust arvata, et siin esinenud nähtused 
oleksid olnud omased ainult nendele mõisatele. Pigem iseloomus
tavad need kogu talurahva olukorda, sest erinevused eri piirkon
dade vahel ei saanud Eestimaal kuigi suured olla. Bileam märgib, 
et kõik saabunud teated kõnelevad talurahva tõepoolest väga 
viletsast elust, eriti seal, kus avansivilja ei saadud või saadi vähe. 
Kõige raskem olukord olevat vanadel talupoegadel, kes on mõisa 
orjamisest halliks läinud, vabadikel ja nende alaealistel lastel, 
sõdurite naistel ja lastel. Bileami andmete järgi toitusid need 
inimesed suvel juurtest ja taimedest, sügisel said töö eest taludest 
pisut vilja, kuid talve saabumisel oli see juba otsas. Siis algas ker
jamine maal või linnas. Seaduse kohaselt pidi iga mõisnik oma 
talupoegi toitma, kuid ainult vähesed tegid seda. 

Seoses talurahva majandusliku olukorra halvenemisega kasvas 
suremus, nagu näitavad alljärgnevad andmed. 6 6  1806. aastal sün
dis Eestimaal 9 279 ja suri 6 150 inimest. Juurdekasv oli seega 
3 129 inimest. Ainult paaris kihelkonnas ületas suremus sündi
muse: Kuusalus 15 ja Väike-Maarjas 18 juhtumi võrra. 6 7  1807. aas
tal sündis 8 623 ja suri 8 363 inimest. Sündinute arv ületas surnute 

6 6  Esitatud andmed ei sisalda andmeid Tallinna kogudustest. 
6 7  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1148, 1. 2. 
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oma ainult 260 võrra. Nende kihelkondade arv, kus suremus oli 
sündimusest suurem, kasvas. Vaadeldes olukorda kihelkondades, 
näeme, et Hageris oli surnud rohkem 57, Harju-Jaanis 107, Nissis 
57, Jõhvis 146, Kadrinas 151, Lüganusel 81, Vaivaras 18, Viru-
Jakobis 18, Viru-Nigulas 87, Kullamaal 41, Kirblas 49, Noaroot
sis 28 ja Lääne-Nigulas 6 inimest. 6 8  

Märksa raskemaks kujunes aga olukord 1808. aastal, nagu 
nähtub tabelist 43. 6 9  

Kokku oli mainitud aastal sündinud 7 604 ja surnud 10 828 ini
mest. Seega ületas surnute arv sündinute arvu 3 224 võrra. Kõige 
suuremal määral ületas suremus sündimuse Virumaal, nimelt 
1 562 juhtumi võrra, Harjumaal oli vastavaks arvuks 817, Lääne
maal 705 ja Järvamaal 140. Milline oli olukord 1809. aastal, pole 
võimalik kindlaks teha andrfoete -puuduse tõttu, kuid juba 1810. 
aastal ületas sündimus suremuse tunduvalt. Kui võrrelda sündi
muse ja suremuse vahekorda 1808. aastal vastava vahekorraga 
ikaldusaastatel XIX saj. algul, siis viimati mainitud aastatel oli 
olukord parem. Kuigi mõnel aastal sündimus langes, ületas sün
dimus peale 1801. aasta ikkagi suremuse. Viimati mainitud aastal 
oli suremus sündimusest suurem 205 juhtumi võrra. 7 0  

Nagu näitavad mõningate haagikohtunike ja pastorite kirjad, 7 1  

levisid majandusliku'viletsuse tingimustes epideemiad, mis viisid 
paljusid hauda. 

Mis puutub lõppeks Virumaal talurahva hulgas levinud «när-
vipalavikusse», millest Uexküll kõneles, siis kvalifitseeris sisemi
nistri poolt kohalesaadetud Kirurgilise Arstiteaduse Akadeemia 
adjunkt-professor J. K. Kaidanov 1808. a. kevadel seda kui tüü
fust. Kinnitades, et tõbi on tekkinud talurahva elujõudu nõrgesta
vatest teguritest, sidus ta selle leviku viletsate elutingimustega. 
Kaidanov andis «närvipalaviku» vastu võitlemiseks meditsiinilise 
retsepti, kuid fikseeris ka muud tingimused haigete raviks. Hai
gete eest hoolitsejateks tuleks määrata isikud, kes on muust tööst 
vabad. Et haigus on nakkav, siis tuleb haiged eraldada tervetest, 
aga mitte visata sõnnikuhunnikutele (nagu ta seda isiklikult nägi). 
Kui külas on rohkem haigeid, on nad vaja paigutada eri ruumi. 
Neile tuleb anda toitu, mis soodustab paranemist. Pärast haigust 
peavad põdenud saama puhkust 8—10 päeva ulatuses. Selleks aga, 
et suurendada talupoegade vastupanu haigustele, on vaja kindlus
tada neile korralik ülalpidamine. 7 2  

Kurakini ülesandel tegi kubermanguvalitsus Kaidanovi ette
kirjutused publikaadiga 22. juunist üldiselt teatavaks. Järelevalve 

6 8  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1148, 1. 7. 
69 CQ Q  Ic otrto с 1 1 9 

7 0  ENSV RAKA, f. 1187, nim. 2, sü. 453, 1. 116. 
7 1  ENSV RAKA, f. 30, nim. 406, sü. 1148, 1. 21—31. 
7 2  ENSV RAKA, f 854, nim. A3, sü. А II 78, !. 276—277. 
7 3  Sealsamas, 1. 275. 
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T a b e l  4 3  

Maakond Kihelkond 
1  Sündi-
I nute 
i  arv 

Surnute 
arv 

Sündinud 
enam 

Surnud 
enam 

Harjumaa Hageri 216 306 90 Harjumaa 
Harju-

Jaani 188 180 8 
Juuru 231 212 19 
Jõelähtme 136 138 2 
Jüri i  179 196 17 
Keila 254 393 139 
Kose 289 275 14 
Kuusalu 191 335 144 
Harju-Ma-

dise 88 . 240 152 
Nissi 145 198 53 
Rapla 284 344 60 
Risti 109 31U 201 

Virumaa Haljala 251 466 215 
Viru-Jakobi 185 313 128 
Jõhvi 297 452 155 
Kadrina 203 381 178 
Lüganuse 152 226 74 
Rakvere 170 325 155 
Simuna 257 476 219 
Vaivara 126 217 91 
Viru-Nigula 172 392 220 
Väike-Maar-

ja 185 312 127 

Järvamaa Ambla 233 296 63 
Anna 60 45 15 

63 

Järva-
• Jaani 183 162 21 

Jarva-Ma-
21 

dise 134 130 4 
Koeru 208 235 27 
Paide 47 68 21 
Peetri 204 264 60 
Türi 241 250 9 

Läänemaa Hanila 156 166 10 
Haapsalu 36 42 6 
Karuse 87 130 43 
Kullamaa 264 325 61 
Lihula ja 

61 

Kirbla 123 175 52 
Lääne-Ni-

52 

gula 168 234 66 
Martna 133 138 5 
Mihkli '46 45 1 
Märjamaa 205 258 53 
Noarootsi 121 227 106 
Ridala 172 252 80 
Vigala 132 164 32 
Vormsi 63 63 

32 

Käina 128 94 34 
1  Pühalepa 94 229 135 
1  Reigi 58 149 91 
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nende täitmise üle pandi politseiorganitele. 7 3  Võib-olla mõnel pool 
sellel alal midagi tehtigi, kuid arvestades seda, et oluline osa ette
kirjutuste täitmisest langes mõisale, ei võinud sellest midagi tõsist 
välja tulla. 

4. Edasised sammud talurahva viljaga varustamisel 

Nagu nägime, töötas rüütelkond välja üldised põhimõtted talu
poegade varustamiseks viljaga. Järgnevalt oli vaja need ellu viia, 
millele oligi pööratud rüütelkonna ja Zahharovi tähelepanu. Juba 
20. aprillil  saatis Uexküll kubermanguvalitsusele publikaadi pro
jekti, mille avaldamisega tuli kubermanguvalitsusel teha üldiselt 
teatavaks talupoegade viljaga varustamise põhimõtted. Siin rõhu
tati, et mõisnike kohustuseks on kindlustada talupoegadele vaja
lik vilja-avanss, ning tehti nad vastutavaks, kui talupojad kanna
tavad viljapuuduse all.  Kui mõisnikud ei rahulda talupoegade hä
davajalikke nõudmisi, pidid talupojad sellest teatama ülem-kiriku-
eestseisjale või haagikohtunikule. Ulem-kirikueestseisjad olid 
kohustatud säärast kaebust kohe uurima ning tulemustest teatama 
kubermanguvalitsusele ja rüütelkonna peamehele. Kui talupoja 
kaebus leiti olevat põhjendatud, tuli ülem-kirikueestseisjal osta 
mõisniku kulul 24 tunni jooksul vilja ja anda see talupojale. Iga 
talupoega, kes esitas nn. valekaebuse, tuli karistada. Järgnevalt 
olid märgitud taludele antavad avansinormid, mis rüütelkond oli 
fikseerinud. Avansivilja pidi talupoeg sügisel kohe pärast lõikust 
tasuma. Kui halb saak ei võimaldanud seda teha, tuli see tasuda 
teisel teel. Märkimisväärne on see, et talupoeg võis enne jüripäeva 
mõisast avanssi saada ainult töö arvel. Selle taga seisis mõisnike 
püüd kasutada nälga mõisaorjuse suurendamiseks. Ka maata va
badikel tuli avanss tasuda teotööga. 7 4  

22. aprillil  ilmus Zahharov uuesti rüütelkonna komiteesse. Siin 
luges ta ette kirja, milles avaldas rahulolu rüütelkonna esinda
jate otsustega talupoegade varustamise asjus, ning lisas neile 
omalt poolt veel mõned täiendused. Ta arvas esiteks, et vilja hind 
— 240 rubla sälitis — on liiga kallis ja avaldas imestust, et rüü
telkonna esindajad määrasid nii kõrge hinna, kuigi teadsid, et 
seda peavad maksma mõisnikud, kelle majanduslik olukord on 
ikalduse tõttu teiste omast raskem. Zahharov tegi ettepaneku mää
rata sälitise hinnaks 225 rubla. Teiseks rõhutas ta, et viinapõle
tamine tuleb seisma panna. Kolmandaks nõudis ta, et kui tulevi
kus on talupoegadel viljanappus, tuleb rakendada niisamasuguseid 
vahendeid selle kõrvaldamiseks. Lootuse panemine magasiaitade 
tugevnemisele ning sellele, et mõisnikud peavad talupoegi üldiste 
eeskirjade alusel viljaga varustama, polnud tema arvates küllal

7 3  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 275. 
7 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 47, 1. 62—64. Vastava publikaadi 

avaldas kubermanguvalitsus 30. apr. 1808. Vt. ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 
213, 1. 113—114. 
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dane. Lõppeks arvas ta, et vanade ja vigaste eest hoolitsemine on 
väga puudulik. Olukorra parandamiseks pidas ta vajalikuks asu
tada kihelkondadesse kirikute juurde vaestemajad, mis seisaksid 
pastorite ja kirikueestseisjate järelevalve all.  Tundes nähtavasti 
vähe usaldust rüütelkonna juhtivate meeste vastu, võttis ta kõigilt 
rüütelkonna komitee liikmetelt allkirjad, et vastav otsus koos tema 
täiendavate nõudmistega viljapuuduse kõrvaldamiseks leiaks ra
kendamist ja et komitee liikmed selle järele valvaksid. 7 5  

Rüütelkonna poolt vastuvõetud otsuste elluviimise organisee
rimine käis kahes liinis. 23. aprillil  tegi Uexküll ülem-kirikueest-
seisjatele korralduse, et need kutsuksid viivitamatult kokku kiriku-
konvendid. Seal esitagu mõisnikud täpsed andmed, kui palju on 
neil vilja tagavaraks maal ja linnas ja kui palju vajavad nad 
seda avansi andmiseks talupoegadele uute normide kohaselt. Nii
samasuguseid andmeid tuli nõuda ka kirikumõisatest. Need mõisni
kud, rentnikud ja pastorid, kellel oli rukki ülejääke, pidid need 
alal hoidma, kuni selgub, kas on vaja kasutada ühtede mõisate 
vilja ülejääke teiste mõisate puudujääkide katteks. Mõisnikele tuli 
teatada, et rukki ülejääkide ostmisel vastutab maksmise eest kogu 
rüütelkond. Kui müüja ei saa kauem oodata, võidakse temalt oste
tud vili  rüütelkonna kassast välja maksta 24. juunil. Nendelt, kelle 
eest rüütelkond on vilja välja maksnud, nõuab ta vastava summa 
sisse ühes protsentidega järgmise aasta 1. märtsiks ja kasutab 
vajaduse korral ka kohtuvõimude abi. Et rahavajadusi kindlaks 
teha, tuli konventidel kirja panna, millise mõisa jaoks on vaja vilja 
osta ja kas see mõis suudab jaanipäevaks ise maksta või peab see 
toimuma rüütelkonna kassa arvel. Kui ühes või teises mõisas ilm
neb tungiv viljapuudus ja mõisnik ei suuda seda ise kõrvaldada, 
siis tuli ülem-kirikueestseisjal osta vilja vähemalt 14 päevakski. 
Seejärel pidid sama maakonna rüütelkonna komitee liikmed võtma 
tarvitusele edasised abinõud. Et rüütelkonna komitee liikmetel 
oleks oma maakonnas ülevaade vilja ülejääkidest ja ka nendest 
juhtudest, kus ülem-kirikueestseisjad ei suuda üle saada vilja-
puudusest, tuli esitada ühele või teisele neist kirikukonvendil ko
gutud andmed vilja puudujääkidest ja ülejääkidest. Nendelt 
mõisnikelt, kellel viljapuudust ei olnud, tuli võtta allkiri selle 
kohta, et nad oma talupoegi ettenähtud normide kohaselt viljaga 
varustavad, kusjuures allkirjad saadeti hiljem Zahharovile. 7 6  

Samal kuupäeval saatis Uexküll rüütelkonna komitee liikme
tele kirja, milles määrati ära nende ülesanded talupoegade varus
tamisel viljaga uute nõuete kohaselt. Need ülesanded olid järgmi
sed: 1) Kui ülem-kirikueestseisjatelt saabuvad andmed viljataga
vara kohta kihelkonna mõisates, tuleb maakonna rüütelkonna ko
mitee liikmetel kokku tulla, ja kindlaks teha vilja ülejääk või puu
dujääk kogu maakonna ulatuses. 2) Kui ühes kihelkonnas on puu

7 5  ENSV RAKA, i. 854, nim. A3, sü. A II 78, I. 122—124. 
7 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 47, 1. 68—72. 
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dujääk, mida seal oleva viljaga katta ei ole võimalik, tuleb vilja 
osta teisest kihelkonnast ülem-kirikueestseisjatele antud juhendite 
kohaselt. 3) Kui viljapuuduse kõrvaldamiseks on vaja kohest abi, 
mida aga maakonna mõisatest ei saa, siis on rüütelkonna komitee 
liikmed volitatud seda hankima maakonnalinna riiklikust magasi-
aidast. (Tegelikult jäi viimane korraldus kas osaliselt või täie
likult õhku rippuma, sest Tallinna, Paldiski ja Haapsalu magasi-
aitades polnud tollal tagavaravilja, Rakveres oli 6 sälitist ja Pai
des 2 sälitist.) 4) Viimaks pidid rüütelkonna komitee liikmed 
pärast kõige hädalisemate nõudmiste rahuldamist rüütelkonna pea
mehele teatama, kui suured on veel vilja puudu- või ülejäägid 
maakonnas. 7 7  

Viljapuuduse likvideerimiseks andis Zahharov 24. aprillil  haa-
gikohtunikele omalt poolt instruktsiooni, mis avaldati publikaa-
dina 30. aprillil.  Selle järgi oli haagikohtunike ülesandeks valvata, 
et talupojad ei kannataks viljapuuduse all ja et nad saaksid avan
sid õigel ajal kätte. Kui haagikohtunik leidis, et talupoeg ei saa-
ettenähtud vilja kätte või saab vähem, siis pidi ta ostma vajaliku 
vilja 24 tunni jooksul mõisniku kulul ja andma talupoegadele ning 
teatama asjast kubernerile ja rüütelkonna peamehele. Külakupjad 
pidid karistuse ähvardusel haagikohtunikke viivitamatult infor
meerima, kui mõni mõisnik publikaadi määrusi ei täida. Haagi-
kohtunikud pidid talupoegadele teatavaks tegema, et igaüks, kes 
valekaebuse esitab, langeb karistuse alla. Antud toetust püütagu 
ära teenida hoolsa tööga ja kuulekusega, kaine ja korraliku eluga, 
ning avanss täielikult tagasi maksta. Haagikohtunikud pidid 
võtma mõisnikelt allkirja, et need viinapõletamise seisma panevad 
kuni saabuva sügiseni. Kui mõisnik seda nõudmist ei täida, tuleb 
viinaköök pitseerida ja sellest töatada kubermanguvalitsusele. Kui 
mõnest haagikohtu ringkonnast tuleb kõrgemale poole teade, et 
seal pole viinapõletamine seisma pandud, langeb haagikohtunik 
ise karistuse alla. Haagikohtunikud pidid valvama ka selle järele, 
et maale paigutatud sõjaväeüksused ei kahjustaks talupoja vara. 
Kui talupojad selle üle kaebavad, siis tuli haagikohtunike! väeosa 
ülemalt kahjutasu nõuda.-Selle mitterahuldamise korral tuli haagi-
kohtunikul sellest kubermanguvalitsust informeerida. Lõppeks nõu
dis Zahharov, et mõisnike allkirjad viinapõletamise seismapaneku 
kohta saadetaks otse temale ja et teda informeeritaks igast koha
pealsest asjast. 7 8  

Kreisikomissaridele tegi Zahharov ülesandeks aidata omalt 
poolt, kaasa, et maakondadesse paigutatud sõjaväekomandod talu
poegi kõige vähemalgi määral ei rõhuks ja talupoegadelt vilja ega 
muid toiduaineid tasuta ei nõuaks. Kui on teateid või talupojad 
kaebavad, et mõni komando või üksikud sõjaväeametnikud on 
midagi tasuta võtnud, siis tuli kohale minna, asja uurida ja and-

7 7  ENSV RAKA, i. 854, nim. A3, sü. A I  47, 1. 66—68. 
7 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 132—137. 
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mete tõele vastavuse puhul nõuda väeülemalt kohest hüvitust. Selle 
mittetäitmisel tuli asjast teatada kubermanguvalitsusele. 7 9  

Haagikohtunikele saatis Zahharov veel täiendava ringkirja, mil
les rõhutas, et kõrtsmikele tuleb anda käsk raskeirrp karistuse 
ähvardusel mitte müüa viina vilja või muude toiduainete vastu. 
Kui aga kõrtsmikud siiski talupoegadelt vilja ja muid toiduaineid 
ära meelitavad, siis on haagikohtunikud volitatud neid rahva juu
resolekul kõrtsi juures karistama. 8 0  

Talurahva viljaga varustamine sõltus oluliselt sellest, millisel 
määral oli tagavarasid. Nagu näitavad andmed, mida Zahharov 
nõudis tsiviilkubernerilt, oli magasiaitades 14. mail veel üle 40 000 
setverdi vilja, millest Harjumaale langes 13 723 setverti IV2 kar
nitsat, Virumaale 13 034 setverti 2 setverikku 4 2/ 5  karnitsat, Jär
vamaale 5 296 setverti 5 setverikku б'/з karnitsat ja Läänemaale 
9 524 setverti 5 karnitsat. Sellele lisandus veel riigitalupoegade 
magasivili  20 setverdi 2 setveriku 2'/ 2  karnitsa ulatuses. Välja 
oli laenatud tolleks ajaks 8 301 setverti 5 setverikku 6 и/зо karnit
s a t ,  m i l l e s t  H a r j u m a a l e  l a n g e s  1  6 8 7  s e t v e r t i  2  s e t v e r i k k u / '  I V 2  
karnitsat, Virumaale 327 setverti 5 setverikku З'/s karnitsat, Jär
vamaale 2 766 setverti 1 setverik 7Ve karnitsat ja Läänemaale 
3 083 setverti 5 setverikku. 8 1  Tuleb märkida, et aruande alusel, 
mille Langell 1808. aasta kevadel Zahharovile esitas, oli magasi
aitade viljatagavara suurem kui varem siseministeeriumile saade
tud aruandes. Põhjuseks oli see, et revisjonihingede arv oli esi
meses aruandes suuremana võetud. 

Ka mõisad ei olnud viljast lagedad. Kubermanguvalitsuse 
poolt Zahharovile 12. juunil esitatud andmete alusel oli Harju
maal 10 kihelkonna mõisatel tagavaraks 31 280 tündrit vilja, 
Virumaal 5 kihelkonnas 12 043Ve tündrit, Järvamaal 6 kihelkon
nas 17 677 2/ 3  tündrit, Läänemaal 16 kihelkonnas 32 026 tündrit, 
kokku seega 37 kihelkonnas 93 026 5/e tündrit vilja. 8 2  Kui jagada 
see tagavara revisjoniadramaade arvuga (jättes seejuures ära 
adramaade murdosad), tuli mainitud kihelkondades Harjumaal 
tagavaravilja iga adramaa kohta 17,8 tündrit, Virumaal 14,5 tünd
rit, Järvamaal 21,3 tündrit ja Läänemaal 66,4 tündrit. See ületas 
igal pool viljakoguse, mille mõisad pidid talupoegadele säilitama 
iga adramaa kohta. Kõige väiksem oli tagavara Virumaal. 15. juu
nil teatas rüütelkonna peamees Zahharovile, et talupoegadele on 
antud avansiks 1 927 tündrit vilja ja et oma vajadused on igas mõi
sas kuni uue lõikuseni rikkalikult kaetud. 8 3.  Tolleks ajaks oli rüütel
konna kassalt väljamaksmiseks võetud J2 582 rubla bankoassig-
naatides. 8 4  Selline olukord näitas kujukalt, et talurahva näjgi-

7 9  ENSV RAKA, {. 854, nim. A3, sü. А II 78, 1. 130—131 ja f. 29, nim. 1 I, 
sü. 213, 1. 118. 

8 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 78, 1. 138. 
8 1  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 213, 1. 135. 
8 2  Sealsamas, 1. 217—218. 
8 3  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 47, 1. 83. 
8 4  Sealsamas, 1. 26. 
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mises olid süüdi otseselt mõisnikud. Ilma riigivõimu vahelesega
miseta oleks võinud olukord muutuda veelgi raskemaks. Tuleb 
märkida, et talupoegade viljavajadusi rahuldasid siiski 
mitte mõisnikud üksi, vaid et'väga olulist osa etendasid magasi-
aidad. Nagu näitab ametlik aruanne, oli magasiaitades 1808. 
aasta sügiseks endist talivilja ainult 3 696 setverti 3 setverikku 
ja suvivilja 424 setverti 4 setverikku 6 V 2  karnitsat. Virumaa ja 
Läänemaa magasiaidad olid täiesti tühjad. Samal sügisel aga 
nõuti taliviljas endise laenuna sisse 38 242 setverti 5 setverikku 
7 karnitsat ja suviviljas 11 170 setverti 5 setverikku 6 V 2  karnit
sat. 8 5  Arusaadavalt kuulus selle hulka vili, mis oli juba eelmisel 
aastal võlgu jäänud või 1808. aastal laenatud. 

Riigi keskvõim 'taotles talurahva kindlustamist viljaga mitte 
ainult selleks korraks, vaid ka tulevikus. Kooskõlas nimelise ukaa
siga 8. maist 8 6  teatas Zahharov rüütelkonna peamehele, et mõisni
kel tuleb igal aastal tagavara hoida samade normide alusel, nagu 
nüüd talupoegadele vilja anti. Seda vilja ei tohi enne uut lõikust 
viinapõletamiseks kasutada; tagavara olemasolu eest vastutavad 
mõisnikud ja haagikohtunikud. Rüütelkonnal tuli kindlaks mää
rata, kui suur pidi olema see tagavara kogusummas. 8 7  Rüütel
konna komitee, kus see küsimus oli arutusel 15. juunil, asus sei
sukohale, et enne jüripäeva saadud avanss tuleb talupoegadel 
tasuda tööga regulatiivi normide kohaselt. Pärast jüripäeva võe
tud avansi aga tasuvad talupojad sügisel viljaga. Alates jüripäe-
vast kuni uue lõikuseni tuleb äsja kehtestatud normide järgi alal 
hoida 12 tündrit iga adramaa kohta. 1. aprillil  peaks olema mõi
sa] ja magasiaitadel kokku 16 tündrit adramaa kohta. Komitee 
asus seisukohal, et rüütelkond on nüüd teinud «äärmise», mida 
ta sel alal suudab. 8 8  Zahharov ei jäänud tehtud otsusega rahule 
ning nõudis, et avansi andmine toimuks 6 kuu kestel. Sellises 
olukorras tuli tagavaravilja kogust tõsta. Komitee kiitis järgne
valt heaks seisukoha, mille alusel pidi mõisatel ja magasiaitadel 
1. märtsiks olema tagavaraks iga asustatud adramaa kohta 
20 tündrit, 1. aprilliks 16 tündrit, 1. maiks 12 tündrit, 1. juuniks 
8 tündrit ja 1. juuliks 4 tündrit tali- ja suvivilja. Mõisniku panus 
sellesse tagavarasse võis olla suurem või väiksem sõltuvalt 
magasiaida tagavara suurusest. Magasiaitade tagavarade suure
nemisega pidi mõisnike kohustus säilitada vilja talupoegade jaoks 
tagavaraks hoopis likvideeruma. Teatava kuu jooksul talupoega
dele avansina väljastamata mõisa viljaga võis mõisnik teha, mida 
soovis. Nagu eelnevast näha, määrati avansivilja tegelikult viieks 
kuuks, kuid rüütelkonna komitee oli siiski arvamusel, et sellest jät
kub kuueks kuuks, sest kõik talupojad ei võtvat niikuinii avanssi. 8 9  

8 5  ENSV RAKA, f. 29, nim. I I, sü. 4B, 1. 122. 
8 6  ПСЗ,   23 006; 
8 7  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 180. 
8 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 47, 1. 27. 
8 9  Sealsamas, 1. 29 ja 85—87. 
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Tuleb arvestada seda, et enne lõikust vajas talupoeg kõige enam 
vilja, kuid just siis oli tal kõige vähem võimalusi avanssi saada. 
Juulikuu normist pidi jätkuma ka augustiks. Polnud haruldane, 
kui ühes või teises mõisas kõik või peaaegu kõik talupojad avanssi 
vajasid, eriti ikaldusaastail.  Seekord jäi lähemalt määramata, kas 
talupoeg pidi enne jüripäeva saadud avansi tasuma tööga või sügi
sel viljaga. See jättis mõisnikele vabad käed toimida nii, nagu oli 
neile kasulikum. Kuigi paistis hästi silma, et rüütelkond fikseeris 
avansiandmise korra endale võimalikult kasulikuna, kinnitas 
Zahharov selle siiski. 9 0  Kahtlemata oli positiivne asjaolu, et mõisni
kud pidid talupoegadele mõnel määral rohkem avanssi varuma, 
kuid realiseerimist ei leidnud põhimõte, et mõisnik peab talupoega 
hädaaegadel täiel määral vajaliku viljaga varustama. Selleks oleks 
mõisnikel tulnud hoida tunduvalt enamal määral vilja tagavaraks. 
1808. a. ikalduse tagajärjel, kui talupojad suuremal määral vilja 
vajasid, tuli jälle avada magasiaidad, s. t.  talupojad pidid end ise 
abistama. Nagu näitab kubermanguvalitsuse aruanne siseminis
teeriumile magasiaitade olukorra kohta, nõuti era-, riigi- ja linna-
mõisate talupoegadelt 1809. aasta sügisel endist võlga sisse järg
misel hulgal: 9 1  

T a b e l  4 4  

Talivili Suvivili 

Maakond Mõisa liik ! 
set- set- kar set- set- kar
ver- veri- nit ver- veri- nit
did kud sad did kud sad 

Harjumaa riigimõisad Ю
 

OO
 

2 16 i> 

era- ja linnamõi-
sad 16367 2 — 1980 3 5 

Virumaa riigimõisad 98 5 4 12 2 51/» 
eramõisad 14823 1 2 1853 5 V/2 

Järvamaa riigimõisad 39 3 — 4 7 3 
eramõisad 4922 — 4 645 3 1lz Läänemaa riigimõisad 117 — — 247 2 7 
eramõisad 13312 1 - 1664 — 1 

Kokku 49807 7 2 J 6424 1 l'/2  

Sissenõutud vilja hulk näitab kujukalt, kui suurel määral vaja
sid talupojad 1809. aastaks jälle magasiaitade abi. Mainitud aasta 
sügiseks oli suuremal määral endist vilja tagavaraks ainult Järva
maa eramõisate magasiaitades. Harjumaa magasiaidad olid pea
aegu ja Viru ning Läänemaa omad täiesti tühjad. 

Nagu juba varem märgitud, olid viljaavansi normid ebasood-

9 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, s ü .  A II 78, 1. 285. 
9 1  ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 4B, 1. 95—96. 
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sad suurtele perekondadele. See selgus üsna hästi ka Blixi ja 
Holtzi eespool esitatud aruandest. Eriti viimast arvestades nõudis 
kubermanguvalitsus 14. augustil, et rüütelkond võtaks tarvitusele 
abinõud olukorra muutmiseks. 9 2  Rüütelkonna komitee, kes oli mõne 
aja eest üsna olulisi otsuseid teinud talupoegade varustamiseks 
viljaga, hoidus seekord otsustamisest kõrvale. Ta asus seisukohale, 
et enne veebruarikuud talupoegadel niikuinii viljapuudust ei tule 
ja asja otsustamine jäägu maapäeva kompetentsi. 9 3  Rüütelkonna 
komitee tõrkumine polnud juhuslik. Olukord oli vahepeal Tallin
nas kujunenud rüütelkonna kasuks. Zahharov oli juba läinud, 
18Q8. a. juulis suri senine tsiviilkuberner Langell, kes pidas ran
gelt kinni keskvõimu poliitilisest joonest ja polnud otseselt seotud 
ka kohaliku rüütelkonnaga. Tema järglaseks sai senine rüütel
konna peamees Vigala parun. Uexküll. Nagu juba nägime, oli 
Uexküll rüütelkonna huvide innukas kaitsja. Tsiviilkubernerina 
jäid talle need arusaadavalt vägagi südamelähedasteks, kuid uus 
ametikoht nõudis muidugi esijoones riigivõimu korralduste täit
mist. Rüütelkonna komitees arvestati õigesti, et uus tsiviilkuber
ner omal algatusel ei rutta komiteele survet avaldama. 

1809. a. märtsi algul tuli maapäeval kaalumisele avansinor-
mide suurendamise võimalus. Et mõisnikud suhtusid sellesse vae
nulikult, näitab Harjumaa mõisnike ettepanek, mille järgi tule
vat üldiselt jääda seniste avansinormide juurde. On aga kuue-, 
viie-, nelja- jne. päeva-talus rohkem täiskasvanuid kui säärastes 
taludes keskmiselt, siis otsigu need ise endale ülalpidamist. Kui 
mõis neile annab vilja, siis ainult töö eest. On aga talus rohkem 
kui kolm last alla 14 aasta vanuses, siis annab mõis igale lapsele 
kuus ühe külimitu vilja. 9 4  Virumaa aadlike algatusel kehtestas 
maapäev uue korra avansi andmises. Tulevikus ei tulnud avansi 
andmise alusena arvestada talu suurust rakmepäevades, vaid ini
meste arvu. Igale töötavale meesisikule alates 14. eluaastast tuli 
anda kuus 1 vakk, igale töötavale naisisikule samas eas 2 küli-
mittu, igale lapsele 1 külimit, igale vanale ja vigasele P/2 küli-
mittu vilja. Kui aga talus oli tööinimesi üle normi, ei tulnud üle-
normi-inimestele mingit avanssi anda. Samuti kinnitas maapäev, 
et vabadikud võivad mõisast vilja saada ainult töö vastu. 9 5  Avansi 
andmise uus kord ei toonud seega ülenormi-inimestega taludele 
mingit tulu. Teiste suhtes muutus see aga paindlikumaks. Talu 
võis saada sellesama normi, mis varemgi, ta võis saada pisut 
enam või ka vähem. Kõik sõltus sellest, kui palju oli inimesi, mil
lises eas nad olid, milline oli meeste ja naiste vahekord. Maini
tud maapäeval süüdistas rüütelkonna peamees O. v. Stackelberg 
ägedalt talurahvast, et see võtvat ilma vajaduseta avanssi ega 
hooli selle tagasimaksmisest. Olevat tungivalt vajalik hoolt kanda, 

92 ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 326. 
9 3  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I  47, 1. 34. 
9 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I  48, 1. 63. 
9 5 4  Sealsamas. 
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et mõisnike viljasaak ei langeks talupoja omavoli ohvriks. Eksis
teerivat reaalne oht, et talupojad röövivad mõisnikelt nende 
omandi. (Tegelikult oli olukord muidugi vastupidine.) Rüütel
konna peamees tegi ettepaneku kehtestada selline kord, et talu
pojad pole õigustatud oma viljasaagist ega loomadest midagi 
müüma enne, kui nad pole õiendanud avansi mõisnikule, oma 
kohustused magasiaidale, pearaha ja vakuraamatutes ettenähtud 
viljanormid mõisale. Nende kohustuste täitmise järel annab 
mõisnik talupojale kviitungi. 9 6  Rüütelkonna peamehe selline nõud
mine näitas talurahva majanduslike raskuste kasvamist, aga tei
selt poolt ka mõisnike valmisolekut talupojalt välja pressida kõik, 
mis vähegi võimalik. 

Maapäev ei võtnud selles küsimuses küll nii konkreetset otsust 
vastu, kui rüütelkonna peamees oli soovitanud (võib-olla ei tahe
tud sellega riigivõimu tähelepanu endale tõmmata olukorras, kus 
pinevus rüütelkonna ja keskvalitsuse vahel oli kasvamas), kuid 
nõudis kubermanguvalitsuselt publikaadi avaldamist, milles talu
poegi kohustatakse tingimatult õiendama mõisale avansid ja muud 
võlad. 9 7  

Käsitletaval perioodil reguleeriti talupoegade avansiviljaga 
varustamise küsimust viimast korda 21. septembril 1809. a. avalda
tud kubermanguvalitsuse publikaadiga, mille aluseks oli sisemi
nistri käskkiri. Selles rõhutati, et mõisnikud, mõisarentnikud ja 
pastorid peavad mainitud aasta sügisest alates hoidma iga asus
tatud adramaa jaoks 1. märtsini tagavaraks 20 tündrit vilja. Sel
lest tuleb talupoegadele avanssi anda kuni 1. augustini. Mingiks 
muuks otstarbeks seda tarvitada ei tohi. Ülem-kirikueestseisjatel 
tuleb iga aasta märtsis viljatagavarasid revideerida, ja kui ilmneb 
puudujääk, tuleb selle võrra vilja osta mõisniku, mõisarentniku või 
pastori kulul. Peale regulaarsete peeti otstarbekohaseks ootama
tuid revisjone. Kõigist häiretest talupoegade avansiviljaga varus
tamise alal tuli ülem-kirikueestseisjatel informeenda haagikoh-
tunikke ja kubermanguvalitsust. Nagu näha, pidi mõis uue korral
duse alusel üksi nii palju vilja säilitama kui varem koos magasi-
aidaga. Seejuures oli tagavara nüüd suurem kui XVIII saj. lõpul. 
Säärane kohustus pidi kestma seni, kuni magasiaitades tõuseb 
vilja hulk senati poolt 1799. a. ettenähtud normini. Kuid mainitud 
publikaat oli samal ajal äärmiselt karm talupoegade vastu vilja-, 
avansi tagasimaksmise küsimuses. Et talupojalt nõuti avansi ta
gasimaksmist sügisesest saagist, selles polnud midagi uut. Uus 
oli see, et ähvardati tema varandus ära müüa võla katteks ja 
teda peale selle veel karistada. 9 8  Säärase korra kiitsid mõisnikud 
meelsasti heaks. 

Riigi keskvõimu aktiivsus talupoegade varustamisel viljaga tuli 

9 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 48, 1. 64—65. 
97 дтяс 1 ЯО 

9 8  ENSV RAKÄ, f." 854, nim. A3, sü. А Ii 79, 1. 343. 
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viimastele küll kasuks, kuid see polnud sõna tõsises mõttes 
mõisnike abi. Talupoeg pidi kõik ise tasuma, selle järele valvas 
kogu feodaalideklassi võimuaparaat. Tsaarivalitsus ei võtnud 
midagi mõisnikult ega andnud midagi talupojale. Ta astus välja 
siis, kui siinse aadli piiramatu omakasutaotlus viis talupoja kuL 
riigi tähtsaima tööjõu äärmise väljakurnamise ja näljani. 

Nagu juba varem märgitud, hakkas seoses suurenevate välis-
kaubanduslike kitsendustega maad võtma soolapuudus ja tõusis 
soola hind. Nii üks kui ka teine raskendasid talurahva olukorda. 
1807. a. lõpul polnud Eestimaal enam suuremaid soolatagavarasid. 
Novembri lõpul 1807 keelas valitsus soola väljaveo Balti mere 
sadamaist ja üle piiri Balti merest kuni Musta mereni." 1808. a. 
kevadel teatas valitsus sisseveotolli vähendamisest poole võrra 
sellelt soolalt, mis toodi Balti sadamatesse Vene laevadel. 1 0 0  Kas 
1808. a. esimesel poolel soola kuskilt juurde toodi, pole võimalik 
andmete puudumisel öelda. Olukord hakkas paranema mõnel mää
ra] sama aasta teisel poolel. 1808. a. suvel saadi soola Pärnust, 
kuhu seda toodi Riiast. Talupoegade jaoks soola kohaletoomise 
kohustus langes siseministri korraldusel mõisnikele. Soola hin
naks oli 1 rubla 60 kop. puud. Suvel tuli riigi soola mõnel korral 
müügile ka Tallinna Hendelini kauplusse hinnaga 2 rbl. 73 кор., 
2 rbl. 80 kop. ja 2 rbl. 86 kop. puud. Oktoobris tuli siseministri kor
raldusel Narvas müügile vene sool hinnaga 2 rbl. 30 kop. puud. 
Tallinnas müüdi Liverpoolist toodud soola, mis maksis-13 rbl. tün
der. Teatavat osa Eestimaa lääneosade soolaga varustamisel eten
das Hiiumaa oma kohaliku toodanguga. Soolapuuduse tingimustes 
hakkasid Emmaste ja Kõrgesaare talupojad mereäärsetest soola-
vee-allikatest aurutamise teel vähesel määral soola tootma. Soola-
vee-allikate vett viidi siit Hiiumaa teistesse paikadesse ja ka Muhu-
ja Saaremaale. Tallinna proviisori Bennerti uurimine näitas, et 
36 untsi Emmaste allikavett andis 3 untsi 3 drahmi valget soola, 
millest omakorda saadi 3 untsi keedusoola. Sama hulk Kõrgesaare 
allikavett andis 2 ]/ 2  untsi valget soola, millest saadi 1 unts ja 
6 drahmi keedusoola. Emmastes algas soola tootmine aurutamise 
teel 25. veebr. 1809 ja 11. jaanuariks 1810 oli saadud juba 129 tünd
rit ja 12 toopi soola. Emmaste Terkma külas alustas nn. soola-
vabrik tegevust kellegi sakslase juhtimisel 11. jaan. 1810 ja 8. veeb
ruariks oli seal toodetud 62 tündrit 72 toopi soola. 10. maiks tõusis 
soolatoodang mainitud paikades kokku 333 tündri 7 toobini. Soola 
müüdi 9 rublaga vakk (hiljem 7 rubla 20 kop.) väljapoole Hiiu
maad Kuressaarde, Haapsallu ja Tallinna. 1 0 1  Mis puutub Kõrge
saare Sigala külas leiduvate soolavee-allikate kasutamisse, siis 
nende baasil mõisaomanik soola tootmist ei organiseerinud, pida
des seda mittetasuvaks. 1 0 2  

6 9  «Revalische Wöchentliche Nachrichten» 1808, St. 2. 
100 Sealsamas, St. 20. 
101 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1 I, sü. 338, 1. 113. 
1 0 2  Sealsamas. 
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5. Eestimaa 1804, aasta talurahvaseaduse revideerimise algus 

Eestimaa rüütelkond püüdis teatavasti kõigiti ära hoida tsaari
valitsuse vahelesegamist talurahva ja mõisnike vahekorra regulee
rimisse. Kuid nagu varasem käsitlus näitas, sai Eestimaa 1804. a. 
talurahvaseaduse revideerimine mitmesugustel põhjustel parata
matuks. 1808. a. septembris tegi keiser siseminister Kurakinile 
ülesandeks seadus läbi vaadata. Nagu nähtub Kurakini enda~and-
meist, tegi ta seda koos Družininiga, juhindudes seejuures Liivimaa 
talurahvaseadusest ja kasutades ära Eestimaa talurahvaseaduse 
kohta trükis ilmunud kriitilisi kirjutisi ning muid märkusi. Tule
mused kujunesid Eestimaa talurahvaseadused ebasoodsaks. Kura
kini poolt 1808. a. lõpul keisrile tehtud esitise peamine mõte seisab 
selles, et 1804. a. regulatiiv ei taga talurahva olukorra parane
mist ja seepärast ei või ta kehtima jääda. Rüütelkond kinnitas tea
tavasti, et talupojale jääb Ve tulust puhta ülejäägina, mis on tema 
majandusliku olukorra parandamise ja tööinnu aluseks. 1 0 3  Kura
kini esitise järgi aga oli olukord sootuks teine, nagu näitab kuue-
päeva-talu väljaminekute kalkulatsioon tabelis 45. 

Kui need kulud väljendada regulatiivis antud suhete kohaselt 
rukkis, siis tõusevad nad 57и/ю8 tündrini. Arvestades, et regulatii
vis antud kuue-päeva-talu tulud tõusid 48 tündrini rukkis, on 
puudujääk 9 1  Vi es tündrit. Rüütelkonna poolt esitatud büdžett tee
nis ainult üht eesmärki, nimelt näidata talupoja vajadusi ignoree
rides, et tal on olemas teatav ülejääk. Kurakini kalkulatsioon oli 
avaram. Siin arvati kuue-päeva-talu tööjõulistele ja lastele juurde 
ka üks vanainimene ja rüütelkonna poolt arvestamata jäänud 
muudki kulutuste liigid olid arvesse võetud. Seejuures olid kulude 
hulka arvatud ka vakujaosed, mida talupoeg viljas ei tasunud. Kui 
jätta ära vakujaosed 1 tündri rukki ulatuses, jääb puudujääk 
ikkagi 8 n / i o s  tündrit. Kurakini esitises rõhutatakse, et talupojal 
on teatavad väljaminekud ka tööriistadele, jalanõudele, riietele 
jne., mida tuleb eespool mainitud kuludele juurde arvata. Seega 
puudujääk kasvab. Kui talupojal polnud võimalusi oma vajadusi 
katta, siis jäid vastavad kulutused ära ning astus jõusse nälja-
büdžett, tekkisid võlad. Selleks et talupoegade olukorda vähegi 
parandada, oleks tulnud Kurakini arvates ära jätta kõik natu-
raalmaksud ja teha ka mitmeid teisi muudatusi. Näiteks oleks 
tulnud vähendada kuue-päeva-talu abitegu lõikuse ajal 48 päe
valt 24-le, kusjuures senise kahe abiteolise asemel oleks tulnud anda 
mõisa ainult üks abiteoline (väiksematel taludel vastavas proport
sioonis). Alates oktoobrist ei tuleks nõuda enam mingit abitegu, 
rehte peksaksid ainult korrateolised. Mõisale kodus ketramise 
kohustus tuleks ära jätta. Tuleks kustutada regulatiivi § 9, mille 
alusel võis nõuda kevadel ja sügisel halbade teede ajal ärajää-

1 0 3  1804. aastal kokkusaamisel Jõhvis andis Rosenthal keisrile selle peale 
käe, et regulatiiv tõepoolest parandab talurahva olukorda. Vt. E. v. Rosen, Die 
sechs Decennien meines Lebens oder mein 61-ster Geburtstag, 1k. 194. 

285 



T a b e l  4 5  

V ä l j a m i n e k u t e  
V ä l j a m i n e k u d  

V ä l j a m i n e k u t e  
l i i k  rukkis odras kaeras 

Toiduks kuuele tööjõuli
sele inimesele ja neljale 
vanale ning lapsele ä 3 
tündrit rukist 30 tündrit 

Kohusvili mõisale 2 „ 2 t. 2 t. 

Vakujaosed 1 tündri 
rukki ulatuses 1 t. 11/, V. 

Pastorile, köstrile ja ki
rikule 2'/. v. 

Soolakala ostmiseks 
Soola ja raua ostmiseks 
Sulastele, teenijatele ja 

vahimeheie palgaks 

1 tünder 

3 t. I1/, v. 

5 t. 1 v. 

Tanguks kuuele tööjõu
lisele inimesele 4 t. 

Tanguks neljale vana
le ja alaealisele 1 t. 1 v. 

Linnasteks 
30 tündri jahvatamise 

mativilja 1 t. 2v. 

2 t. 2 v. 

Tangu tegemise ja lin
nase jahvatamise mati
vilja 17 3v. 

Kaeru kolmele hobusele 
7 kuuks 11 t. 2 v. 

Sigadele, vasikatele, 
lehmadele . 3 t. 

Postimoon 1V. t. 

34 t. 2 v. J 16 t. % v.' : 23 t. 1 Va v- 1 0 4  

nud rakmepäevade asemel jalapäevi või siis rakmepäevi teistel 
aegadel ehitusmaterjali ja produktide veoks ning heinaajal ära
jäänud rakmepäevi sõnnikuveoks. Tuleks kustutada ka § 36, mille 
järgi oli mõisal õigus talupojalt võlga sisse nõuda teotöös regula-
tiivis ettenähtud normide kohaselt. Esitises asuti seisukohale, et 
pole õiglane nõuda vabadikelt, kellel pole maad, rakmepäevi, et 

1 0 4  Kokkuvõte on tehtud Kurakini esitise andmeil ning ta erineb seal antud 
üldkokkuvõttest. Kurakini esitise järgi on väljaminekute kogusumma 32 tünd
rit rukist, 24 tündrit l5/e vakka otra ja 20 tündrit Vz vakka kaeru. Võimalik, et 
on 'tegemist liitmisveaga. Gernet toob mõningate ebatäpsustega ära Kurakini 
andmed kuue-päeva-talu väljaminekute kohta ja Kurakini kokkuvõtte, mis aga 
ei vasta üksikkulutuste tegelikule summale. Vt. A. v. Gernet, Geschichte und 
System des bäuerlichen Agrarrechts, lk. 128. 
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rannatalupoegade koormised vajavad uuesti reguleerimist, et pea-
rahamaksu tasumine talupoegade eest peaks langema mõisale 
jne. Lõpptulemusena loeti Eestimaa talurahvaseadust endisel 
kujul kõlbmatuks. Agraarseadu&andluse lõpuleviimiseks peeti tar
vilikuks kutsuda Peterburisse rüütelkonna peamees ja veel paar 
aadlikku, kes Eestimaa olusid hästi tunnevad. Regulatiivi revi
deerimine jäi aga esialgu seisma kuni järgmise aasta suveni, 
mida Gernet seletab siinset aadlit soosinud Holstein-Oldenburgi 
printsi Peeter Georg Friedrichi mõjuga, kes oli Eestimaa kindral
kuberneriks 1808. a. augustist kuni 1809. a. aprillini. Gerneti vaa
tekohta võib väga tõenäoliseks pidada. 

Seoses Eestimaa talurahvaseaduse revideerimisega tegi riigi
võim 1808. a. sügisel teatavaid muudatusi talurahva ja mõisnike 
vaheliste tüliküsimuste kohtuliku lahendamise korras. Keiserlik 
reskript 10. okt. 1808. a. Eestimaa kindralkubernerile märgib kõi
gepealt ära puudused: 1) Kihelkonnakohtunik ei'informeeri kihel-
konnakohut igast kaebusest ja poolte vahel sobitatud kokkulep
pest. 2) Talupoja kaebuse kihelkonnakohtu otsuse peale esitab 
keškinstantsile kihelkonnakohtunik; seega esitab ta kaebuse oma 
otsuse peale. 3) Keskinstants koosneb samuti aadlikest rüütel
konna peamehe eesistumisel; mainitud instants ei kutsu tülitsevaid 
pooli isiklikult kohale ja tema otsuste tegemine pole seotud kindla 
tähtajaga, mis võimaldab venitamist, 4) Kõrgemas kohtuinstant
sis on referendiks, samuti ka eesistujaks rüütelkonna peamees; 
seega toimub nende asjade üle otsustamine, mis ta ise esitas edasi
kaebuse korras, tema enda juhtimisel. 5) Mitmesugustel põhjustel 
ei saa rüütelkonna peamees igakord olla õigust otsivate talupoe
gade huvide kaitsjaks ja esindajaks. Tegelikult polnud rüütelkonna 
peamees üldse mingi talupoegade huvide esindaja. 

Reskript märkis, et esitatud puuduste kõrvaldamiseks ja talu
poegade õiguste kaitseks on tarvis silmas pidada järgmist: 1) Kind-
ralkuberneril on vaja teostada järelevalvet talupoegade kaebuste 
lahendamise üle kihelkonnakohtus ja keskinstantsis. Kui kaebuste 
lahendamine viibib, peab ta sundima kohut oma ülesannet täitma. 
2) Kõik kõrgema instantsi otsused tuleb enne täidesaatmist esi
tada läbivaatamiseks kindralkubernerile. Kui viimane leiab, et 
need on seadusega vastuolus, tuleb tal otsuse täidesaatmine 
seisma panna ja otsus koos oma arvamusega keisrile saata. Kui 
otsus on seadusega kooskõlas, tuleb ta tagasi saata täideviimiseks. 
3) Kindralkuberneri äraolekul või puudumisel langevad need üles
anded tsiviilkubernerile. 4) Selleks et võimaldada kindralkuber-
neril kõige paremal viisil  kontrollida talupoegade kaebuste otsus
tamist, peab kihelkonnakohtunik igast kaebusest ja selle lahenda
misest kokkuleppe alusel kohe teatama kihelkonnakohtule. Kokku-
leppinud pooled peavad isiklikult kohtus teatama, et nad on sel vii
sil  oma tüli lahendanud. 5) Kihelkonnakohtus peab pastor proto
kollijana märkima ära mitte üksi aktid, vaid ka talupoja kaebuse 
ja tehtud otsuse. Ka esitab pastor edasikaebused keskinstantsi. 
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6) Kui kohalik pastor mõnel põhjusel ei saa seda ülesannet täita, 
määrab kihelkonnakohtunik tema asemele mõne teise lähedase 
kihelkonna pastori. 7) Keskinstants peab otsuse tegema kuue 
nädala jooksul. Rüütelkonna peamehe puudumisel täidab tema 
ülesannet mainitud instantsi vanim liige. Tülitsevatel pooltel on 
õigus ka isiklikult kohtu ette ilmuda, kui nad seda soovivad. 8) Iga 
kohtuinstants peab esitama kindralkubernerile teate igast apellat
sioonist. Keskinstantsist tuleb apellatsioon esitada kindralkuber
nerile ning viimane on kohustatud kokku kutsuma kohtu viimase 
astme istungi. 1 0 5  Esitatud reskripti tegi kindralkuberner rüütel
konna komiteele teatavaks 24. oktoobril. 1 0 6  

Uue korra mõte seisis selles, et ta pidi kindlustama riigivõimu 
kontrolli kohtupidamise üle talupoegade kaebuste küsimuses. 
Kohtupidamine aga jäi endiselt kohalike mõisnike kätte. Säärase 
kontrolli efektsus sõltus palju kindralkubernerist või tema asenda
jast tsiviilkubernerist. Holstein-Oldenburgi printsist ja ka tsiviil
kuberner Uexküllist polnud talupoegadel küll midagi head loota 
ega mõisnikel midagi halba karta. 

Mis puutub Eestimaa talurahvaseaduse revideerimisse, siis ker
kis see uuesti päevakorda 1809. a. suvel. Keiserlik ukaas 20. juulist 
siseministrile rõhutas, et mainitud seadus vajab täiendamist, on 
tarvis suurema täpsusega kindlaks määrata talurahva koormised 
ja suhted mõisnikega. Kurakinile tehti ülesandeks kutsuda selleks 
appi Liivimaa komiteest Družinin ja P. v. Ekesparre, peale nende 
veel Eestimaa rüütelkonna peamees Stackelberg ja maanõunik 
J. v. Klugen. Sekretäri ülesanded pidid langema P. Kaissarovile. 1 0 7  

Klugeni haigestumise tõttu määrati tema asemele hiljem krahv 
Stenbock. 

Peterburi komitee esimene koosolek mainitud koosseisus toimus 
Kurakini eesistumisel, nagu näitab vastav žurnaal, 27. septembril 
ja teine koosolek 30. septembril 1809. Sissejuhatavas sõnavõtus 
märkis siseminister, et Eestimaa 1804. a. talurahvaseadus kinni
tati selles lootuses, et talurahva olukord paraneb, nagu seda väi
tis omaaegne rüütelkonna peamees Rosenthal. Nagu aga näitavad 
sellest ajast möödunud aastad, ei ole talurahva olukord paranenud. 
Järgnevalt luges Kurakin ette 20. juuli ukaasi siseministrile komi
tee moodustamise ja tema ülesannete kohta. Mainitud koosolekuil 
loeti veel ette 1804. a. talurahvaseadus ja kuulati ära regulatiivi 
kohta tehtud märkused. 1 0 8  Need anti rüütelkonna peamehele üle 
kirjalikult (saksa keeles). Siseminister oli lootnud, et Stackelberg 
ja Stenbock võtavad osa regulatiivi parandamisest, arvestades see

1 0 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 78, 1. 401—403. 
1 0 6  Sealsamas, 1. 400. 

1 0 7  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 187, 1. 61—62. 
1 0 8  Sealsamas, 1. 89—96. Rüütelkonna peamehe Stackelbergi kone alusel maa

päeval 21. veebr. 1810 toimus esimene koosolek 23. sept. ja teine koosolek 
27. sept. 1809 (vt. ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 49, 1. 40). Neid origi-
naalprotokollist erinevaid daatumeid on kasutanud ka Gernet oma teoses 
«Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in Estland», lk. 129. 
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juures nende asjatundlikkust. Kuid see oli asjatu lootus. Mõlemad 
mehed ei unustanud silmapilgukski, et kaalul on Eestimaa rüütel
konna huvid, et neid on vaja kaitsta. Vormiliselt deklareerisid nad 
valmisolekut kaasa aidata, kuid ütlesid, et märkused, mida nad 
teevad, on täiesti eraviisilised, mitte kogu seisuse nimel tehtud. 1 0 9  

Volitusi muudatuste tegemiseks regulatiivis nendel ei olevat. 1 1 0  

Kurakin kinnitas, et talurahvaseaduse läbivaatamine praeguses 
olukorras on ettevalmistava iseloomuga. Kui selgub, et selles on 
vaja tõsiseid muudatusi teha, siis kutsutakse kohale isikud, kellel 
on vastavad volitused. Kuid asi ei seisnud volitustes. Stackelberg 
ja Stenbock olid ise muudatuste vastu ja teadsid, et see on kogu 
rüütelkonna seisukoht. Oli tähtis, et regulatiivi revideerimine 
läheks ära Peterburi komitee käest, kellelt polnud rüütelkonna 
poliitikale head oodata. Seepärast esitasid nad siseministrile kahel 
korral (4. ja 15. okt.) kirjalikud ettepanekud, et talurahvaseaduse 
arutamiseks kutsutaks kokku erakorraline maapäev. 1 1 1  Kurakini 
plaani see ei kuulunud. Et oma eesmärki saavutada, panid rüütel
konna esindajad käiku 3000 rubla kellegi tähtsa isiku mõjustami
seks 1 1 2, ja mitte tulemusteta, nagu hiljem näeme. Mis puutub 
Stackelbergi ja Stenbocki poolt esitatud vastusesse regulatiivile 
osakssaanud kriitikale, siis kujunes see, nagu võis oodata, senise 
regulatiivi igakülgseks kaitsmiseks. Talurahva olukorra parane
mist olevat takistanud 1) ikaldusaastad, rahesajud ja loomatau-
did; 2) sõjaväe läbimarssimised ja nõuded; 3) soola hinna tõus 
400% võrra ja rohkem kahe aasta jooksul; 4) talupoegadele võl
gade tasumise kergeks tegemine; 5) mõisnike kohustus talupoega
dele igasugust avanssi anda. Kui regulatiiv oleks süüdi, siis peak
sid talupojad kogu kubermangus vaesed olema, kuid olevat kihel
kondi ja mõisaid, kus talupojad ikaldusest ja elukallidusest hooli
mata on võrdlemisi jõukad. Ikaldusaastad ja elukallidus mõjusid 
talumajandusele kahtlemata negatiivselt, kuid säärased argumen
did ei tõesta veel, et ilma nendeta oleks talurahva olukord para
nenud. Mis puutub neljandasse ja viiendasse punktisse, siis vae
valt võib naeruväärsemaid argumente välja mõelda. Et Eestimaal 
oli talupoegi, kes teistest paremini elasid (mis oli tingitud mitme
sugustest põhjustest), ei lükka ümber üldreeglit talurahva suure 
enamiku vaesuse kohta. Vastuses astutakse välja Kurakini poolt 
esitatud kuue-päeva-talu büdžeti vastu. Talupoja tulude suuremana 
näitamiseks asutakse väljamõeldiste ja vassingute teele ning hin
natakse ümber mõnedki rüütelkonna senised arvestused. Nii mär
gitakse, et regulatiivis on küll võetud arvesse, et talupoeg saab 
4V 2  seemet üle külvi, aga tegelikult saavat ta 5—6 seemet. Talu
poegadel olevat põllumajanduses suuremad praktilised kogemused 
kui mõisnikel, talupojad pidavat suhteliselt enam loomi kui 

1 0 6  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 187, 1. 97. 
1 1 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 49. I. 41. 
1 1 1  Sealsamas. 
1 , 2  Sealsamas, 1. 2—3. 
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mõisnikud jne.  Pealegi  olevat talupoja külv suurem, kui on tege
likult  arvesse võetud, mida näitavat järgmine kalkulatsioon: 1 set-
vert  võrdub 5 tall inna ehk 3 riia vakaga, järelikult  1 tünder ehk 
2 vakka ri ia mõõdus võrdub 1 tündri  ja 1 külimituga tall inna mõõ
dus.  Liivimaa talurahvaseaduse alusel  külvatakse tessatinile,  s .  t .  
2 400 ruutsüllale 2Vs tündrit  ri ia mõõdus.  Seega on vaja 1 r i ia 
tündrile ehk 1 tündrile ja 1 külimitule tall inna mõõdus külvipinda 
1 090'% 1 vene ruutsülda. Eestimaa 1804. a.  regulatiivi  alusel  arves
tati  tall inna tündrimaaks (3 vakamaad) 67 500 ruutjalga, seega 
1 37 7 2 7 / 4 9  vene ruutsülda. Kui 1 090'%i ruutsüllale saab külvata 
1 tünder 1 külimit rukist,  s i is  1 377 2 7 / 4 9  ruutsüllale 1 tünder 1 vakk 
ja 7 2 6 / 4 9  toopi.  Arvestades sellelt  4'/г seemet üle külvi,  ulatub saak 
6 tündri  2 külimitu ja 9 toobini.  1 tündrimaalt  arvestatakse saaki 
ainult  4 '/ 2  tündrit,  tegelikult  on talupoja tulu suurem P/2 tündri  
2 külimitu ja 9 toobi võrra. 1 1 3  Kuue-päeva-talu rukkisaak oleks 
seega suurem 10 tündrit  2 vakka 1 külimit ja 6 toopi.  Kui arvesse 
võtta,  et  1804. aastal  rüütelkonna poolt  esitatud kuue-päeva-talu 
büdžetis  rukkile ümberarvestatud suvivil ja ja talivil ja vahekord oli  
19 :  27, ja seda vahekorda rakendada suvivil ja l isasaagi väl jaarves-
tamiseks rukkis,  si is  peaks see ulatuma vähemalt 7,4 tündrini.  
Kuue-päeva-talu tulu oleks sellega kogusummas kõrgem vähemalt 
18 tündrit  ja ulatuks endise 48 tündri  asemel vähemalt 66 tünd
rini.  

Stackelberg ja Stenbock olid täiesti  omavolil iselt  lähtunud sel
lest,  nagu oleks regulatiivis  talupoja tulu arvestamise aluseks 
tündrimaa. Tegelikult  on Eestimaa 1804. a.  talurahvaseaduses kor
duvalt  öeldud, et  talupojal  peab olema iga rakme- ja jalapäeva 
kohta rukkikülvi  normaalselt  1 tündri,  mitte aga ühe tündrimaa 
ulatuses.  Säärane külvi  mõiste võeti  aluseks ka regulatiivile l isa
tud kuue-päeva-talu büdžetis,  ta esineb samuti  1803. a.  vakuraama-
tutes.  Et arvestuse alus ise ei  vastanud tõsioludele,  s i is  loomu
likult  pole paikapidavad ka järeldused. Edasi  astusid Stackelberg 
ja Stenbock ka naturaalmaksude ärajätmise vastu, sest  esiteks tule
vat sellest  mõisnikele suur kahju ja teiseks olevat maksu vaja selle
pärast,  et  talupojad ei  oskavat ülejäägiga midagi teha ja hakkavat 
pil lama (!).  Protestit i  muidugi ka abiteo ja vabadike rakmepäevade 
ärajätmise vastu.  Üldse polevat enam kasulik talupoegadele uusi  
mööndusi teha; see tuleks neile ainult  kahjuks, loidus kasvaks ja 
rikkamaks ei  saaks nad ka.  Sagedased muutused aga kõigutaksid 
usaldust seaduse vastu. 1 1 4  Peterburi  komitee oma istungil  7.  novemb
ril  pidi  märkima, et  Stackelbergi  ja Stenbocki vastus ei  ole vee
nev. Komitees alahinnati  küll  mõnel määral  ikaldusaastate mõju 
Eestimaa talurahva olukorrale,  aga seda märgiti  õigesti,  et  si inse 
talurahva raske majandusliku olukorra põhjusi  ei  tule otsida vii-

п з  A .  v .  G e r n e t ,  G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e s  b ä u e r l i c h e n  A g r a r r e c h t s  i n  
Estland, lk. 131. 

114 Sealsamas, lk. 132—135. 
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mästest  aastatest ,  vaid need peituvad kogu eelmise sajandi päran
dis,  on seni lokanud omavoli  tagajärjeks.  1804. a.  talurahvasea
dus pole sellele lõppu teinud. Selle kinnitamisega on valitsus 
endalt  võtnud võimaluse «kurjus» väl ja juurida. 1 1 5  Komitee arvu
tas uuesti  põhjalikult  talurahva tulusid, tema väljaminekuid ja 
koormisi  ning otsustas selle alusel,  et  1804. a.  seadus ei  toonud 
talurahvale vähematki kergendust,  et  selle kehtimajäämine viib ta 
täielikule laostumisele.  On märkimisväärne, et  seda seisukohta 
kinnitas ka Järvamaa mõisnik C. G. Maydell  (vastupidi rüütel
konna ametlikule arvamusele).  Ta ütles,  et  regulatiiv oleks viinud 
talurahva totaalsele laostumisele,  kui see oleks täielikku raken
damist leidnud. 1 1 6  Komitee esitises keisri le rõhutati,  et  1804. a.  talu
rahvaseadus ei  või jääda kehtima senisel  kujul.  On tarvis  kokku 
kutsuda maapäev, kelle ülesandeks oleks komitee poolt  antud 
juhiste alusel  väl ja töötada uus regulatiiv.  See tuleks esitada komi
teele läbivaatamiseks 1.  juuliks 1810. 1 1 7  Mis puutub Stackelbergisse 
ja Stenbockisse,  si is  luges komitee nad endale kasutuks ja tegi  ette
paneku lubada neil  ära sõita.  Mainitud otsused kinnitas keiser.  
Nagu eelnevast nähtub, pidi  Peterburi  komitee mõnel määral  taga
nema Eestimaa rüütelkonna 3000 rubla survel  ja reserveerima maa
päevale uue regulatiivi  väl jatöötamise võimaluse.  Kuid komitee 
säil itas oma juhtiva ja kontroll iva positsiooni ning, nagu järgne
valt  näeme, tegi  tõsiselt  ettevalmistusi,  et  uus regulatiiv kujuneks 
talupoegade olukorda enam arvestavaks.  

6. Võitlus regulatiivi pärast 1810. aasta 1. poolel 

Nagu nähtub Peterburi  komitee žurnaalist,  toimus mainitud 
komitee järjekordne koosolek 16. jaan. 1810 ning oli  pühendatud 
regulatiivi  väl jatöötamise küsimustele.  Siin võeti  kõigepealt  vastu 
juhised maapäevale regulatiivi  koostamiseks,  kusjuures märgiti,  et  
uus regulatiiv peab tuginema 1802. ja 1804. a.  seaduste olulistele 
põhimõtetele,  mõisa ja talurahva vahekord tuleb seal  täpselt  ja 
konkreetselt  f ikseerida ning uus regulatiiv peab tagama reaalselt  
talurahva olukorra paranemise. 1 1 8  Veebruari  keskel  saatis  Kurakin 
komitees väl jatöötatud ja keisri  poolt  kinnitatud juhised Eestimaa 
tsivii lkubernerile, 1 1 9  kes need 22. veebruaril  saatis  edasi  rüütel
konna peamehele. 1 2 0  

Peterburi  komitees väl jatöötatud juhised 1 2 1  koosnevad kolmest 

1 1 5  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 187, 1. 175—187. 
1 1 6  С. Q. v. May del 1, Vorläufige Ideen zu einer Erbpacht-Einrichtung auf 

Korn mit den künftighin freien Ehstländischen Bauern, Dorpat 1817, lk. 14. 
1,7 ЦГИАЛ, ф. 1528, on, 1, д. 187, 1. 210—212. 
1 1 8  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 189, 1. 6—7. 
1 1 9  Sealsamas, 1. 29—30. 
1 2 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I I  80, I. 69. 
1 2 1  Sealsamas, 1. 72—78. 
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peatükist:  1) põhimõisted Eestimaa kubermangu talurahva olukor
rast  ja talurahva erinevatest  kihtidest;  2) eramõisate talupoegade 
«organisatsiooni» põhimõtted; 3) spetsiaalsed reeglid.  Esimeses 
peatükis käsitletakse talurahvast üldriiklikust vaatekohast,  mää
ratakse ära tema sotsiaalne asend ja l i igid.  Siin fikseeritakse tema 
kinnistatus maa külge, seotus põlluharimisega. Riigi  üldiste sea
duste alusel  tohib talupoeg põlluharimisest  loobuda ja si irduda 
teisele kutsealale ainult  vastavate võimude loal.  Eramõisate talu
pojad jagatakse kolme li iki:  a)  peremehed, b) sulased, c) vabadi
kud. Nende l i ikide alla paigutatakse ka rannatalupojad. Kõik need 
talurahva l i igid on võrdselt  r i igi  seaduste kaitse all  ja võivad 
nagu Liivimaa talupojadki omandada kinnisvara vastavalt  nime-
listele ukaasidele 12. dets.  1801 ja 20. veebr.  1803. Peale mainitud 
kihtide tuli  arvesse võtta veel  neljandat,  nn. mõisateenijaid, kelle 
juures hil jem lähemalt peatutakse.  

Talurahva üksikute kihtide majanduslikku ja sotsiaalset  posit
siooni käsitletakse lähemalt II peatükis ja kolmanda peatüki kol
mes esimeses lõigus,  seejuures II peatükis üldisemalt  ja III pea
tükis detailsemalt.  Oleks olnud otstarbekohasem ja süsteemikind-
lam, kui komitee oleks need osad ühendanud üheks peatükiks.  Sel
lega oleks ära jäänud rida II peatüki mõtete kordamisi  III pea
tükis.  Seejuures oleks III peatüki viimane osa («spetsiaalsed reeg
lid» talurahva kohta),  üldse võinud moodustada iseseisva peatüki.  

Peremeestele vaadatakse mainitud peatükkides kui põlisrentni-
kele.  Maa, mida nad põlisrendi alusel  kasutavad, peab olema nii  
suur,  et  selle harimine võimaldab rahuldada kõik talupere tarbed, 
seejuures ka talu sulaste ja teenijate omad, ning maksta ri igi- ja 
muud maksud. Maad peab talupojal  olema nii  pal ju,  et  see tagaks 
seisusekohase äraelamise.  Mõisnikule tuleb talul  anda Уз oma töö
jõust ja ajast.  Nii  maa kui ka tööjõu kindlaksmääramine peab toi
muma vastava takseerimise alusel.  Kui taluperemehel on maad 
rohkem kui eespool mainitud tarvete rahuldamiseks vaja,  võib ta 
seda kasutada mõisnikuga sõlmitud vaba kokkuleppe alusel.  Kui 
säärast  kokkulepet ei  saavutata, võib mõisnik ülearuse maa ära 
võtta.  Põllumaa kompenseerimine heinamaaga ei  või tulla arvesse 
i lma peremehe nõusolekuta.  Et peremees on põlisrentnik, si is  ei  saa 
teda muidu talust  kõrvaldada kui mõisnikust sõltumatu kohtu 
otsuse alusel.  (Teatavasti  aga mõisnikust sõltumatuid kohtuid 
Eestimaal si is  polnud.) Talust  kõrvaldamine võib tulla arvesse 
järgmistel  põhjustel:  1) kui vallakohus on uurimise teel  tõestanud 
ja keskinstants kinnitanud, et  peremees on hooletuse läbi  viinud 
talu laostumisele;  2) kui sulased ja teenijad peremehe halva juhti
mise, hooletuse, pil lamise jne.  tõttu ei  taha talus olla ega sinna 
tulla;  3) kui peremees selle seaduse kehtimisest  peale on nii  pal ju 
võlga teinud, et  see on 2 korda suurem talu iga-aastasest  vil ja
saagist,  ja 'need võlad pole t ingitud õnnetustest,  vi l jaikaldustest,  
taudidest  jne.,  vaid tema enda süüst.  

Sulased peavad saama peremehelt  kasutamiseks maad või ülal
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pidamise ja muu tasu, mis kindlustab nende vajaduste rahulda
mise.  Oma tööjõust peab sulane andma Уз mõisa ja Уз talusse, 
kusjuures viimane maksab ka tema pearaha. Sulastel ja teenijatel 
on õigus vabalt  valida, kelle juures nad tahavad teenida. Kui nad 
ei  saa kokkulepitud palka kätte,  on neil  võimalik selle nõudmiseks 
pöörduda kohtu poole ja kohtu otsuse alusel  võivad nad minna 
uuele kohale.  Palgamaad võib sulane kasutada oma äranägemise 
järgi.  Sulase naisele ei  tule vaadata kui väbadikule.  Sulase lapsi  ei  
tohi peremees sundida tööle i lma vanemate nõusolekuta enne, kui 
nad pole saavutanud seaduses ettenähtud vanust.  

Vabadikekihi suhtes asus komitee otseselt  vaenulikule seisu
kohale.  Et neil  maad ei  ole,  pole nad kohustatud ka kellelegi  tööd 
tegema. Tuleb kõigi  vahenditega taotleda säärase «logelemisele» 
kalduva kihi vähendamist.  Töövõimeliste vabadike tööle rakenda
mine on vallakohtu ülesandeks.  Neid tuleb võimaluse korral  suu
nata taludesse sulasteks ja teenijateks ja seal,  kus taludel on 
juba normikohane-tööjõud, tuleb püüda neid rakendada ülenormi-
inimestena vastaval  kokkuleppel peremeestega. Mõisale sääraste 
ülenormi-inimeste pealt  talul  tegu teha ei  tule.  Ülejäänud vaba
dikke (tööjõulisi)  tuleb rakendada tööle kas mõisas või si is  anda 
neile passid, millega nad võivad tööd leida l innades või teistes 
külades.  Säärase loa eest  tuleb neil  aga mõisnikule maksta tea
tavat maksu. Vabadikke tuleb võtta ka nekrutiteks teiste talupoe
gade asemel,  kusjuures vallakohtu ülesandeks on hoolitseda, et  
nekrutite perekonnad ei  jääks ülalpidamiseta.  

Rannatalupoegade kohustuste määramisel  tuleb si lmas pidada 
nende elatise hankimise viisi .  Kui rannatalupojad tegelevad-ainult  
kalapüügiga, maksavad nad mõisale teatava osa kalasaagist,  kui 
neil  on ka maad, si is  teevad sellelt  veel  tegu üldiste normide koha
selt.  

Suurt huvi pakuvad nn. spetsiaalsed reeglid talupoegade kohta 
III peatüki lõpus.  Siin märgitakse, et  tööjõuliste inimeste hulka 
tuleb lugeda mehi 17—60 ja naisi  15—55 aastani.  Seni oli  tööjõu-
1 isteks loetud mõlemast soost isikuid 15.—60. eluaastani.  Kui nad 
pärast  seda on töövõimetud, tuleb kogukonnal kindlustada neile 
ülalpidamine. Samuti peab kogukond andma ülalpidamise nen
dele vabadike naistele,  kellel  on enam kui kaks last.  Sulaseid või
dakse kasutada ainult  põllumajanduslikel  töödel.  Kui aga neilt  
tahetakse veel  muude ülesannete täitmist,  tuleb nii  peremeestel  kui 
ka mõisnikel  sõlmida sulastega nende nõusolekul eri  kokkulepe. 

Teoline ei  ole kohustatud mõisas ja talus ööpäeva jooksul töö
tama enam kui 12 tundi.  Temale antud ülesanded peavad olema 
tema võimetega õiges vahekorras ja arvestatud nii,  et  antud ajaga 
suudetaks ülesanne täita.  Iga öötund tuleb lugeda võrdseks 1,5 
päevatunniga, kusjuures öötöö tuleb kompenseerida juba järgmi
sel  päeval.  Kui teoline lõpetab oma hoolsuse tõttu töö kiiremini,  kui 
ette nähtud, on ülejäänud aeg tema vabaks kasutamiseks.  Teoorjus 
tuleb vakuraamatutes arvestada nii,  et  aasta läbi  langeb igale töö
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jõulisele inimesele igal  nädalal  ainult  üks rakmepäev ja jüripäe-
vast  mihklipäevani igal  nädalal  üks jalapäev. Ülejäänud jalapäe-
vad kasutatakse kas abipäevadena või võidakse ümber arvestada 
naturaalmaksudeks.  Abiteopäevi võidakse ümber arvestada ka rak-
mepäevadeks vahekorras 1 rakmepäev = 2 jalapäeva. 

Komitee asus seisukohale, et  ka mõisateenijate palgad on tar
vis  kindlaks määrata, kusjuures meesteenija palk peaks olema 
võrdne sellega, mida peremees maksab oma sulasele.  

Peterburi  komitee poolt  antud juhiste ellurakendamine oleks 
toonud talurahvale senisega võrreldes rea paremusi,  kuigi  feo
daalne ekspluateerimine ise oleks jäänud püsima. Peremees oleks 
võinud end talus kindlamana tunda, sest  temale tuli  vaadata kui 
põlisrentnikule.  Oma seisundi paranemist oleksid võinud loota ka 
rannatalupojad ja mõisateenijad, kuid vabadikekiht oli  määratud 
hukkumisele.  

Vaevalt  võis Peterburi  komitee loota, et  Eestimaa rüütelkond 
koostab sell ise regulatiivi,  kus esitatud põhimõtted oleksid leidnud 
tegelikku rakendamist.  Lõpliku formulatsiooni pidi  regulatiiv 
ikkagi saama komitees endas.  Regulatiivi  väl jatöötamiseks oli  
komiteel  vaja mitmesuguseid andmeid. Kõigepealt  oli  tarvis  teada, 
mill ine on talupere tegelik koosseis,  tööjõuliste,  vanade ja laste 
arvuline suhe. Oli  vaja ka teada, kui suured on talupere vajalikud 
väljaminekud. Sääraste andmete valgusel  oleks olnud võimalik 
kontroll ida rüütelkonna poolt  esitatud kuue-päeva-talu büdžetti .  
Andmed otsustas komitee hankida kubermanguvalitsuse kaudu 
pastoritelt.  Esiteks pidid pastorid teatama, kui palju on kihel
konnas üldse inimesi  ning kui palju mehi 17,—60. ja naisi  
15.—55. eluaasta vahel.  Teise küsimuse lahendamiseks 
vajaliku materjali  saamiseks tuli  pastoritel  vastata:  1) kui palju 
kulub igale tööjõulisele isikule rukist  leivaks;  2) kui palju on vaja 
määjata vanale ja alaealisele rukist  leivaks;  3) kui palju kulub 
tööjõulisele inimesele vil ja pudruks, arvestatuna rukkis;  4) kui 
palju vajab vana ja alaealine vil ja pudruks, arvestatuna rukkis;  
5) kui palju vajavad kaks tööjõulist,  vana ja alaealine vil ja kal
jaks,  arvestatuna rukkis;  6) kui palju kulub tööjõulisele mehele ja 
naisele,  vanale ja alaealisele joogiks suurte pühade puhul,  pulma
deks, ristseteks,  matusteks jne.,  arvestatuna rukkis;  7) kui palju 
määrata säärasele perekonnale rukkis arvestatuna a) soola ost
miseks,  b) kala muretsemiseks,  c) raua ostmiseks,  d) vil ja tööloo
madele, e) vil ja teistele loomadele; 8) kui suured on säärase pere
konna kulutused peakatetele,  jalanõudele, ri iete valmista
miseks jne.;  9) kui suured on väl jaminekud tööriistadele jne.,  mida 
talupoeg ise ei  valmista;  10) kui palju kulutab säärane perekond 
rukkis arvestatuna a) pearahamaksuks, b) nekrutite varustami
seks,  c) kirikumaksuks, d) kihelkonnavanematele,  e) postimoonaks, 
f)  koolidele,  g) pastorile,  h) lesknaiste,  vaeslaste,  vanade jne.  toe
tamiseks;  11) kui on veel  väl jaminekuid, si is  milles need seisavad 
ja kui suured nad on; 12) kui palju on vaja määrata õnnetuste ja 
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ettenägematute juhtude katteks. 1 2 2  Peale talupere tarbimise suuruse 
kindlaksmääramise tuli  l isada veel  teatav ülejääk, mis pidi  olema 
majandusliku tõusu aluseks.  Komitee luges talupoja tulu aluseks 
tema põllusaaki.  Heinamaale vaatas ta kui vi l jasaagi saamise va
hendile ja arvas,  et  heinamaa suurus on ka 1804. aasta regulatiivis  
õigesti  määratud. Selleks et  vajalikku vil jasaaki saada, pidi  talu
pojal  olema vastavalt  maad. Maa suuruse kindlaksmääramiseks 
otsustas komitee nõuda siseministeeriumilt  andmeid vil jasaakide 
kohta Eestimaal,  Eesti- ja Liivimaa tsivii lkubernerilt  nendes kuber
mangudes tarvitatavate vil jamõõtude kohta, Eestimaa tsivii lkuber
nerilt  pinna suuruse kohta, millele võib külvata ühe tall inna vaka. 
Peale selle otsustati  nõuda ka mõningatest  Põhja-Venemaa kuber
mangudest andmeid, kui palju seal  külvatakse vil ja ühele tessa-
tinile. 1 2 3 " Regulatiivi  el luviimine tõstis  üles talumaade mõõtmise 
küsimuse, millele Eestimaa aadel oli  ikka vastu seisnud. Talumaade 
mõõtmise mooduse, nimelt  kas seda teevad spetsialistid-maamõõt-
jad või mõisniku ja talupoegade volinikud, jättis  siseminister rüü
telkonna otsustada. 1 2 4  

Peterburi  komitee poolt  väl jatöötatud juhised kanti  erakorra
lisele maapäevale ette 23. veebruaril  1810, esmakordsele arutlusele 
tulid nad 28. veebruaril .  Harjumaa mõisnikud asusid nende suhtes 
järsult  eitavale seisukohale.  Esitatud põhimõtted olevat täiesti  
vastuvõetamatud. Olevat vaja valida komisjon, kes võtab kokku 
vastavad põhjendused. Selle vaatekohaga ühinesid Läänemaa 
mõisnikud. Paindlikumat taktikat pooldasid Virumaa aadlikud, 
asudes seisukohale, et  enne on tarvis  juhised maakonniti  läbi  aru
tada ja alles si is  võtab vastav komitee tulemused kokku. Selle ette
panekuga li itusid Järvamaa mõisnikud. Et maanõunike kogu ühi
nes viimase seisukohaga, kujunes see maapäeva otsuseks. 1 2 5  Märtsi  
esimestel  päevadel toimus juhiste arutamine maakonniti .  Tulemu
sed olid kõikjal  eitavad. Harjumaa mõisnikud ei  pidanud vajali
kuks oma eitavaid argumente isegi  mitte protokollida.  Mujal  seda 
siiski  tehti.  Järvamaa mõisnikud koostasid suurest  meelekibedu
sest  koguni eri  memorandumi, milles bravuurselt  kinnitati,  nagu 
oleksid mõisnikud 1795. aasta otsustega ning 1802. ja 1804. aasta 
regulatiividega talupoegade heaks kõik võimaliku teinud; uusi  ohv
reid ei  suudetavat enam kanda (nagu oleksid mõisnikud üldse min
gisuguseid ohvreid toonud!).  Jultunult  deklareerisid mehed, kes 
endale parasiit l iku elu loomiseks iga päev talupoega röövisid ja 
tema töörõõmu hävitasid, et  talupoegade heaolu ei  suuda tagada 
ükski regulatiiv,  sest  nad olevat laisad ja amoraalsed. 1 2 6  

Maapäev ei  seadnud muidugi oma ülesandeks väl ja töötada 
uut regulatiivi,  nagu seda riigivõim oli  ette kir jutanud. Tema poolt  

1 2 2  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. I, д. 189, 1. 20—22. 
1 2 3  Sealsamas, 1. 23—25. 
1 2 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А II 80, 1. 50. 
1 2 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 49, 1. 59-61. 
1 2 6  Sealsamas, 1. 67—72, 
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moodustatud komisjoni kohustuseks oli  kokku võtta ja vormistada 
argumendid, mis näitaksid, et  Peterburi  komitee seisukohti  si in 
rakendada ei  saa.  11. märtsi l  läks maapäev kuni 10. juunini laiali,  
et  s i is  uuesti  kokku tulla seisukoha võtmiseks komisjoni töö suh
tes.  Järgnevalt  teatas rüütelkonna peamees siseministri le üsna üld
sõnaliselt  ja lootustäratavalt,  tegelikku olukorda aga täiesti  varja
tes,  et  maapäev on uurinud temale saadetud juhiseid regulatiivi  
koostamiseks ning «hoolega» mõelnud nende rakendamise võima
luste üle si inses provintsis.  Arutlustest  detailsema kokkuvõtte te
gemine olevat jäänud vastava komisjoni hooleks,  kellele maapäev 
on andnud ka vajalikud instruktsioonid. Et võimaldada asja põh
jalikumat ja hoolsamat kaalumist,  olevat tulnud maapäev laiali  
saata. 1 2 7  Tegelikult  ei  seisnud asi  mitte hoolsas ja põhjalikus kaa
lumises,  vaid venitamise ja aja võitmise taktikas.  Rüütelkond ju 
muud ei  taotlenudki kui senise regulatiivi  säil itamist  ja uue väl ja
töötamise nurjaajamist.  

1810. aasta kevadel paistis  olevat saabunud selle eesmärgi saa
vutamiseks ootamatult  sobiv juhus.  Kurakin, kes oli  seni Eesti
maa rüütelkonna suhtes resoluutsest  joonest kinni pidanud, sõitis  
Pariisi .  Tema ülesanded siseministrina ja samuti  ka Eestimaa talu
rahva olukorra parandamise komitee juhatajana langesid Kozodav-
levile.  28.  april l i l  teatas Stackelberg rüütelkonna komitees Kura
kini ärasõidust ning tegi  ettepaneku olukorda ära kasutada ja 
pöörduda otseselt  keisri  poole taotlusega säil itada 1804. a.  talu
rahvaseadus.  Rüütelkonna komitee kiit is  selle ettepaneku heaks, 
samuti  ka keisri le esitatava nn. expose ja selle kaaskirja.  Peter
burisse otsustati  saata rüütelkonna erivolinik, kelle ülesandeks oli  
hoolitseda, et  mainitud kirjad jõuaksid keisrini,  anda vajalikke 
seletusi  ja teatada tulemustest. 1 2 8  Rüütelkonna «argumendid» Ees
timaa talurahvaseaduse kaitseks on kokku võetud nn. exposes,  mis 
rüütelkonna traditsioonide kohaselt  kubiseb ülistustest  aadlile,  kes 
ikka olevat hoolitsenud talurahva heaolu eest;  just  selle «hoolitse
mise» tagajärjel  olevat talurahvas laisaks ja muretuks muutunud. 
Korratakse kulunud väidet,  et  1804. aasta regulatiiv olevat hea ja 
tagaks talurahva hüveolu tõusu, kui aga talurahvas ise oleks töö
kas ja poleks ikaldusaastaid ega elukallidust.  

Kui töötada väl ja ja viia ellu regulatiiv Peterburi  komitee poolt  
esitatud põhimõtteil,  s i is  hukkuks kogu Eestimaa aadel,  kes ole
vat märkimisväärne oma truudusega keisri le.  Ka talurahva olu
kord ei  muutuks paremaks. 1 2 9  Aadli  palve 1804. aasta talurahva-
seadust säil itada polevat muud kui palve oma olemasolu säil ita
mise eest. 1 3 0  Tuleb märkida, et  Peterburi  komitees istusid samuti  
mõisnikud, kel  polnud mingit  kavatsust  Eestimaa aadlit  hävitada, 
küll  aga mõnel määral  talurahva röövimist  piirata.  

127 ENSV RAKA, f. 854. nim. A3, sü. A I 49. 1. 226. 
m  Sealsamas, 1. 11—12. 
1 2 9  Sealsamas, 1. 252—263. 
1 3 0  Sealsamas. 1. 247—252. 
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Oma ürituse kordaminekuks püüdis rüütelkond võita sellele 
teatavate isikute toetus.  Sel  eesmärgil  pöörduti  Speranski, 1 3 1  Kot-
šubei 1 3 2  ja  koguni Kozodavlevi 1 3 3  poole.  Kuid Eestimaa aadli  juht
konna lootused ja taotlused ei  läinud siiski  täide.  Juuni algul tea
tas Kozodavlev tsivii lkubernerile,  et  rüütelkonna peamehe palve 
jääb rahuldamata ja et  argumendid, mis selles on esitatud, lükati  
ümber juba 7.  nov. 1809. Kubernerile anti  korraldus minna isikli
kult  maapäevale ja teatada keisri  käsul,  et  aadel ei  või mingil  t in
gimusel keelduda uue regulatiivi  väl jatöötamisest  antud juhistel  
ja et  regulatiivi  projekt tuleb esitada Peterburisse 1.  juuliks. 1 3 4  

Maapäev tuli  küll  10.  juunil  uuesti  kokku, kuid et  osavõtjaid oli  
esialgu vähe, algas töö alles 13. juunil.  Käsu kohaselt  i lmus maa
päevale tsivii lkuberner Uexküll.  Kui Eestimaa mõisnik ja endine 
rüütelkonna peamees kinnitas ta si in varjamatult,  et  si inse aadli  
huvid on talle väga lähedased; kui ri igivõimu esindaja nõudis ta 
siseministri  ettekirjutuste kohaselt  uue regulatiivi  väl jatöötamist. 1 3 5  

Pole põhjust  arvata, et  Uexküll  oleks lugenud 1804. a.  talurahva-
seadust kõlbmatuks, kuid on tõenäoline, et  ri igivõimu survet arves
tades pidas ta selle säil itamist  lootusetuks.  Uexkülli  käes oli  keisri  
salajane ukaas,  milles nõuti  temalt  kui kubernerilt  abi  uue regu
latiivi  eest  võitlemisel  ja ühtlasi  nende juhtivate isikute äramärki
mist,  kes on selle vastu. 1 3 6  Seepärast  kinnitas Uexküll  maapäeval,  
et  aadli  kasu nõuab agraarseadusandluse alal  edasiminemist.  

Riigivõimu surve tingimustes pidi  Eestimaa rüütelkond loobuma 
oma senisest  seisukohast,  s .  t .  ainult  vastuväidete esitamisest  Pe
terburi  komitee juhistele.  Uue regulatiivi  väl jatöötamist,  mida oli  
selgelt  nõudnud Kurakin ja hil jem Kozodavlev, ei  võtnud ta aga 
ikkagi päevakorda. 15. juunil  tegi  maapäev juba märtsis  valitud 
komisjonile (kes seni oli  tegelnud ainult  vastuväidete koostami
sega Peterburi  komitee juhistele) ülesandeks töötada väl ja täien
dused 1804. a.  talurahvaseadused. 1 3 7  Seega asus rüütelkond küll  
agraarseadusandlusega tegelema, kuid mitte nii,  nagu seda temalt  
nõuti.  Säärase taktika taga seisis  püüd kaitsta oma huve nii  pal ju 
kui võimalik.  Komisjoni töö tulemused kiit is  maapäev heaks 25. juu
nil  ja  need on kokku võetud kahes dokumendis:  «Projekt 1804. a.  
talurahvaseaduse kõrgeimalt  poolt  nõutud täiendusteks ja täpsus
tusteks» 1 3 8  ja  «Selgitused Eestimaa talurahvaseaduse täienduste 

1 3 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49. 1. 242—244. 
1 3 2  Sealsamas, 1. 244—245. 
1 3 3  Sealsamas, 1. 246—247. 
1 3 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 80, I. 155—157. 
1 3 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49, 1. 102—109. 
1 3 6  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 191, 1. 1. 
1 3 7  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 49, 1. 109—112. 
1 3 8  Entwurf zu den Allerhöchst anbefohlenen Ergänzungen und näheren 

Bestimmungen der Ehstländischen Bauer-Verordnungen vom Jahre 1804. ENSV 
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ja  täpsustuste projektile». 1 3 9  Mis puutub maapäeva poolt  heaks
kiidetud «Projektisse», si is  olid selle aluseks Peterburi  komitee 
juhised. Kohati  on viimased sõna-sõnalt  üle võetud, kohati  täpse
malt  f ikseeritud või modifitseeritud, kohati  aga hoopis tagasi  lüka
tud. Siin-seal  on kasutatud ka Liivimaa talurahvaseaduse ja selle 
täiendusartiklite formuleeringuid. «Selgitused» annavad põhjen
duse, miks ühes või teises küsimuses on nii  või teisit i  toimitud. 

«Projekt» jaguneb kolmeks peatükiks:  1) peamõtted Eestimaa 
talurahvast ja tema erinevatest  kihtidest;  2) orgaanilised seadused 
Eestimaa kubermangu eratalupoegade kohta; 3) spetsiaalsed reeg
lid.  Esimeses peatükis f ikseeritakse talurahva kinnistatus maa 
külge, tema seotus põlluharimisega nagu Peterburi  komitee juhis-
teski.  Siin märgitakse ära ka maa kuulumine mõisnikule, mis ko
mitee juhistes puudus.  «Projektis» jaotatakse talurahvas niisama-
sugustesse kihtidesse nagu komitee juhistes.  Taluperemeestele 
reserveeritakse mõisakoormiste täpse täitmise juures talu kasuta
mise õigus.  Eelistatud korras läheb see õigus üle lastele.  Termin 
«põlisrentnik» on väl ja jäetud. Põhjendusena rõhutatakse, et  talu
poeg ei  saavat seni mingi tõeline rentnik olla,  kuni ri igivõim üldise 
seaduse kaudu pole talupoja sõltuvust mõisnikust l ikvideerinud. 1 4 0  

Et see väide oli  pal jas ettekääne, näitab asjaolu, et  üksikute talu
poegadega peeti  s i iski  võimalikuks sõlmida rendilepinguid vabal 
kokkuleppel.  Tõeline põhjus seisis  muidugi selles,  et  mõisnik ei  
tahtnud käsutamisõigust talu üle käest  anda. 

Sulaste ja teenijate palgamäära aluseks pole mitte vaba kokku
lepe peremehega (nagu peeti  õigeks komitee juhistes),  vaid kogu 
mõisa piirkonnas juba tavapäraseks kujunenud ja vakuraamatu-
tes märgitud normid. Muidu võtaksid jõukamad peremehed sula
sed ja teenijad vaesemate eest  ära,  mis ajab vaesemad talud pank
rotti, 1 4 1  s.  t .  nad ei  suuda mõisale tegu teha. Erinevalt  komitee 
juhistest  jaotab «Projekt» vabadikud kahte l i iki:  a)  need, kellele 
mõis on andnud kasutamiseks teataval  määral  maad, kusjuures 
kasutamise kestus on täiesti  mõisast  sõltuv, b) need, kellel  pole 
üldse maad, vaid ainult  asumise luba mõisniku maal.  Säärane jao
tus oli  teatavasti  si insete oludega kooskõlas.  Erinevalt  Peterburi  
komitee juhistest  asutakse «Selgitustes» vaatekohale, et  vabadi
kud pole ülearused, kuigi  laisku nende hulgas leidub. Nad on mõi
sale kasulikud, ja maata vabadike hulgast  võivad ka talud endale 
sulaseid ja teenijaid palgata kogu suveks või kuude viisi . 1 4 2  Kõigi 
mainitud kolme kihi talupoegade suhtes kinnitatakse nagu komi
tee juhisteski,  et  neil  on õigus omandada kinnisvara vastavalt  
12. dets 1801. ja 20. veebr.  1803. a.  ukaasidele.  Vältides terminit  

1 3 9  Erläuterungen zu dem Entwurf für die Ergänzungen und nähere Bestim
mungen der Ehstländischen Bauer-Verordnung. ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. 

• A I 49, 1. 178—195. 
1 4 0  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49, 1. 180. 
1 4 1  Sealsamas, 1. 181. 
1 4 2  Sealsamas. 
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«riigi  seadused» (mis esines komitee juhistes),  loetakse «Projek
tis» talupojad l ihtsalt  «seaduste» kaitse all  seisvateks.  Säärane 
modifikatsioon võimaldas talupoegade suhtes rakendada koha
likku õigust Balti  erikorra raamides.  

«Projekti» teises peatükis suurenevad erinevused komitee poolt  
antud juhistest.  Mõisakoormiste osas võetakse täiel  määral  omaks 
1804. a.  regulatiivi  põhimõtted. Kasutamiseks saadud maa eest  on 
taluperemees kohustatud andma mõisale '/з talu tööjõust ja -ajast,  
millele l isanduvad naturaalmaksud, kodus ketramine ja kohustus 
peksta mõisa rehed. Maapäeva poolt  heakskiidetud «Selgitustes» 
kinnitatakse, et  naturaalmaksud, ketramine ja mõisa vil ja peks
mise kohustus on kompensatsiooniks selle eest,  et  taludel on «suu
repäraselt  kultiveeritud» aiamaad, et  just  mõisnikult  saadud maa 
kasutamisega on kujunenud säärased väga olulised kõrvaltulu-
all ikad, nagu hobuse-, veise- ja l innukasvatus,  humala- ja kartuli-
kasvatus ning mesindus.  Peale muu saab talupoeg sissetulekut ka 
käsitööst. 1 4 3  Et talupoeg üht-teist  oma majapidamissaadustest  
müüs ja pidigi  müüma rahaliste väl jaminekute katteks,  on arusaa
dav. Kuid need «hästi  kultiveeritud aiamaad» ja «väga olulised 
kõrvaltulud» mõtles maapäeva komisjon väl ja ikka jäl le selleks,  et  
säil itada talurahva kurnamist senisel  kujul.  

Sulaste tööülesannete suhtes asub «Projekt» komitee esit isest  
erinevale seisukohale ning kinnitab,  et  sulastel  tuleb ühe ja sama 
palgalepingu alusel  teha kõik tööd, mis peremees kätte juhatab ja 
määrab. Pearaha maksab sulase eest  peremees.  Sulastele nende 
oma majapidamise vajadusteks vaba aja jätmist  (nagu seda komi
tee juhised nõudsid) ei  loe maapäeva «Projekt» tarvil ikuks see
pärast,  et  neil  polevat seda vaja.  Eestimaal tulevat väga harva 
ette,  et  sulased saavad palgamaad; teenijasperele makstavat si in 
palka vil jas,  ri ides ja rahas ning antakse ülalpidamine. Sulased 
tundvat aja väärtust  veel  vähem kui peremehed; kui neil  vaba 
aega jääb, kasutaksid nad selle ära laisklemiseks ja joomiseks. 1 4 4  

Perekonnaga sulased nõudsid teatavasti  1805. aastal  ühes ja teises 
mõisas endale pisutki  vaba aega, muidugi mitte joomiseks ja laisk
lemiseks,  vaid selleks,  et  perekonna ülalpidamiseks l isa muretseda. 
Mõisnikud ei  tulnud sulastele vastu si is  ega tahtnud seda teha ka 
nüüd, sest  see oleks mõisa põllult  tööjõudu ära tõmmanud. Maata 
vabadike suhtes arvatakse «Projektis»,  et  neid tuleb rakendada 
tööle ja ära kasutada niisamasugustel  põhimõtetel  nagu komitee 
juhistes.  Kuid «Selgitustes» kinnitatakse erinevalt  komitee juhis
test,  et  neid mõisakohustustest  vabastada ei  tule:  meestelt  tuleb 
nõuda aasta läbi  üks jalapäev nädalas ja naistelt  1804. a.  regula
tiivi  § 46 kohaselt. 1 4 5  Rannatalupoegade suhtes tuleks käia senise 

1 4 3  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А 1 49, I. 182. 
1 4 4  Sealsamas, I. 185. 
1 4 5  Sealsamas, 1. 186. 
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korra järgi, silmas pidades»1804. a. regulatiivi § 23 ja kihelkon-
nakohtunikele antud instruktsiooni § 21. 

Kolmandas peatükis jätkub võitlus Peterburi komitee ettepane
kute vastu ja kõige senise visa kaitsmine. «Projektis» deklareeri
takse kooskõlas komitee seisukohaga, et talu peab olema varusta
tud maaga sel määral, et selle saagist oleks võimalik kindlustada 
taluperele just niisugused äraelamise tingimused, nagu komitee 
ette nägi. Rüütelkonnas muidugi ei arvatud, et tuleks hakata 
uurima, kas taludel on tõepoolest sel määral maad. Ilma pike
mata kinnitatakse «Selgitustes», et taludel ori see maa juba ole
mas, talupoegadel polevat vaja jõukale järjele tõusmiseks enam 
midagi muud kui hoolsust ja kokkuhoidu.146 

Kui talul on normist enam maad, võib see talule jääda tingi
musel, et mõisakoormised reguleeritakse kokkuleppe alusel pere
mehe ja mõisniku vahel. Kui talul on normist vähern maad, on ka 
tema koormised väiksemad. Põllumaa kompenseerimist heina
maaga luges rüütelkond täiesti õigeks vastavalt 1804. a. regula
tiivi §-le 32. Kui pole võimalik anda puuduva põllumaa asemel 
heinamaad, võib anda ka muud maad, mis on ülesharimiseks 
kõlblik. Peterburi komitee oli teinud põllumaa asendamise heina
maaga sõltuvaks talupoja nõusolekust, rüütelkond aga ei pidanud 
nõusolekut vajalikuks. Et ei võiks küsimusse tulla talupõldude 
laiendamine inõisapõldude arvel, kinnitatakse «Selgitustes», et 
seal, kus on talupoegadel vähe põllumaad, ,on vähe põldu ka mõi
sal.147 Tegelikult oli taludel mitmel pool põllumaast nappus, kuid 
mitte seepärast, et selles või teises piirkonnas poleks olnud põl
luks kõlblikku maad, vaid olulise osa maast oli mõisnik haaranud 
enda kätte. Peremehelt talu äravõtmise küsimuses pole komitee 
juhistes öeldud, kellel on õigus seda teha ja milline on see nn. era
pooletu kohus, kelle otsuse alusel see toimub. «Projektis» öeldakse 
selgelt, et äravõtmise õigus kuulub mõisnikule vallakohtu otsuse 
alusel, mille kinnnitab kihelkonnakohus, kusjuures viimast kvali
fitseeriti kui mõisnikust sõltumatut organit.148 Peremehelt talu ära
võtmise põhjuste hulgas ei nõustunud rüütelkond sellega, et võlg
nevuse summa peab ületama talu kahekordse saagi. Selle tingi
muse püsimajäämise korral olevat mõisnikul väga raske oma võlga 
kätte saada ja talupoegade muretus kasvab. Rüütelkond arvas, et 
talupojalt tuleb tema võlg (kui see pole tingitud õnnetusjuhtumi
test) sisse nõuda nagu seni igal sügisel lõikuse järel, kusjuures 
tuleb kasutada kõiki seadusega lubatud sunnivahendeid.149 «Pro
jekt» loeb võlgnevust talu äravõtmise põhjuseks juba siis, kui seda 
pole võimalik katta peremehele kuuluva varaga. Viimase hulka ei 
tohi aga arvata talu raudvara.150 Säärasel tingimusel talu ära 

1 4 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49, !. 187. 
1 4 7  Sealsamas, 1. 188. 
1 4 8  Sealsamas, 1. 169. 
1 4 9  Sealsamas, 1. 190. 
1 5 0  Sealsamas, I. 170. 
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võtta oli mõisnikul üsna lihtne, kui ta seda vajalikuks pidas. Talu 
sulaste ja teenijate kohavahetamise vabadust sellisel kujul, nagu 
seda näevad ette komitee juhised, «Projekt» ei tunnusta. Kohavahe
tus võivat toimuda ainult vallakohtu teadmisel ja heakskiitmisel.151 

«Vallakohtu käsuraamatu» järgi oli viimane teatavasti kohustatud 
hoolitsema tööjõu jaotamise eest peremeeste vahel vastavalt vaja
dustele. 

Rüütelkond lükkas tagasi ka komitee seisukoha, et kõik sulaste 
naised on vabad mõisakohustustest. Kui sulase naine elab talus 
ja on seejuures pere leival, siis on ta küll vaba, kui ta aga elab 
väljaspool talu või on omal leival, tuleb ta paigutada vabadike 
hulka ja nõuda temalt koormisi 1804. a. regulatiivi §§ 46 ja 47 
kohaselt.152 Oma seisukoha põhjenduseks ei toonud rüütelkond 
ühtki veenvat argumenti, sest seda polnud võimalik teha. «Sel
gitustes» kinnitatakse näiteks, et koormiste nõudmine on täiesti 
õigustatud, sest kui sulase naine elab juba oma hurtsikus, siis tuleb 
arvata, et tal on ka aia-, põllu-, heina- ja karjamaa, kuigi ametli
kult mõis talle maad pole andnud. Regalselt nõutav koormis raja
nes seega paljale oletusele. Argument, et koormiste nõudmise 
kaudu tahetakse soodustada talu- ja sulaspere kooselu, ei kannata 
mingit kriitikat ning oli välja mõeldud sulaste naiste halastamatu 
kurnamise maskeerimiseks. Väidetakse veel, et koormiste nõudmi
sega pidurdatakse saunahurtsikute levikut, mis olevat aga tähtis 
nende ehitamiseks, kütteks, aedadeks jne. vajaliku metsamaterjali 
pillamise ärahoidmiseks.153 Needsamad mõisnikud ei lausunud aga 
sõnagi suurest metsalaastamisest seoses iga-aastase viinapõleta
misega. 

Sulaste laste suhtes võtab «Projekt» küll üldsõnaliselt omaks, 
et neid ilma vanemate nõusolekuta tööle rakendada ei saa, aga 
samas kinnitab, et maata sulased ei või keelduda oma laste tööle-
andmisest.154 Nii jäi see põhimõte püsima ainult maaga sulaste 
laste suhtes. 

Vabadike töölerakendamise küsimuses võttis rüütelkond omaks 
komitee seisukohad, ainult passide andmine töö otsimiseks väljas
pool mõisa piire pidi kuuluma mõisale, mitte vallakohtule, mis ole
vat tähtis mõisniku autoriteedi säilitamise seisukohalt.155 Ülenormi-
inimestena taludesse paigutatud vabadikelt tuli mõisale tegu nõuda 
nii, nagu 1804. a. regulatiivis määratud.156 

Rüütelkond luges vastuvõetamatuks ka komitee poolt esita
tud ealised piirid inimeste tööjõulisuse määramiseks ning pidas 
õigeks siin seni kehtinud korda.157 

1 5 1  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49. I. 170. 
1 5 2  Sealsamas, 1. 171 —172. 
1 5 3  Sealsamas, 1. 191 —192. 
1 5 4  Sealsamas, 1. 172. 
1 5 5  Sealsamas, 1. 192'—193. 
1 5 6  Sealsamas, I. 173. 
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Ka sulastele ja teenijatele määratud tööpäeva pikkust ei kii
detud heaks. «Projekti» järgi tuli 24-st tunnist arvata sulastele 
ja teenijatele puhkuseks, söömiseks, loomade toitmiseks ja ma
gamiseks 10 tundi. Ülejäänud osa langes tööle, öötundideks, 
mille tööks kasutamise eest tuli kompensatsiooni maksta komitee 
poolt ettenähtud normi kohaselt, luges rüütelkond ajavahemikku 
kella 21-st kuni kella 3-ni.158 

Niisiis jättis rüütelkond 1804. a. regulatiivi täienduste ja täp
sustuste projektis kõrvale Peterburi komitee esitiste peamõtte, 
talurahvale möönduste tegemise, ning mahutas komitee esitiste 
üldistesse raamidesse Eestimaa 1804. a. talurahvaseaduse esimese 
osa. Sellest hoolimata kinnitas rüütelkonna peamees Kozodavle-
vile, et rüütelkond on välja töötanud täiendused 1804. a. regulatii
vi le just vastavalt komitee juhistele,159 ja taotles keisrilt nende 
kinnitamist ühes 1804. a. regulatiivi säilitamisega.160 1810. a. juu
nis toimunud maapäev võttis ka maamõõtmise küsimuses vastu 
otsuse. Nagu võis arvata, pooldas maapäev talumaade mõõtmist 
mõisnike ja talupoegade esindajate, mitte aga ametlike maamõõt
jate poolt.161 See moodus oli kahtlemata vähem kulukas ja võimal
das mõisnikel paremini oma seisukohti läbi viia. 

7. Regulatiivi arutamine Peterburi komitees 1810. a. 
2. poolel 

Maapäeval heakskiidetud «Projekti» ja «Selgitused» andsid 
ettenähtud ajaks Kozodavlevile üle maapäeva esindajad Ungern-
Sternberg ja Brevem. Varsti selle järel sai siseminister Tallin
nast 2. juuliga dateeritud anonüümkirja, milles üsna tõepäraselt 
iseloomustatakse talurahva rasket olukorda ja paljastatakse aadli 
hoolimatult omakasupüüdlikku poliitikat. Autor, kes esitab end 
«õige Vene alamana», kinnitas, et Eestimaal rõhutakse talupoegi 
väljakannatamatult. Nende olukord on nii vilets, et pole enam 
võimalik vahet teha, kas nad on inimesed või loomad. Eestimaa 
talupojal on vaevalt 2/3 sellest maast, mis kuulub Liivimaa talupo
jale, kuid koormised on niisama suured kui Liivimaal. Kohusvili 
pole siinsele talupojale olnud kunagi jõukohane, ta on alati näljas, 
tema kehakatted on viletsad. Sulaste ja vabadike naistel pole siin 
lappigi maad, peaaegu kellelgi neist pole oma elamut. Neile 
antakse elamiseks tegelikult kõlbmatud talusaunad. Kuigi neil on 
2—3, sageli kuni 6 last, kellele on väga raske ülalpidamist hankida, 
peavad nad veel mõisat orjama. Nende elu on alaline mure ja 
ahastus. Siinsed mõisnikud on türannid. Kõigi vahenditega püüa
vad nad nurja ajada valitsuse püüdeid talupoegade olukorda paran

1 5 8  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A I 49, !. 175. 
1 5 9  Sealsamas, 1. 276. 
1 6 0  Sealsamas, 1. 279—281. 
1 6 1  Sealsamas, 1. 113—-115. 

302 



dada. Keisrile nad valetavad. Peterburisse saabunud aadli esin
dajatelt ei saada iialgi tõtta teada. Maamõõtmist püüb aadel väl
tida, sest sel teel saab avalikuks, kui vähe on talupojal maad, mille 
eest ta peab nii rasket orjust kandma. Talupoegadele oleks suu
reks kasuks, kui toimuks nii mõisa- kui ka talumaa mõõtmine, 
seejuures aga usaldusväärse kontrolli all. Vabadike ja sulaste 
naisi tuleks varustada maaga, et nemad ja nende lapsed võiksid 
elatist saada. Lõpuks kinnitab autor, et ta on öelnud väga vähe 
sellest, mida võiks öelda. Kuid see, mida ta on kirjutanud, on tõde 
nagu päike taevas.162 Anonüümkiri saabus õigel ajal ja arvatavasti 
aitas Peterburi komitee tähelepanu teritada. Kas kiri ulatus keis
rini, nagu autor soovis, pole teada. 

Eestimaa rüütelkonna lootus, et «Projekt» ja «Selgitused» leia
vad Peterburis heakskiitmist, läks luhta. Kozodavlev pidas regula
tiivi väljatöötamise küsimuses kinni senisest suunast. Esitises keis
rile teatas ta, et maapäev on saatnud korduvalt nõutud uue regula
tiivi asemel ainult täienduse. 1804. a. talurahvaseadus aga ei saa 
mingil tingimusel püsima jääda. Pole muud teed, kui täita see 
ülesanne, mis rüütelkond on jätnud lahendamata, kohapeal ja 
nõuda rüütelkonna esindajatelt veel vajalikke andmeid. Keiser kii
tis selle seisukoha heaks 163 ja 26. juulil tegi siseminister selle 
rüütelkonna esindajatele teatavaks. Kozodavlev märkis sel puhul, 
et uus regulatiiv peab teoks saama ja keiserlik käsk on rüütel
konna esindajatele küllaldaseks volituseks tööst osavõtuks, kui 
neil muud volitust pole.164 

Et Peterburi komitee oli saanud vahepeal materjalid, mida ta 
oli mitmelt poolt nõudnud, siis võis ta nüüd uue regulatiivi välja
töötamist konkreetsemal baasil jätkata. Ta võttis veelkordselt vaat
luse alla argumendid, mis rüütelkond oli esitanud 1804. a. talu-
rahvaseaduse kaitseks, ja koostas uute andmete valgusel oma vas
tuväited. Määrati kindlaks talupoegade maa suuruse ja nende 
koormiste konkreetsed normid ning anti juhised nende elluviimi
seks. Peamine töö selles langes Ekesparrele. Põhiline osa komitee 
käsutusse saabunud andmetest pärines pastoritelt 47 kihelkon
nast.165 Mis puutub elanike arvusse, siis vastavad andmed rajanesid 
meetrikaraamatuil. Talupoegade vajaduste ja kulutuste kindlaks
määramiseks kogusid pastorid materjali enamasti talupoegadelt en
dilt. Mõned esitasid oma andmed suure põhjalikkusega, teised, eriti 
Hiiumaal ja mõningates Läänemaa kihelkondades, vastasid lühi
dalt ja pealiskaudselt. Nüüd oli võimalik võtta uus seisukoht rüü
telkonna poolt 1804. a. talurahvaseadusega seoses esitatud and
mete suhtes kuue-päeva-talu pere koosseisu kohta. Kokkuvõtted, 
mida tegid tsiviilkuberner Uexküll ja Peterburi komitee pastorite 
andmetest talurahva arvu kohta, on küll mõnel määral erinevad, 

1 6 2  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 189, 1. 312—315. 
1 6 3  ЦГИАЛ, ф. 1528, on. 1, д. 197, 1. 7. 
1 6 4  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. А I 49, 1. 152. 
1 6 5  ЦГИАЛ, ф. 1528. on. 1, д. 189, !. 115. 
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kuid nimetamisväärselt see asja ei muuda. Kuberneri kokkuvõtte 
järgi oli Eestimaal tööjõulisi inimesi (mehi 17.—60. ja naisi 15.— 
55. eluaasta vahel) 104 699, alaealisi ja vanu 85 736, kokku seega 
190 435 inimest.166 Peterburi komitee kokkuvõttel tõusis kogu talu
rahva arv 190 546 inimeseni, kusjuures tööjõulisi oli 101731 ja 
vanu ühes alaealistega 88 815 inimest.167 Viimane on tööjõuliste ini
meste osas tsiviilkuberneri kokkuvõttest õigem, sest siin on arvesse 
võetud viga, mis esines Hageri kihelkonna andmetes tööjõuliste 
inimeste kohta ja mille tõttu seal tööjõuliste inimeste arv oli tege
likust suurem. Tööjõuliste inimeste arvu vähenemisega kasvas aga 
vanade ja alaealiste erikaal talurahva üldarvus. Kui võtta komitee 
andmed aluseks, siis tuleb iga tööjõulise inimese kohta 0,9 vana 
ja alaealist, tsiviilkuberneri andmete järgi (mida mõjustas viga 
Hageri kihelkonna tööjõuliste osas) aga 0,8 vana ja alaealist. Sää
rastele arvestustele tuginedes asus komitee seisukohale, et iga 2 töö
jõulise inimese kohta tuleb l3/4 ja pisut enam vana ja alaealist.168 

Rüütelkonna andmeil pidi teatavasti kuue-päeva-talus olema kuus 
tööjõulist inimest ja kolm last, kokku üheksa inimest, pastorite and
meil tuli aga kuue tööjõulise inimese kohta 5'/4 vana ja last, seega 
keskmiselt 11 '/4 inimest. Kuberner arvas, et kuue-päeva-kohale 
tuleks lugeda 11 või koguni 10'/2 inimest, sest üldisest arvust 
tuleks maha arvata kõrtsmikud, vabadikud ja mõisateenijad. Pe
terburi komitee ei pidanud seda õigeks.169 Aga ka kuberneri vähen
datud arv oli argumendiks rüütelkonna vastu. 

Inimeste arv oli muidugi olulise tähtsusega talupere tarbimise 
kindlaksmääramisel. Peterburi komitee poolt pastorite andmetel 
tehtud kokkuvõtte alusel kujunes kahe tööjõulise inimese, ühe 
lapse ja ühe vana tarbimine rukkis väljendatuna järgmiseks: 

1) leivaks 
a) tööjõulisele mehele 4 tündrit 
b) tööjõulisele naisele 3 „ 2 vakka 1 külimit 
c) alaealisele 2 „ 1 vakk Va külimittu 
d) vanale 2 „ 1 „2 

2) pudruks 
a) tööjõulisele imehele 1 vakk 2 X U  külimittu 
b) tööjõulisele naisele 1 vakk 2 külimittu 
c) alaealisele 1 „ Ч2 
d) vanale 1 „ V2 

3) jookideks 
a) tööjõulisele mehele 2'/4 külimittu 
b) tööjõulisele naisele 2'/4 

c) alaealisele 2 
d) vanale 2 „ 
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4) jookideks suurte pühade ja pidustuste puhul neljaliikmelisele 
perekonnale kokku 2 vakka 2 külimittu ja 9 toopi, 

5) ühe vaka ja kahe külimitu soola xOstmiseks neljali ikmelisele 
perekonnale — 1 vakk 2 külimittu, 

6) samale perekonnale 3/4 tündri soolasilgu ostmiseks — 2 tünd
rit 2 külimittu 3 toopi, 

7) 19 naela raua ostmiseks — 2 külimittu 3 toopi, 
8) tööloomadele — 1 tünder 2 vakka 2 külimittu, 
9) muudele loomadele — 1 tünder 1 vakk 2 külimittu, 

10) riiete valmistamiseks, peakateteks ja jalanõudeks — 1 tünder 
2 külimittu 3 toopi, 

11) tööriistadeks, hobuseriistadeks jne., mida talupoeg ei suuda 
ise valmistada — 2 vakka 1 külimit 6 toopi, 

12) pearahamaksuks, nekrutite varustamiseks, kirikumaksuks, pos-
timoonaks, koolidele, pastorile, köstrile jne. — 1 tünder 1 küli
mit 10 toopi, 

13) ettenägematuteks kuludeks — 2 vakka. 
Kokku neljaliikmelisele perekonnale 

26 tündrit 2 vakka 1 toop.170 

Et kahe tööjõulise inimese kohta tuli tegelikult l3/4 ja koguni 
pisut enam vana ja alaealist (tööjõuliste ja mittetöötajate suhe 
on seega 4 :33/4 ehk 16:15), siis peab säärasele pere
konnale arvestama tarbimiseks 25 tündrit rukist. Kuue-päeva-
talus, kus on 11 '/4 inimest, tõusevad tarbimiskulud seega 75 tünd
rini. Säärases perekonnas, kus kahe tööjõulise kohta on üks laps, 
oleks tarbimine 20 tündrit rukist, ja üheksaliikmelises perekonnas 
'(kus on 6 tööjõulist) vastavalt 60 tündrit. Rüütelkonna andmeil oli 
kuue-päeva-talu tulu 48 tündrit rukist, seega pidi komitee parata
matult nägema, et see tulu on väike isegi rüütelkonna enda poolt 
antud suurusega perekonna toitmiseks (puudujääk 12 tündrit 
rukist), rääkimata 11'/4 inimese tegelike tarvete rahuldamisest 
(puudujääk 27 tündrit).171 Komitee märkis, et puudujääk suure
neb veelgi, kui võrrelda rüütelkonna poolt arvestatud keskmist see
met tegelikult saadava seemnega. Teatavasti võeti 1804. a. regu-
latiivis talupoja tulu hindamisel aluseks 4V2 seemet üle külvi, ko
mitee arvestusel tuli ainult 4'/4 seemet.172 Seejuures olid komitee 
arvestuse aluseks tsiviilkubernerilt nõutud andmed (muid tal käe
pärast polnud) külvi ja saagi kohta Eestimaal viimase 12 aasta 
(1798—1809) jooksul. Uexkülli andmed ei vasta aga täpselt nen
dele, mida Eestimaa tsiviilkuberner oli 12 aasta jooksul andnud 
riigi keskvõimule. Uexkülli andmeil külvati Eestimaal mainitud 
ajavahemikus 3 391432 tündrit vilja, kusjuures, saak ulatus 
17 806 853 tündrini. Kubermanguvalitsuse varem saadetud andmeil 
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külvati aga 3 400 946 tündrit ja saadi 17 644 138 tündrit. Seega 
Uexkülli andmeil oli külvatud vähem 9514 ja saadud enam 162 715 
tündrit. Säärases'olukorras oli Uexküllil ka saagikus pisut kõrgem 
(üle külvi tuli 4,25 seemet) kui kubermanguvalitsusel (üle külvi 
saadi 4,18 seemet). See aitas aga rüütelkonna arvestusi mõnel 
määral paremas valguses paista. Gernet püüdis seda muljet omalt 
poolt veelgi tugevdada, kinnitades, et Uexkülli andmeil 
saadakse 4'/з seemet üle külvi. See vastavat juba peaaegu täieli
kult regulatiivi aluseks olnud arvestustele.173 

Pastoritelt saadud andmete alusel esitas ka tsiviilkuberner 
kokkuvõtte kuue-päeva-talu tarbimisest.174 Kärpides mõnel määral 
talupere väljaminekuid ja võttes pere suuruseks Ю'/г inimest, kel
lest 6 tööjõulist ja 4'/г vana ning alaealist, tõusis kuue-päeva-. 
talu keskmine tarbimine 57 tündri 1 vaka 9 toobini rukkis. Kuigi 
see oli tagasihoidlikum komitee arvestusest, esines ka siin puudu
jääk (9 tündrit 1 vakk ja 9 toopi rukkis) 1804. a. regulatiiviga 
seoses fikseeritud talupoja tuludes, võrreldes väljaminekutega. 

Kui komitee oli uute andmete alusel kummutanud rüütelkonna 
korduvalt kinnitatud vale talurahva olukorra paranemise võima
lusest 1804. a. talurahvaseaduse alusel, peatub ta järgnevalt teis
tel argumentidel, mida.aadel oli esitanud 1804. a. talurahvaseaduse 
säilitamise kaitseks (olulised mööndused talurahvale viiksid aadli 
laostumisele, ei parandaks talurahva majanduslikku olukorda, sest 
talupoeg on laisk, kahjustaksid mõisnike omandiõigust, nende pri
vileege). Komitee asus seisukohale, et aadli laostumise tõeliseks 
põhjuseks on talurahva laostumine. Talupoeg on Eestimaal loom, 
toitu saab ta ainult nii palju, et võiks sigineda, sest mõisnikul on 
seda vaja. Saja aasta jooksul pole sõda Eestimaad tabanud; kui 
rahvas siiski elab viletsalt ja tema juurdekasv on väiksem, kui 
see võiks olla, siis peab põhjus peituma Eestimaa sisekorras. Kui 
sisekorra struktuur oleks olnud hea, oleks ka ikaldustest, taudi
dest jne. kergesti üle saadud; nähtavasti on aga mürk üdis. Ees
timaa aadli heaolu oli juba varemini õõnestatud; viimase aja ikal
dused, seisakud kaubanduse alal jne. pole selle tõelised põhjused. 
Aadli heaolu r,ajaneb talurahva omal, jõukas talupoeg on mõisniku 
jõukuse allikas, oli komitee seisukoht. 1804. a. talurahvaseaduse 
muutmine on vajalik mitte üksi selleks, et parandada talurahva 
olukorda, vaid et tagada ka mõisnike hüveolu tõus. Kuid seda 
pole võimalik saavutada ilma teatavate ohvriteta mõisnike poolt.175 

Talupoja laiskuse viis komitee õigesti ühendusse siinse feodaal-
pärisorjusliku kurnamissüsteemiga. Ta märkis, et laiskus on orju
sest lahutamatu. See, kes hommikust õhtuni töötab ja seejuures 
orjab ainult teist, ei saagi olla mittelaisk. Sellest vabanemiseks 
on vaja näidata, et tema olukord töö tagajärjel ka tõesti paraneb. 
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Mõisnike omandiõiguse kärpimist ei pidanud komitee paheks. 
Ta asus seisukohal, et omandiõigust tuleb lugeda puutumatuks 
ainult seni, kuni see üldisele heaolule vastu ei käi. On aga olukord 
vastupidine, tuleb üksiku huvid alistada üldsusele.176 

Siinse aadli poliitikat Õigesti hinnates kinnitas komitee nagu 
kokkuvõtteks, et Eestimaa aadli taotluseks on suruda kõigile oma 
nõudlustele peale seaduse pitser; seaduse eesmärk ei pea aga 
olema selle seaduspäraseks muutmine, mis seni kuulus omavoli 
alla. Eestimaa rüütelkond tahab tunnustada kõrgemat võimu ainult 
nii palju, kui see on tema tööriist, kui aga riigivõim tahab teisiti, 
siis tõstab ta kohe kisa oma eesõigustest.177 

Et komitee seisukoht oli uue regulatiiviga talurahva olukorda 
parandada ja tal olid andmed, kui suur on talupere tarbimine, siis 
jäi järgnevalt kindlaks määrata, kui palju on vaja taluperel maad 
ja millised peavad olema tema koormised, et ettenähtud elatist 
tagada. Nagu varemgi tarbimise määramisel, nii lähtus komitee 
ka nüüd perekonnast, mis koosneb 2 tööjõulisest inimesest ning 
l3/4 vanast ja alaealisest. Säärase perekonna tarbimine oli teata
vasti 25 tündrit rukist. Kui palju peab selleks külvama ja kui 
palju on vaja maad? Rüütelkond arvestas teatavasti 1804. a. regu-
latiivis kuue-päeva-talu pere tulu 48 tündrile rukkis, eeldades, et 
ühel väljal on kuus tündrit külvi ja saak on 4'/2 seemet üle külvi. 
Niisama suure külvi, aga 4'A seemne juures ulatus komitee arves
tusel kogu saak 45'/з tündrini rukkis. 25 tündri rukki saamiseks 
oli 4'/4 seemne puhul tarvis külvata 3 tündrit 1 vakk, s. t. 10 vakka 
rukist ühele väljale.178 Säärase viljahulga külvipinna kindlaksmää
ramisel lähtus komitee sellest, et üks riia vakk külvatakse keskmise 
headusega maa puhul põllule, mille suurus on 39 4 073/4 vene ruut-
jalga. Liivimaa tsiviilkuberneri andmeil on üks riia vakk 3474 
kuuptolli, Eestimaa tsiviilkuberneri andmeil on tallinna vakk 
1984 kuuptolli. Kui riia vaka külvamiseks on tarvis 39 4073/4 ruut-
jalga, siis tallinna vakale 22 500 ruutjalga, mis ongi vakamaa 
suuruse mõõduks.179 Seega siis peaks külvipind ühel väljal sää
rase perekonna jaoks, mis koosnes 2 tööjõulisest ning l3/4 vanast 
ja alaealisest, ulatuma 225 000 vene ruutjala ehk kolme tündri- ja 
ühe vakamaani. Sellele pidi lisanduma heinamaa, mis annaks 50 
saadu nn. paju- ja aruheina, niisiis põllumaa iga vakamaa kohta 
ühel väljal viis saadu heina. Komitee ei andnud omalt poolt uusi 
norme heinasaagi suuruse kohta teataval maa-alal, millest tuleb 
järeldada, et ta nõustus rüütelkonna poolt 1804. a. regulatiivis 
antud normidega, mille alusel 2400 vene ruutsüllalt võidi saada 
pajuheina 6 ja aruheina 5 saadu. 

Kasutada oleva maa ja heinamaa eest oli säärane perekond 
kohustatud orjama mõisat aastas 208 teopäeva ulatuses, millest 
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pool oli jala- ja pool rakmSpäevi. Ühe vakamaa külvi eest igal 
väljal ja 5 sao heinte eest arvestas komitee 10 rakme- ja 11 j a 1 a -
päeva.180 Kui neid andmeid võrrelda senise kuue-päeva-talu külvi 
ja heinasaagi suurusega, siis olid komitee normid talupojale tun
duvalt kasulikumad. Senine kuue-päeva-talu võis 6 tündri külvi 
asemel arvestada igal väljal 10 tündrimaad külviks keskmise hea
dusega maal ning 90 sao asemel 150 saadu, seejuures mitte heina 
üldse, vaid paju- ja aruheina. Mõisakoormised vähenesid, sest sää
rane talu pidi mõisale tegema aastas 624 teopäeva ja muud mitte 
midagi. See pidi kindlustama talupojale maa reaalse kasutamise 
võimaluse, selle parema harimise. 

Uute põhimõtete elluviimiseks oli tarvis talumaad mõõta ja hin
nata, varustada talupered vajaliku maaga ja järgnevalt koostada 
vakuraamatud, kus oleks fikseeritud talu vahekord mõisaga. Maade 
mõõtmiseks ja hindamiseks tuli komitee arvates igas kihelkonnas 
ellu kutsuda neljaliikmeline komisjon, kuhu kuulus üks mõisnike 
esindaja (mõisnike poolt valitud), kaks peremeest (talupoegade 
poolt kaudsel teel valitud) ja kohalik pastor protokollijana.181 

Komitee see ettepanek oli kooskõlas Eestimaa maapäeva poolt 
1810. a. juunis vastuvõetud otsusega, mille järgi maade mõõtmine 
ja hindamine pidi lasuma mõisnike ja talupoegade esindajatel. 
Aeg, mis peremeestel sellega seoses kaotsi läks, tuli teistel talu
poegadel kompenseerida. Sel viisil saadud andmed pidid minema 
üle-eestimaalisse revisjonikomisjoni, mis koosnes presidendist, 
neljast asepresidendist (igast maakonnast üks), kaheksast liik
mest (igast maakonnast kaks), kahest maamõõtjast, kahest arhi
vaarist ja sekretäridest. Presidendi ja asepresidendid pidi kinni
tama keiser, komisjoni kaheksa liiget tuli valida aadlil ja kinni
tada keisril. Palga pidi komisjonile maksma aadel tema enda poolt 
määratud normide kohaselt.182 Sellele komisjonile tuli mõisnikel esi
tada omalt poolt andmed talude teoorjuse kohta uute normide koha
selt, kusjuures komisjon koostas iga mõisa jaoks vakuraamatu. 
Seejuures tuli tal silmas pidada, et üks osa teopäevadest jaguneks 
võrdselt aasta läbi nädalatele, teine osa aga leiaks kasutamist abi-
päevadena ja seejuures nii, et neist mitte üle 3/s ei langeks kuuele 
kuule kevade-, suve- ja sügisperioodil. Nendes piirides jäi 
mõisnikule võimalus jalapäevi kasutada oma äranägemise järgi.183 

Maade mõõtmine ja hindamine ning vakuraamatute väljatöötamine 
pidid toimuma Peterburi komitee kontrolli all. Iga kuu pidi üle-
eestimaaline revisjonikomisjon esitama aruande töö käigust. Iga 
mõisa vakuraamat tuli enne kinnitada Peterburi komitees ja siis 
valmistada sellest kolm eestikeelset ja kolm saksakeelset ärakirja. 
Eestikeelsetest läks üks eksemplar talupoegadele, teine vallakoh-
tule ja kolmas kihelkonnakohtule; saksakeelseist aga üks eksemp
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lar mõisnikule, teine kihelkonnakohtule ja kolmas maanõunike 
kogule.184 Maade mõõtmine tuli lõpetada kahe aasta jooksul. Üle-
eestimaaline revisjonikomisjon pidi oma töö lõpetama kolme aasta 
kestel. 

Juhised maade mõõtmiseks ja hindamiseks ning vakuraama-
tute koostamiseks olid vajalikud, et mõisnike ja talurahva majan
duslikke suhteid reguleerida uute põhimõtete kohaselt. Nende 
juhiste oluliseks puuduseks oli see, et nendes ei olnud konkreet
selt näidatud, kuidas toimub talupoegade varustamine vajaliku 
maaga (mida komitee eriti toonitas) seal, kus talupoegadel seda 
ei olnud. Ja oli tõsiasi, et sellisel määral, nagu komitee ette nägi, 
polnud talupoegadel maad kuskil. Säärase projekti elluviimine 
oleks võinud tähendada tegelikult mõisnike otseses käsutuses oleva 
maavalduse kärpimist talupoegade kasuks. 

Et maade mõõtmine, hindamine, talupoegade maaga varusta
mine ja vakuraamatute koostamine oleksid toimunud uute põhi
mõtete kohaselt Peterburi komitee pideva kontrolli all, siis oleks 
see tähendanud riigivõimu ulatuslikku vahelesegamist mõisnike 
ja talurahva vahekordadesse. 

Peterburi komitee seisukohad andis siseminister rüütelkonna 
esindajatele üle kirjalikult 24. augustil, kusjuures viimastele jäi 
ka võimalus kirjalikult vastata. Et komitee seisukohad seisid 
üsna kaugel rüütelkonna «Projektist» ja «Selgitustest», siis saat
sid rüütelkonna esindajad neist ärakirja Tallinna ja palusid rüü
telkonna komiteelt juhiseid, kas tuleb pärast vastuväidete esita
mist alustada koostööd komiteega uue regulatiivi, vakuraama
tute ning maade mõõtmise ja hindamise kava väljatöötamiseks 
või mitte, kas tuleb komitee nõudmisel mööndusi teha või mitte 
ja kui teha mööndusi, siis milliseid. Rüütelkonna komitee teatas, 
et tuleb jääda nende seisukohtade juurde, mis viimane maapäev 
agraarseadusandluse alal heaks kiitis, mingisuguseid mööndusi 
teha ei või. Rüütelkonna esindajad peavad püüdma võimalikult 
kõik ära hoida, mis rüütelkonnale sel alal võiks kahjulik olla, 
tuleb asjaajamisega venitada ja katsuda uue regulatiivi välja
töötamine seisma panna.185 Rüütelkonna esindajate vastus Peter
buri komitee seisukohtadele oli küll üsna ulatuslik, kuid vähe 
huvipakkuv, sest ta ei sisaldanud senisega võrreldes midagi uut. 
Tähtis oli see, et neil õnnestus saavutada Peterburi komitee töös 
seisak, nii et riigi keskvõim ei astunud 1810. a. sügisel ja- järg
mise talve esimestel kuudel agraarküsimuse alal ühtki Eestimaa 
rüütelkonna suhtes kahjulikku sammu. Missuguseid teid siin 
kasutati, pole täpselt teada, kuid komitee töö pidurdamise üheks 
mooduseks oli see, et mõlemad mehed olid tsaari enda loal pea
aegu pidevalt «puhkusel». 
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8. Eestimaa rüütelkonna uus meetod vanade eesmärkide 
saavutamiseks 

Eestimaa rüütelkonna peamiseks eesmärgiks nii  varem kui ka 
käsitletaval  ajajärgul oli  oma tulude suurendamine talupoegadelt  
suurema lisaprodukti  väl japressimise teel.  Seda eesmärki pida
sid nad võlakoorma kasvades üha enam silmas.  Eestimaa rüütel
kond kaitses kõigi  vahenditega talurahva halastamatut kurna
mist,  kuigi  tema esindajad rääkisid maskeerimiseks rüütelkonna 
püüetest  talurahva elu parandada. Siinne aadel ei  näinud oma 
rikkuste kasvamise teed nn. jõukas talupojas ja agraarsuhete 
ümberkorraldamises niisuguse talupoja loomiseks,  vaid oma 
majapidamise otseses laiendamises ja talurahva kurnamise 
süvendamises.  Kui aadel 1804. a.  talurahvaseadust kaitses,  si is  
mitte sellepärast,  et  see oleks olnud temale kasulik,  vaid et see 
oli  piir jõon, millest  taganemine oleks ohustanud tema tulusid.  
Juba 1804. a.  talurahvaseadus sidus teataval  määral  aadli  käsi.  
Sellest  seisukohast on arusaadav Eestimaa rüütelkonna kõiku
matu positsioon uue regulatiivi  suhtes,  mis seisis  Peterburi  komi
tee plaanis.  Kuid see võitlus võis ikkagi lõppeda rüütelkonna 
lüüasaamisega, sest  uue regulatiivi  taga seisis  ri igivõim. Aadlile 
ebasoovitava seaduse ärahoidmiseks hakati  rüütelkonnas kaa
luma talurahva ja mõisa majandusliku vahekorra rajamist  uuele 
alusele,  milleks näitas teed nii  kapitalismi pealetungi mõjul 
tugevnev kodanlik ideoloogia kui ka mõisa ja talurahva vahe
korra reguleerimine Elbest  ida pool asuvatel  aladel.  

Rüütelkonnas oli  neid, kes talurahvale isikliku vabaduse and
mises nägid tema tööinnu tõstmise teed. Selles mõttes on huvitav 
ära märkida ka kir ja R. v.  Rosenilt  «Eestimaa aadlile»,  mis kanti  
ette 30. jaan. 1809 rüütelkonna komitees.  Roseni kir jas oli  kesk
seks küsimuseks talupoegade tööinnu tõstmine. Kaks teed tulevat 
si in arvesse:  1) võtta võlastunud talupoegadelt  maa ja muuta nad 
ise päevilisteks;  2) ergutada talupoegade tööindu teiste vahendi
tega.  Esimese tee leidis  ta olevat ajavaimuga mitte kooskõlas,  
tulevat minna teist  teed kaudu. Esimeseks sammuks pidas ta 
seda, et  nn. headele talupoegadele tuleb anda isiklik vabadus ja 
sõlmida nendega maa kasutamise kokkulepped, si lmas pidades 
1804. aasta regulatiivi  põhimõtteid.  Sel  viisi l  võidaksid mõisni
kud endale talurahva hulgas poolehoiu ning säärased talupojad 
oleksid teistele eeskujuks.  Et sundida neid hoolsamini töötama, 
tuleks kubermanguvalitsusel  talupoegadele teatada, et  mõisnik 
annab neile vil ja avansiks ainult  erakorralistel  aegadel,  muidu 
tuleb piirduda ainult  magasiaidast  saadavaga. Neile pärisorjade 
lastele,  kes on sündinud 1. jaanuaril  1810 ja hil jem, tuleb anda 
isiklik vabadus.  Tuli  asutada koole, mille ülesandeks pidi  olema 
kasvatada isiklikult  vabu noori  vabaks eluks.  Nii  noorte kui ka 
pärisorjusest  vabade vanade eeskuju koos märgitud survevahen
ditega pidid tema arvates kaasa tooma masside hoolsuse ja 
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töökuse kasvu. Niisi is  pidid pärisorjuse järkjärguline kaotamine 
ja koolide asutamine olema nendeks teedeks, mis kindlustavad 
töö produktiivsuse ja seega põllumajanduse ja mõisnike heaolu 
tõusu. 1 8 6  

Võitluses Peterburi  komitee vastu hakkas talurahva isikliku 
vabastamise mõte Eestimaa rüütelkonnas kasvama, sest  sel  teel  
paistis  olevat võimalik pääseda Peterburi  komitee survest,  sealt
poolt  tarvil ikuks peetud uuest regulatiivist  ja saada piiramatud 
võimalused talurahva kurnamiseks.  Ilmselt  sell istel  kaalutlustel  
tehti  ka maapäevale 27. juunil  1810 anonüümne ettepanek võtta 
päevakorda talurahvale isikliku vabaduse andmise ja talurahva 
ning mõisnike majanduslike suhete vabale kokkuleppele rajamise 
küsimus. 1 8 7  Maapäev otsustas saata, nagu varem nägime, Peter
burisse oma «Projekti» ja «Selgitused». Kuid teated sellest,  et  
uus regulatiiv tuleb si iski  väl ja töötada ja seda just  Peterburi  
komitees,  t ingis  rüütelkonna komitee kasvava tähelepanu maini
tud ettepanekule.  Rüütelkonna komitee läkitas Bergi  Peterburisse,  
et  uurida endise Eestimaa kindralkuberneri  Holstein-Oldenburgi 
printsi  Peter Friedrich Georgi kaudu, kuidas suhtub keiser päris
orjuse kaotamisse Eestimaal.  30.  septembril  teatas prints,  et  
keisri  seisukoht on jaatav.  Hil jem külastas Berg printsi  Tveris  
ja andis talle üle talurahva isikliku vabastamise projekti,  millele 
prints palus keisri  toetust. 1 8 8  Nii varises järk-järgult  kokku see 
sel jatagune, millele oli  tuginenud Peterburi  komitee.  Sell ises olu
korras on ka arusaadav, miks õnnestus rüütelkonna esindajatel  
si irduda «puhkusele» keisri  loal  ja paralüüsida niiviisi  Peterburi  
komitee tegevust.  1811. a.  veebruaris  astus kokku järjekordne 
maapäev, et  arutada agraarseadusandluse edasist  käiku. Rüütel
konna juhtkond oli  selle kohta otsuse juba langetanud; maapäe
val jäi  üle see vaid sanktsioneerida. 17. veebruaril  andis rüütel
konna peamees Stackelberg maapäeval ülevaate kogu agraar
seadusandluse käigust Eestimaal a.  1795 alates,  eriti  aga pärast  
1810. a.  juuni maapäeva. Ta märkis ära «ohtliku» pöörde, mis 
kujunes seoses sellega, et  uue regulatiivi  väl jatöötamine tehti  
1810. a.  juulis  keisri  poolt  ülesandeks Peterburi  komiteele.  Kuigi  
rüütelkonna esindajate eduka tegevuse tagajärjel  olevat nüüd asi  
seisma pandud, püsivat regulatiivi  väl jatöötamise ülesanne päe
vakorras nagu ennegi.  Bergi  missioonist  Holstein-Oldenburgi 
printsi  juurde ja selle tulemustest  ei  kõnelnud Stackelberg 
midagi,  sest  see polnud ametlik üritus.  Nagu rüütelkonna pea
mees kinnitas,  tooks uus seadus si insele aadlile kahju, mille suu
rust olevat esialgu koguni raske kindlaks määrata.  Regulatiivi  

1 8 6  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 79, 1. 17—22. 
1 8 7  Fr. Bienemanni arvamus, et ettepaneku tegijaks võis olla endine rüü

telkonna peamees Berg, on võrdlemisi tõenäoline, eriti kui silmas pidada Bergi 
j ä r g n e v a t  t e g e v u s t  a g r a a r s e a d u s a n d l u s e  a l a l .  V t .  F r .  B i e n e m a n n ,  « B a b e l »  
über Acten, lk. 33. 

188 Sealsamas, lk. 33—34. 
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ohtlikkus nähtuvat kõigist  neist  seisukohtadest,  mida Peterburi  
komitee oli  seni avaldanud. Ähvardavast ohust pääsemiseks on 
tarvis  valida uus tee mõisnike ja talupoegade suhete korralda
misel,  on tarvis  üldse loobuda regulatiivist  kui mõisa ja talu
rahva vahekorra korraldamise vahendist  ning rajada see vahe
kord vabale kokkuleppele. 1 8 9  Ilma pikemata tegi  maapäev selles 
küsimuses konkreetse ettepaneku esitamise ülesandeks samale 
komisjonile,  kes oli  töötanud väl ja «Projekti» ja «Selgitused» 
Peterburi  komiteele.  Komisjon ei  seisnud muidugi uue küsimuse 
ees,  sest  vaba lepingu realiseerimise tingimused valmisid rüütel
konnal juba 1810. a.  suvel.  Komisjoni ettepanekud esitas rüütel
konna peamees maapäevale 24. veebruaril .  Need sisaldasid järg
misi  põhimõtteid:  1) Eestimaa rüütelkond loobub õigustest  talu
poja isiku üle,  millega seoses lõpevad iseenesest  ka talupoegade 
müümine, kinkimine ja pantimine nii  üksikult  kui ka perekonniti .  
2) Maa on mõisniku piiramatu omand. Koormiste määramine 
maa kasutamise eest  peab toimuma mõisniku ja talupoja vahel 
vabalt  sõlmitava kokkuleppe alusel.  3) Et luua talupojale tingi
mused siirdumiseks vabale kokkuleppele, tuleb määrata 4-aas-
tane tähtaeg seaduse väl jakuulutamisest  alates.  Mainitud aja 
jooksul ei  saa mõisnik talu selle pidajale üles öelda ega ka talu
poeg senisest  talust  ära minna. Kui selle aja möödumisel  ei  taha 
talupoeg vabatahtlikult  jääda seniste t ingimuste juurde või ei  
saavuta mõisnikuga kokkulepet uute t ingimuste suhtes,  jääb talle 
vaba võimalus talust  lahkuda ja sõlmida kokkulepe mõne teise 
mõisnikuga. Esimese 10 aasta jooksul pole talupoeg kohustatud 
uut vaba kokkulepet sõlmima. Ta võib maa kasutamisel  jääda 
seniste koormiste juurde. Kuid 10 aasta möödumise järel  on keh
tivad ainult  vabad kokkulepped. 4) Selleks et  ära hoida eriti  
peremeeste hulka mittekuuluvate inimeste vagabundeerimist,  tuleb 
väl ja töötada eri  määrused. 5) Kõik avalikud koormised, mis otse
selt  ei  kuulu mõisnikule, langevad kogukonnale ja mõisnik ei  ole 
nende eest  vastutav.  6) Et vältida tööjõu äravoolamist,  ei  tohi talu
pojad sõlmida lepinguid väl jaspool Eestimaa kubermangu piire.  
Ka sell iseid lepinguid ei  tohi talupoeg sõlmida, mis teda põllu
harimisest  eemaldavad. Et teda rohkem maaga siduda, on talupo
jal  lubatud omandada kinnisvara maa kujul  ja seda pärandada 
vastavalt  ri igi  seadustele.  7) Kui need põhimõtted ri igivõimu poolt  
heaks kiidetakse, töötab maapäeval kinnitatud komitee väl ja sea
duse üksikasjalisema projekti  ja esitab maapäevale.  

Mainitud põhimõtted leidsid maapäeval heakskiitmist,  kuid 
sel  t ingimusel,  et  pärast  nende kinnitamist  keisri  poolt  töötab 
rüütelkond ise väl ja seaduse täpsema projekti.  Maapäev pidas 
ka vajalikuks, et  rüütelkonna peamees viiks vastuvõetud põhimõt
ted isiklikult  Peterburisse ja taotleks keisri lt  nende kinnitamist.  

1 8 9  ENSV RAKA. f. 854, nim. A3, sü. A I 50, 1. 151 — 163. 
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Samuti tuli  saavutada, et  Peterburi  komitee tegevus senikauaks 
lõpetataks,  kuni esitatud põhimõtted ja nendele rajanev seadus 
on keisri  poolt  kinnitatud. 1 9 0  

Juba järgmisel  päeval teatas Stackelberg maapäeva viimased 
otsused siseministri le ning palus neid toetada. 1 9 1  Samal ajal  taot
les ta siseministri lt  Peterburi  komitees olevate rüütelkonna esin
dajate puhkuse pikendamist ning selle komitee tegevuse seisma-
panekut maapäeval kindlaksmääratud ajani. 1 9 2  2. märtsi l  teatas 
rüütelkonna peamees maapäeva otsused tsivii lkubernerile,  
4.  märtsi l  saatis  ta nad Holstein-Oldenburgi printsi le,  paludes 
nende toetamist, 1 9 3  ning 8.  märtsi l  pöördus keisri  poole palvega 
maapäeva otsused kinnitada. 1 9 4  Rüütelkonna esitis  langes Peter
buris  hästi  ettevalmistatud pinnale ja leidis  seal  täielikku heaks
kiitmist.  Keiser kinnitas mitte ainult  maapäeva poolt  esitatud 
uued põhimõtted mõisniku ja talupoja vahekorra määramisel,  
vaid ka vastava seaduse väl jatöötamise mooduse nii,  nagu maa
päev oli  soovinud. 1 9 5  Kogu edasine töö uue seaduse juures tuli  
teha viivitamatult  ja nii,  et  peale kohaliku aadli  oleks sellest  infor
meeritud ainult  tsivii lkuberner.  Kinnitamise dokument 31. märt
sist  näitab, et  Eestimaa rüütelkond oli  «lahingu» Peterburi  komi
tee vastu täielikult  võitnud, oli  saavutanud selle,  mida ta soovis:  
uue seaduse väl jatöötamine läks täielikult  rüütelkonna kätte.  
Kinnitamise dokument tähistab aga ühtlasi  rüütelkonna moraal
set võitu kõigi  nende üle,  kes tegid talle etteheiteid omakasu taga* 
ajamises.  Keiser rõhutas,  et  rüütelkonna poolt  esitatud põhimõt
ted näitavat selgesti  tema omakasupüüdmatut püüet parandada 
talurahva olukorda. Tänulik tulev põlv ei  unustavat i ialgi  nende 
nimesid, 1 9 6  kes on selle ürituse eest  võidelnud. 

Aleksander I kiidusõnad rüütelkonna ja tema juhtivate tege
laste aadressil  ei  muutnud muidugi mingil  määral  tõsiasja,  et  
rüütelkond võitles kõigi  vahenditega puhta omakasu ja mitte mil
legi  muu eest.  Sellepärast  on teatavas mõttes võõrastav ka Merkeli  
deklaratsioon, milles omistatakse Eestimaa rüütelkonnale «kus
tumatu au» selle eest,  et  ta on esimesena ja seejuures põhiliselt  
omal soovil  väl ja kuulutanud talurahva vabaduse. 1 9 7  Muidugi ei  
olnud ka tsaarivalitsus selle eest  väl jas,  kuigi  Gernet väidab, et  

1 9 0  ENSV RAKA. f. 854. nim. A3, sü. A I 50. 1. 172—177. 
1 9 1  Sealsamas, 1. 20—22. 
, S 2  Sealsams, I. 24. 
1 9 3  Sealsamas, 1. 31—33. 
194 ^ о о 1 с о m Q с I Qk. QA 

1 9 5  ENSV RAKA, f. 854, nim. A3, sü. A II 81, 1. 97—100. 
1 9 6  Сборник исторических материалов извлеченных из архива собствен

ной его императорского величества канцелярия. Выпуск четвертый. Из под 
ред. Н. Дубровина, С. Петербург 1891, lk. 313—315. 

1 9 7  G. Merkel, Die freien Letten und Ehsten. Eine Erinnerungs-Schrift 
zu dem am 6. Januar 1820 in Riga gefeierten Freiheitfeste, Leipzig 1820. 
lk. 234—235. 
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sõna «vabadus» teinud Peterburis  imet. 1 9 8  Tsaarivalitsusele oli  
Eestimaa rüütelkonna poolt  ettepandud moodus mõisnike ja 
talurahva suhete korraldamiseks kõige l ihtsamaks ja tugev
neva uue ajavaimuga kooskõlalisemaks teeks,  mis pealegi  
tõi  kaasa head suhted Eestimaa rüütelkonnaga. Oma osa Eesti
maa rüütelkonna edus etendas aga ka raha. Nagu nähtub 
A. I.  Turgenevi kir jast  oma vennale dekabrist  N. I.  Turgenevile,  
kulutas Berg Holstein-Oldenburgi printsi  sekretäri  andmeil,  kes 
oli  Eestimaa talurahva vabastamise küsimusega väga kursis,  
teatavate isikute mõjustamiseks 60 000 rubla. 1 9 9  Arvatavasti  eten
das see reaalsemat osa kui nende isikute «vaimustus» talurahva 
vabaduse üle.  

1811. aasta printsiibid, mis põhiliselt  rakendati  el lu Eestimaa 
1816. aasta talurahvaseadusena, olid seni talupoegade ja mõisnike 
suhetes kehtinud põhimõtetega võrreldes olulisel  määra] uued. 
Midagi uut polnud küll  selles,  et  maa loeti  mõisnike omaks.  Eesti
maa rüütelkonna ametlikus käsitluses XVIII saj .  kuulusid nii  
talu- kui ka mõisamaad kitsamas mõttes ikka feodaalidele;  seda 
sanktsioneeris  1783. aasta ukaas läänimõisate allodifitseerimi-
sest.  Uued olid talupoja isikliku sõltuvuse l ikvideerimise mõte ja 
nn. vaba lepingu sõlmimine. Viimase teokssaamise nurgakiviks 
oli  maaomandi kuulumine mõisnikule ja talupoja asetamine 
õiguslikku olukorda, mis annab talle võimaluse lepingu sõlmimi
seks.  Vaba leping sell isena oli  vormilt  kodanlik ja näitas uue, 
kodanliku ühiskonna elementide mõju kasvu. Kuid käesoleval  
korral  kindlustas vaba leping mõisnikele pääsemise ohtlikust 
regulatiivist  ja tõotas anda täiesti  vabad käed talupoegadelt  
feodaalse maarendi saamiseks,  si lmas pidades mõisnike täielikku 
majanduslikku ja poliit i l ist  ülevõimu. Vaba leping oli  talurahva 
feodaalsele ekspluateerimisele nagu suitsukatteks.  E. Vilde ütleb 
õigesti :  «Kuidas võis talupoeg vaba olla,  kui ta ainult  mõisniku 
armust elas ja sellest  armust elama pidi,  sest  et  tal  muud valida 
polnud. Ja kuidas võis ta vaba olla,  kui ta üle mõistsid kohut 
needsamad, kes tema peale kaebasid, kui talle seadusi  tegid need
samad, kes tema üle valitsesid!» 2 0 0  Kõige selle tõttu sai  talupoeg 
vabaduse all  ainult  selle «. . .välise vormi.. .» 2 0 1  Mõisnikelt  kui 
ekspluataatoritelt  polnud talupoegadel muud oodata kui ainult  
seda, mis võis nende positsiooni talupoegade suhtes uutes olukor
dades kindlustada ja aidata talurahvast kurnata.  

1 9 8  A. v. G e r n e t, Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ehstland, Ik. 27. 
1 9 9  Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу 

Тургеневу, Лейпциг 1872, lk. 110. 
2 0 0  Е. Vilde, Kui Anija mehed Tallinnas käisid, Tallinn 1960, lk. 215. 
2°i [у. T. Blagoveštšenski], Eestlane ja tema isand. Talupoegade 

majandusliku olukorra ja nende seisundi valgustamiseks Eestimaal. Kirjutanud 
keegi, kes pole eestlane ega tema isand, Tallinn 1959, Ik. 56. 
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KOKKUVÕTLIK TAGASIVAADE 

Nagu eelnev käsitlus näitab, toimus XVIII saj .  Eestimaa põl
lumajanduses seaduspärase nähtusena feodaalse tootmisviisi  
süvenemine. Talurahva kurnamise majandusliku aluse moodustas 
maa kui peamise tootmisvahendi kuulumine feodaalidele.  See
juures on märkimisväärne eramõisate erikaalu kasvamine, võr
reldes teiste mõisate l i ikidega, ja eramõisate valdajate õiguste 
kindlustumine maavaldusele seoses läänimõisate allodifitseeri-
misega 1783. aastal.  Pole küll  õige vaatekoht,  nagu oleks eesti  
talurahvas langenud pärisorjusse alles XVIII sajandil,  kuid on 
tõsiasi,  et  mittemajanduslik sund tugevnes.  Säärase nähtuse 
põhjusi  ei  tule otsida selles,  nagu oleks talurahva orjastamise 
protsessi  süvenemine Venemaal stimuleerinud siinseid mõisnikke 
tugevdama mittemajanduslikku sundi.  Tõeliseks põhjuseks oli  
mõisnike püüd suurendada feodaalset maarenti  oma sissetule
kute tõstmise eesmärgil .  

Mõned autorid on näinud XVIII saj .  põllumajanduses tagasi
minekut või paigalpüsimist.  Nagu aga eespool esitatud andmetest  
järeldub, toimus XVIII sajandil  sellel  alal  üsna oluline edasiminek. 
Mõisate külvipind kasvas XVII saj .  80-ndate aastatega võrreldes 
pisut enam kui 2 korda ja talude külvipind pisut vähem kui 2 korda. 
Teravil jasaak tõusis  XVIII saj .  lõpuks, võrreldes 1680-ndate aasta
tega, ca kolmekordseks,  mis tulenes mitte ainult  külvipinna laiene
misest,  vaid ka mullaharimissüsteemi, peamiselt  küll  mõisapõldude 
väetamise mõningast paranemisest.  

Võrreldes senisega laienes eriti  XVIII saj .  2.  poolel  mõisates 
viinapõletamine ja õllepruulimine, kusjuures esimene saavutas 
käsitletaval  ajavahemikul haripunkti  1799. aastal.  

Tuleb märkida ka mõisatöönduse laienemist ja pärisorjusliku 
manufaktuuri  kujunemist XVIII saj .  lõpu aastakümnetel.  

Teravil jakasvatuse ja viinapõletamise laienemine mõisates 
suurendas soodsa hindade konjunktuuri  t ingimustes oluliselt  
mõisnike tulusid, tõi  kaasa kaubalis-rahaliste suhete tunduva 
kasvu ja sidus mõisamajandust üha enam turuga. Suure tähtsu
sega põllumajanduse kaubalisuse kasvule oli  Venemaa turu 
avardumine siinsetele põllumajandussaadustele,  eriti  aga viinale.  

Väiketalumajandus oli  küll  feodaalse põllumajanduse kandja, 
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kuid selle põllumajanduse eesmärgiks polnud talupoegade, vaid 
feodaalide huvide rahuldamine. Mõisamajanduse forsseerimisega 
kaasnes talurahva teokoormiste tõus, eriti  XVIII saj .  2.  poolel.  Seni 
on käsitletud teokoormiste kasvu, lähtudes adramaast,  kuid see ei  
näita veel,  kuivõrd teoorjus rõhus talupoegi.  Selle saame kätte,  kui 
jagame korralise teoorjuse nädalase rakme- ja jalapäevade arvu 
talupere l i ikmete arvuga. Siis  selgub, et  XVIII saj .  lõpuks suurenes 
korraline teoorjus ühe inimese kohta seal,  kus mindi 3 rakme- ja 
ja jalapäevalt  nädalas üle 6 rakme- ja jalapäevale,  ca 50%. 

Abiteo suurus selgub kõige paremini ja täpsemalt  1803. aasta 
vakuraamatutest.  Et varasemast ajast  vastavad andmed puudu
vad, si is  pole lähemat võrdlust  võimalik teha. Võib aga arvata, 
et  abitegu kasvas veelgi  rohkem, sest  mõisamajandus mitmekesis
tus,  eriti  laienesid viinapõletamine ja õllepruulimine. 

Mis puutub kohusvil jasse,  si is  on arvelevõetud mõisates 
märgata XVIII saj .  1680-ndate aastatega võrreldes selle üsna 
väikest  tõusu. Seejuures tuleb arvestada, et  talupojal  oli  
XVIII saj .  lõpul maad mõnel määral  enam kui 1680-ndatel  aas
tatel.  Samuti ainult  väikest  kasvu on märgata vakujaoste alal.  
Vakuraha tõusis  seal,  kus seda nõuti,  kuid üldiselt  hakkas see 
ära jääma. 

Talurahva ekspluateerimise suurendamine lõi  mõisnikele või
malused üha luksuslikumaks eluks,  ei  lasknud aga talurahva elu
järge paraneda, hävitas talurahva majandusliku initsiati ivi,  surus 
ta üldiselt  vaesusse, nagu sellest  eredaid pilte annab Petri.  

Talurahva feodaalne kurnamine oli  klassivõitluse loomulikuks 
eelduseks.  Paljud eriti  vihatud kupjad ja valitsejad tapeti  või 
peksti  läbi,  nagu näitavad kohtute protokollid XVIII saj .  
Sama tehti  ka mitme mõisnikuga. Niisugustele sündmustele 
vastasid kohtuvõimud äärmiselt  karmide karistustega, mis aga 
nendele nähtustele lõppu ei  teinud. 

Üheks oluliseks feodaalse rõhumise vastu võitlemise vormiks 
jäi  nagu varemgi pagemine Liivimaale, Venemaale, Soome ja 
Rootsi.  Et see tähendas mõisnikele tööjõu kaotust,  s i is  pidasid 
nad selle vastu kogu XVIII saj .  võitlust,  i lma et pagemisli iku-
mist  oleks suudetud likvideerida.  Antifeodaalse võitluse teravne
misele XVIII saj .  lõpul viitavad suuremad vastuhakud mitmetes 
mõisates,  nagu Kuimetsas,  Kehtnas, Järvel,  Tammikul jne.  

Oma arenguteel  olid feodaal-pärisorjuslikud tootmissuhted 
Eestimaa põllumajanduses XVIII sajandi lõpuks juba täielikult  
kaotanud progressiivse iseloomu. Seda võib öelda mitte üksi  
Eestimaa olukorda si lmas pidades, vaid veel  enam, arvestades 
kapitalist l ike tootmissuhete erikaalu kasvu Venemaal ning süve
nevat võitlust  kapitalismi ja feodalismi vahel Lääne-Euroopas.  
Senine feodaal-pärisorjuslik tootmisorganisatsioon ei  vastanud 
uutele nõudmistele,  mis seisid põllumajanduse ja kogu majandus
liku arengu ees.  Üleminek kapitalismile oli  ka Eestimaa põllu
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majanduses paratamatu, kuid selle tee määras ära feodalismi ja 
kapitalismi jõudude vahekord siin ja kogu Vene ri igis.  

XIX saj.  algul süvenes feodaal-pärisorjusliku korra kriis.  Seo
ses ikaldusaastatega, mille mõjulepääsemiseks lõi  senine põllu
majandus ise soodsad tingimused, halvenes mõisnike, eriti  aga 
talurahva majanduslik olukord. Raskuste kandmine langes täiesti  
talurahvale.  1802. aastal  tsaarivalitsuse toetusel  asutatud Eesti
maa Mõisnike Krediitkassa abistas küll  mõisnikke, kuid laenude 
maksjateks olid lõpptulemusena talupojad. Ikaldusaastatel  kas
vas talupoegade võlgnevus avansside näol.  

Teatava tähtsusega oli  talurahvale'  magasiaitade asutamine. 
Riigivõimu poolt  ettenähtud normide kohaselt  tuli  talupoegadel 
magasiaitade vil javarud ise soetada. Ikaldusaastail  oli  seda 
väga raske ja sageli  koguni võimatu teha. Talupoegade olukorra 
kergendamiseks oleks tulnud vastav vil i  võtta mõisnikelt.  Nüüd 
said talupojad magasiaitadest laenuks seda, mida nad sinna ise 
olid kogunud. 

Feodaal-pärisorjusliku kriisi  süvenemise ja talurahva olukorra 
halvenemise kõrval  tuleb täheldada Eestimaa rüütelkonna asu
mist  agraarseadusandluse teele.  Rüütelkonna protokollid näita
vad, et  seda tehti  ainult  kartusest  tsaarivalitsuse vahelesegamise 
ees talupoegade ja mõisnike vahekordadesse.  Et aga tsaarivalit
sus oleks seadnud selle eeltingimuseks Eestimaa Mõisnike Kre
diitkassa kinnitamisele,  nagu mõned autorid on väitnud, ei  pea 
paika.  Rüütelkonna peamiseks eesmärgiks oli  mainitud vahele
segamise ohu kõrvaldamine ja l i idusidemete kindlustamine Vene 
tsarismiga. Seetõttu pidi  ka «Iggaüks» oma sisult  kergekaalu
liseks kujunema, kuigi  ta oma olemasoluga signaliseeris  selle 
korra lõpu algusest,  mille aluseks oli  Roseni deklaratsioon ja Eesti
maa ülem-maakohtu otsus a.  1740. 

Kui tsaarivalitsus näitas XIX saj.  algul kasvavat huvi talu
rahva olukorra vastu Eesti- ja Liivimaal,  si is  ei  tule selles näha 
Aleksander I is iklikku püüdu teha talurahvast «õnnelikuks», nagu 
seda mõningad autorid on väitnud, vaid tsaarivalitsuse uut,  aadli-
impeeriumi üldistest  huvidest  lähtuvat poliit i l ist  joont.  Selle tin
gisid klassivõitluse tugevnemine kogu Vene ri igis  seoses feo
daal-pärisorjusliku korra kriisi  süvenemisega, feodalismi ja kapi
talismi vahelise võitluse kasv Lääne-Euroopas ning rahu kind
lustamise ja klassivõitluse summutamise püüded eriti  piiripro-
vintsides.  

Nagu eelnev käsitlus näitas,  tuli  agraarseadusandluses üsna 
pea edasi  minna. See ei  sõltunud rüütelkonna heast tahtest,  nagu 
seda rõhutasid omal ajal  rüütelkonna esindajad ja teda soosiv 
historiograafia,  vaid tsaarivalitsuse seisukohtadest ja mõjust 
Liivimaa agraarseadusandlusele.  Eestimaa rüütelkonda juhtis  ka 
seekord püüd hoida ära agraarseadusandluse l ibisemine ri igi  
keskvõimu kätte.  Rüütelkonna esindajad ja neid kaitsev historio
graafia on rõhutanud, et  taotleti  just  mõisnike omavoli  piiramist,  
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talupoegade koormiste viimist  kooskõlla nende maa ja tööjõuga. 
Tegelikult  oli  see väide ainult  suitsukatteks rüütelkonna tõelis
tele püüetele.  Nagu oli  võimalik näha, oli  rüütelkond sunnitud 
tegelema agraarseadusandlusega ja teiseks oli  ta ennekõike huvi
tatud koormiste suurendamisest  või kui see reaalne polnud, si is  
seniste koormiste kindlustamisest.  Seega seisis  ka agraarseadus
andluse peamine mõte selles,  et  väl ja töötada säärane regulatiiv,  
mis võimaldaks seniste koormiste üldiselt  läbilöönud maksimumi 
säil itamist.  Ei tule arvata, et  maksimaalseks teonormiks kuue-
päeva-kohale oli  ainult  600 rakme- ja jalapäeva aastas.  Regula-
tiivis  öeldakse selgesti,  et  si ia tulid juurde veel  rehed, mille arvu 
kindlaks ei  määratud, ja kodune ketramine. Talurahva koormised 
fikseeriti  lähemalt 1805. aasta vakuraamatutes.  Pole õige arvata, 
nagu oleks nende aluseks olnud ainult  1804. aasta regulatiiv.  Uued 
vakuraamatud tuginesid ühelt  poolt  küll  mainitud regulatiivile,  
mis määras ära koormiste maksimumi, kuid samal ajal  tuli  arves
tada ka 1802. aasta regulatiivi  põhimõtet koormisi  mitte tõsta ja 
lõppeks veel  instruktsioone vakuraamatute koostamise küsimuses.  
1805. aasta vakuraamatutes f ikseeritud koormised ei  soodustanud 
tootlike jõudude arengut,  sest  nad olid talupoegadele üldiselt  nii
sama üle jõu käivad kui senised. Koormiste f ikseerimine ei  vas
tanud muidugi mõisnike püüetele,  kes eelistasid vabu käsi  talu
rahva kurnamises.  

Mis puutub talurahva õiguslikku olukorda, si is  vallakohtu 
käsuraamat märgitseb siin mõningast paranemist,  võrreldes seni
sega, kuid mööndused olid väga väikesed. Gernet oma mainitud 
monograafias hindas Eestimaa 1804. aasta talurahvaseadust eriti  
seetõttu, et  see olevat olnud rüütelkonna oma töö tulemus. Täna
päeval võib öelda, et  Eestimaa 1804. aasta seadus oli  talurahvale 
väga väheandev just  seetõttu, et  see oli  rüütelkonna töö ja ri igi  
keskvalitsuse mõju ei  andnud end vajalikult  tunda. Tõenäoliselt  
põhjustas seda keskvõimu tähelepanu koondumine välispoliit i l is
tele küsimustele,  võib-olla ka rüütelkonna desorienteerivad kom
mentaarid seadusele Peterburis.  Kui vene tsarismi agraarpolii
tika peamine eesmärk tollal  Baltikumis oli  talurahva ja mõisnike 
vahekordade reguleerimise kaudu nõrgestada talurahva klassi
võitlust,  mis vastas aadli-impeeriumi üldistele huvidele,  s i is  1804. 
aasta regulatiiv ja vallakohtu käsuraamat sellele eesmärgile ei  
viinud. 

Talurahva ja mõisnike vahekorra reguleerimine ei  võinud 
jääda senise juurde. Tuleb arvestada, et  Venemaal tugevnes koos 
pärisorjusliku korra laostumisega selle korra kriit ika ning Lääne-
Euroopas süvenes järjest  võitlus feodalismi ja uue, kujuneva 
kapitalist l iku ühiskonna vahel,  seejuures feodalismi kahjuks.  

Eriti  tähtis  oli  tsaarivalitsuse aktiivsuse kasv Eestimaa 
agraarseadusandluse küsimuses alates 1808. a.  septembrist.  Selle 
põhjusi  ei  tule otsida siseminister Kurakini isikus ega ka kriit i
kas,  mille osaliseks sai  Eestimaa 1804. aasta talurahvaseadus 
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Ewersi ja Kotzebue poolt, vaid esijoones talurahva ulatuslikus 
antifeodaalses võitluses aastail 1805—1807. See liikumine pol
nud muidugi kurjade ässitajate töö ja seaduse valesti mõistmise 
tagajärg, vaid selle sügavaks põhjuseks oli raske feodaalne kur
namine. Eestimaa ja Liivimaa talurahvaseaduse võrdlemine 
etendas siin ainult ajendi osa. Just talurahva ulatuslik klassivõit
lus koondas esijoones tsaarivalitsuse tähelepanu Eestimaale ja 
selle võitluse taustal kasvas ka 1804. aasta seaduse kohta trüki
sõnas ilmunud märkuste erikaal. Talurahva antifeodaalne võitlus 
oli feodaal-pärisorjusliku korra kriisi süvenemise selgeks näita
jaks. 

Edasi tuleb arvestada, et seoSes uue ja raske viljaikaldusega 
halvenes aastail 1806—1808 talurahva majanduslik olukord sel
lises ulatuses, et riigivalitsus pidi kohale saatma senaator Sah-
harovi ülesandega korraldada talurahva toitlustamine, talurahvale 
hädavajaliku vilja saamine. Nii ühel kui ka teisel asjaolul oli suur 
tähtsus tsaarivalitsuse edasises poliitikas. Nad näitasid, et uus 
regulatiiv ei parandanud talurahva olukorda, nagu rüütelkonna 
esindajad seda kinnitasid, ei nõrgendanud klassivastuolusid, nagu 
tsaarivalitsus taotles. 

Varasema käsitluse põhjal nägime, et rüütelkonna ja Peter
buri komitee vahel, kes tegutses riigivõimu kindlal toetusel, käis 
agraarseadusandluse küsimuses otsene võitlus 1809. aastast 
peale. Peterburi komitee tegevust on seni lähemalt käsitlenud 
ainult Gernet, kuid rüütelkonda kaitstes suhtub ta komitee üri
tusse vaenulikult ning laseb paista, nagu oleksid rüütelkonna 
seisukohad olnud ainuõiged ja mõistlikud. Peterburi komitee oma 
võitlusega rüütelkonna senise agraarpoliitika vastu taotles talu
poegadele majanduslikult paremate tingimuste loomist feodaal-
pärisorjusliku korra raamides. Seda näitavad eriti komitee poolt 
väljatöötatud uue regulatiivi põhijooned ja regulatiivi elluviimise 
kord. Seejuures ei lähtunud Peterburi komitee «armastusest» 
talurahva vastu, vaid vaatekohast, et majanduslikult enam kind
lustatud talupoeg on kasulikum nii feodaalsele riigile kui ka 
kohalikule aadlile endale kui laostumise äärel seisev ja rahutus-
tesse kalduv talupoeg. 

Eestimaa rüütelkonnal õnnestus siiski Peterburi komitee 
taotlused nurja ajada ja saavutada tsaariga 1811. aastal kokku
lepe, mille alusel mõisnike ja talupoegade vahekord tuli korral
dada «vaba» kokkuleppe teel. Seejuures jäi maa täies ulatuses 
mõisnikele ja talupojad said isikliku vabaduse, kuid niisuguste 
piiramistega, et mõisnik oli tööjõuga endiselt varustatud. Raken
datuna mõisnike majandusliku ja poliitilise ülemvõimu tingimus
tes, vastasid uued põhimõtted täiesti nende huvidele ja kõrval
dasid senise agraarseadusandlusega loodud mõningad kitsendu
sed talurahva ekspluateerimisel, andes mõisnikele sel alal täiesti 
vabad käed. 

Nagu eelnev käsitlus näitas, toimusid vaadeldaval perioodil, 
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s. о. ajal, mil kogu Euroopas võitlus feodalismi vastu intensiiv
selt süvenes, Eestimaa feodaal-pärisorjuslikus korras olulised 
protsessid, mis tõestasid selle korra laostumist, temas kriisi 
tugevnemist. Eestimaa põllumajandus nihkus edasi kapitalismi 
poole. Käsitlemisel olnud ajavahemik moodustas kahtlemata ühe 
omapärase etapi, mis näitas omakorda ka juba uude formatsiooni 
ülemineku tee iseloomu- Silmas pidades majandusliku arengu astet 
ja klassijõudude vahekorda Venemaal ja ka siin, kujunes see tee 
nn. preisi teeks, kus «...  feodaalne mõisamajandus kasvab aegla
selt ümber kodanlikuks, junkurlikuks, määrates talupojad aasta
kümneteks kõige piinarikkamale eksproprieerimisele ja orju
sele . .  .» 2 0 2  

2 0 2  V. I. Lenin, Teosed, 13. kd., lk. 211. 
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ЭСТЛЯНДСКОЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 

В КОНЦЕ XVIII и ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XIX ВЕКА 

Р е з ю м е  

В XVIII веке в сельском хозяйстве Эстляндии наблюдается 
вполне закономерное явление усиления феодального способа про
изводства. Следует иметь в виду, что в это время удельный вес 
частновладельческих мыз, сравнительно с другими видами мыз
ного хозяйства, заметно возрастает, и происходит также укреп
ление прав помещиков на землевладение в связи с аллодифи-
кацией лещшх мыз в 1783 году. Нельзя считать правильной 
такую точку зрения, согласно которой эстонский народ был 
подчинен крепостной зависимости только начиная с XVIII века, 
но несомненно, что в этом столетии феодальный гнет усилился, 
причем основной причиной такого усиления было стремление 
угнетателей увеличить феодальную ренту. 

Некоторые авторы усматривают в сельском хозяйстве XVIII 
века известный шаг назад или состояние застоя, но более основа
тельное изучение этого вопроса свидетельствует о том, что в сель
ском хозяйстве XVIII столетия происходит весьма существенное 
изменение. Так, по сравнению с 1680-ми годами к этому времени 
заметно увеличивается посевная площадь, а также доходы от 
урожая. В мызном хозяйстве расширяются такие участки, как 
винокурение и пивоварение. Следует указать также на рост 
и увеличение мызных промыслов и появление в последние деся
тилетия XVIII века крепостнической мануфактуры. 

Увеличение посевов зерновых и винокурение в условиях благо
приятной в отношении цен конъюнктуры способствовали росту до
ходов владельцев мызных хозяйств, а также значительному уве
личению торгово-денежных отношений, причем это все в боль
шей мере связывало мызное хозяйство с рынком. В деле роста и 
усиления местной сельскохозяйственной торговли огромное значе
ние имело увеличение сбыта местной сельскохозяйственной про
дукции на российском рынке, в особенности рост сбыта вина. 

Несмотря на то, что мелкие крестьянские хозяйства являлись 
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носителями феодального сельского хозяйства, целью этого сель
ского хозяйства было удовлетворение нужд и интересов самих 
феодалов, а не интересов крестьянства. Известно, что основной 
экономический закон феодализма заключается в производстве до
полнительного продукта в виде феодальной земельной ренты, при
чем феодал получает этот добавочный продукт путем эксплуата
ции находящихся у него в крепостной зависимости крестьян. На
ряду с быстрым ростом мызного хозяйства происходило также 
значительное увеличение крепостных повинностей, что сказывает
ся особенно во второй половине XVIII столетия. Количество пред
назначенных для работ на барщине дней увеличивается не только 
в отношении гака хозяйств, но и по отношению к отдельному че
ловеку. Что же касается различных натуральных повинностей, то 
сравнительно с 1680-ми годами к концу XVIII столетия отме
чается весьма незначительное увеличение. Так называемый 
вакенгельд увеличивается там, где его требуют, но в основном 
намечается уже постепенная утрата и исчезновение его. 

Усиление эксплуатации крестьянства способствует обогащению 
и повышению жизненного уровня владельцев мызных хозяйств, но 
в то же время крестьянство лишается хозяйственной инициативы 
и самостоятельности и в основном обрекается на нищету. 

Феодальное угнетение крестьян послужило естественной пред
посылкой для классовой борьбы крестьянских масс. Архивные 
данные свидетельствуют о том, что в это время крестьянами были 
избиты и даже лишены жизни многие ненавистные для них над
смотрщики и управляющие, а также некоторые помещики. Одной 
из основных форм борьбы против феодального гнета, как и 
прежде, является бегство на территорию Лифляндии, России, а 
также в Финляндию и Швецию. Об усилении и обострении анти
феодальной борьбы свидетельствуют и участившиеся к концу 
XVIII в. и значительные по своему размаху акты сопротивления 
помещичьему гнету в различных мызах северной Эстонии. 

К концу XVIII столетия феодально-крепостнические производ
ственные отношения в сельском хозяйстве Эстляндии уже оконча
тельно утрачивают свой прогрессивный характер. Такое заключе
ние можно сделать, учитывая не только положение на территории 
Эстляндии, но в еще большей мере принимая в расчет увеличе
ние и рост капиталистических производственных отношений в Рос
сии, а также все более усиливающуюся борьбу между капитализ
мом и феодализмом в Западной Европе. Прежний феодально-
крепостнический способ производства не соответствует уже тем 
новым требованиям, которые стоят перед сельским хозяйством и 
процессом развития всей экономики вообще. Перед сельским хо
зяйством Эстляндии также стояла проблема перехода на путь 
капитализма, причем характер перехода был определен взаимо
отношением классовых сил как на территории Эстляндии, так и 
в России. 

Кризис феодально-крепостнического строя, начавшийся в Эст-

322 



ляндии уже во второй половине XVIII века, принимает особенно 
острую форму в начале XIX столетия, причем такое обострение 
объясняется рядом тяжелых неурожайных лет. Экономическое по
ложение крестьянства заметно ухудшилось, а это привело к обо
стрению отношений между крестьянами и помещиками. В таких 
именно условиях дворянство Эстляндии и решило пойти по пути 
аграрного законодательства. Архивные данные с полной досто
верностью опровергают установки апологетов местного рыцар
ства, согласно которым последнее вступило на путь аграрного 
законодательства по своему собственному почину, убедившись 
в том, что положение крестьян необходимо «улучшить». Несом
ненно, что дворянство пошло по этому пути лишь в результате 
того, что оно боялось вмешательства царского правительства 
во взаимоотношения местных помещиков и крестьян. Нельзя со
гласиться и с точкой зрения тех авторов, которые считают, 
что царское правительство согласилось на учреждение Кредитной 
кассы помещиков Эстляндии только при условии создания аграр
ного законодательства. Главной целью этого законодательства 
было именно устранение самой, необходимости подобного посред
ничества и вмешательства, а также стремление укрепить связи 
с царской властью. Поэтому регулятив 1802 г. под названием 
«Iggaüks» по своему содержанию и вылился в такую легковесную 
форму. Вместе с тем, он все-таки свидетельствовал до известной 
степени о приближении конца того правопорядка, в основу кото
рого были положены декларация Розена (1739 г.) и решения вер
ховного земского суда Эстляндии (1740). 

Вступив на путь аграрного законодательства, дворянство 
Эстляндии принуждено было почти сразу же сделать еще не
сколько шагов в этом направлении, поскольку опасность вмеша
тельства царского правительства в отношения между помещиками 
и крестьянами вновь заметно увеличилась. Это объясняется тем, 
что вопрос об аграрном законодательстве был поставлен на по
вестку дня также и в Лифляндии, и вмешательство царской вла
сти было уже в интересах всей дворянской империи в целом. 
Представители дворянства и выступающие в их защиту историо
графы подчеркивают, что этими последующими мероприятиями 
преследовалась цель ограничения произвола помещичьей вла
сти — ими пытались согласовать крестьянские повинности с зе
мельными наделами и наличием рабочей силы. В действительно
сти все эти утверждения лишь прикрывают дымкой завесы под
линные намерения местного дворянства. Нужно сказать, что оно 
просто было вынуждено взяться за аграрное законодательство. 
Кроме того, дворянство было заинтересовано прежде всего в 
увеличении своих доходов или, в случае реальной невозмож
ности увеличения повинностей, дворяне пытались закрепить за 
собою прежние разорительные для крестьян повинности. Таким 
образом, основное назначение аграрного законодательства за
ключалось в создании реальных условий сохранения в основном 
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уже проведенных в жизнь максимальных крестьянских повин
ностей. Не следует думать, что максимальной нормой крепост
ной повинности для шестидневного двора является только 
600 конных и пеших дней в неделю. В регулятиве довольно ясно 
говорится, что к этому необходимо добавить молотьбу, норма 
которой не была определена, а также домашнее прядение. 
Крестьянские повинности были точно определены в вакенбухах 
1805 г., причем не следует предполагать, что в основу этих по
винностей лег только регулятив 1804 года. Новые вакенбухи 
действительно опирались .на регулятив этого года, определяю
щий максимальную норму крестьянских повинностей, но в то 
же время при составлении новых вакенбухов нужно было учи
тывать и основное положение регулятива 1802 г., согласно кото
рому не следовало увеличивать крестьянских повинностей, причем 
учтены были и данные в инструкции указания относительно со
ставления самих вакенбухов. Зафиксированные в вакенбухах 
1805 г. крестьянские повинности не способствовали развитию про
изводительных сил, поскольку они в основном, как и прежде, были 
для крестьян непосильны. Подобное фиксирование крестьянских 
повинностей не отвечало стремлениям и интересам помещиков, 
которые, само собою разумеется, предпочитали в целях эксплуа
тации и угнетения крестьян такую ситуацию, при которой их руки 
были бы не связаны, а свободны. 

Что же касается правового положения крестьянства, то сле
дует отметить, что в книге закона волостного суда имеется указа
ние на известное расширение крестьянских прав, сравнительно 
с прежним временем, однако отклонения в положительную сто
рону здесь весьма незначительны. 

Если иметь в виду, что в это время основной задачей аграрной 
политики царизма на территории Прибалтики было стремление 
ослабить путем урегулирования взаимоотношений помещиков и 
крестьян классовую борьбу крестьянских масс, то следует при
знать, что законодательство 1804 года не привело к поставленной 
цели, отвечавшей общим интересам дворянской империи. 

Регулирование взаимоотношений - помещиков и крестьян не 
могло оставаться в прежнем состоянии. Следует учитывать, что 
в России усиливается критика разрушающегося феодально-кре
постнического строя и в то же время в Западной Европе все 
более углубляется борьба между феодализмом и новым нарож
дающимся капиталистическим обществом, причем феодализм 
оказывается в роли побежденного. 

Усиление активности царского правительства в вопросе аграр
ного законодательства приобретает особенно большое значение 
начиная с сентября месяца 1808 года. Не следует думать, что при
чиной этого усиления является личность министра внутренних дел 
Куракина (иногда мы сталкиваемся с подобным утверждением). 
Причину нельзя усматривать также и в той критике крестьянского 
законодательства 1804 года, которой было подвергнуто это зако
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нодательство Эверсом и Коцебу, поскольку основная причина 
кроется в развернувшейся в период 1805—1807 гг. в больших мас
штабах антифеодальной борьбе. 

Антифеодальная борьба крестьян началась отнюдь не в ре
зультате неправильного понимания законодательства и злого 
умысла подстрекателей (такова была точка зрения представите
лей дворянства и их сторонников) — основной ее причиной явля
ется тяжелое феодальное угнетение крестьянства. Сравнение ре-
гулятива Эстляндии с крестьянским регулятивом Лифляндии 
играло в данном случае роль повода. В результате большого раз
маха крестьянской классовой борьбы внимание царского прави
тельства было сосредоточено именно на Эстляндии, и на фоне 
этого крестьянского движения растет значение печатных статей и 
высказываний и относительно законов 1804 года. Антифеодальная 
крестьянская борьба, несомненно, была свидетельством углубив
шегося еще в большей степени кризиса феодально-крепостниче
ского строя. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в период 1806—1808 гг. 
в результате вновь наступивших неурожайных лет экономическое 
положение крестьянства становится настолько тяжелым, что пра
вительство вынуждено послать в Эстляндию сенатора Захарова, 
в обязанности которого входит принять надлежащие меры для 
того, чтобы обеспечить крестьян необходимым хлебом. Эти 
обстоятельства сыграли значительную роль в дальнейшей поли
тике царского правительства. Так, они свидетельствуют о том, 
что .новый регулятив не смог обеспечить улучшения положения 
местного крестьянства, и поэтому нельзя согласиться с проти
воположным утверждением представителей дворянства. Он 
не смог обеспечить также и ослабления классовой борьбы кре
стьян, что входило в задачи царского правительства. 

В деле аграрного законодательства Эстляндии в этот период 
времени особый интерес представляет та борьба, которая проис
ходила в 1809—1810 гг. между местным дворянством и находив
шимся в Петербурге Комитетом по улучшению положения кре
стьянства Эстляндии. Деятельность этого комитета до сих пор 
освещалась лишь в монографии Гернета, который, защищая 
позиции дворянства, относится к начинаниям комитета резко от
рицательно, и поэтому создается впечатление, что единственно 
правильными и разумными являются лишь установки и положе
ния дворянства. На самом деле, Петербургский комитет в своей 
борьбе против проводимой дворянством аграрной политики ру
ководствовался стремлением создать возможно лучшие эконо
мические условия для местного крестьянства в рамках суще
ствующего феодально-крепостнического строя, о чем свидетель
ствуют особенно наглядно разработанные комитетом основы 
нового регулятива, а также порядок проведения в жизнь этого 
мероприятия. Петербургский комитет исходил- при этом не из 
чувства какой-то «любви» к крестьянину, но он просто считал, 
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что экономически обеспеченное крестьянство полезнее для 
феодального государства и местных дворян, чем находящаяся 
на грани разорения и поэтому склонная к беспорядкам и волне
ниям крестьянская масса. 

Дворянству Эстляндии удалось все-таки свести на нет начина
ния комитета, и, согласно договоренности с царским правитель
ством (в 1811 г.), взаимоотношения между помещиками и кре
стьянами начинают регулироваться новым крестьянским законом, 
в основу которого был положен так называемый принцип свобод
ного договора. Эта новая установка в условиях экономического и 
политического господства помещиков полностью отвечала интере
сам последних и, вместе с тем, уничтожала те незначительные 
ограничения эксплуатации крестьянства, о которых говорилось 
в предшествующем аграрном законодательстве, так как этот но
вый закон полностью развязывал руки для эксплуатации крестьян 
помещиками. 
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DIE FEUDAL-LEIBEIGENSCHAFTLICHE LANDWIRTSCHAFT 
UND DIE LAGE DER BAUERN IN ESTLAND AM ENDE DES 

XVIII .  UND IM ERSTEN DEZENNIUM DES XIX.  
JAHRHUNDERTS 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im XVIII. Jahrhundert kam es in der Landwirtschaft Estlands 
zu einer Vertiefung der feudalen Produktionsweise, was eine 
durchaus gesetzmässige Erscheinung war. Es ist bezeichnend, 
dass die Bedeutung der Privaitgüter im Vergleich zu den an-deren 
Arten von Gütern stieg und die Rechte der Gutsherren auf den 
Grundbesetz in Verbindung mit der Allodifikation der Lehns
güter eine Erweiterung erfuhren. Die Ansicht, dass das estnische 
Volk im XVIII. Jahrhundert der Leibeigenschaft verfiel, ist unbe
gründet, doch ist es Tatsache, dass die feudale Unterdrückung sich 
damals verschärfte, was im Grunde durch das Bestreben der 
Gutsbesitzer hervorgerufen war, die Feudalrente zu erhöhen. 

Einige Autoren haben in der Landwirtscahft des XVIII. Jahr
hunderts einen Rückgang, bzw. ein Verharren auf der erreichten 
Stufe sehen wollen. Wie aber eine eingehende Untersuchung der 
Landwirtschaft beweist, sind im XVIII. Jahrhundert auf diesem 
Gebiet wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Im Vergleich zu 
den achtziger Jahren des XVII. Jahrhunderts hatte sich die Saat
fläche vergrössert, und die Ernteerträge waren gestiegen. Auf den 
Gütern wurde dem Branntweinbrennen und Bierbrauen grössere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Hervorzuheben wären noch die stei
gende Bedeutung des Gewerbes auf den Gütern sowie die Heraus
bildung der leibeigenschaftlichen Manufaktur in den letzten Jahr
zehnten des XVIII. Jahrhunderts. 

Die Erweiterung des Getreideanbaues und des Branntwein
brennens auf den Gütern wirkte sich dank den günstigen 
Preisbedingungen auch auf die Einnahmen der Gutsbesitzer gün
stig aus, bedingte ein Anwachsen der Geld- und Handelsbezie
hungen und verkettete die Gutswirtschaft mehr und mehr mit 
dem Markt. Ein wichtiger Umstand hierbei war die Erschliessung 
des russischen Marktes für die hiesigen landwirtschaftlichen 
Produkte, insbesondere für den Branntwein. 
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Obwohl die Kleinbauernwirtschaft Hauptträger der feudalen 
Landwirtschaft war, bestand ihr Ziel nicht in der ^Wahrung der 
Interessen der Bauern, sondern der Feudalherren. Das grund
legende Wirtschaftsgesetz des Feudalismus besteht bekanntlich 
in der Erzeugung des Mehrproduktes in Gestalt der feudalen 
Grundrente für den Feudalherren durch Ausbeutung der hörigen 
Bauern. Doch der Aufschwung der Gutswirtschäft war besonders 
in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts von einer erheblichen 
Vergrösserung der Normen des Frondienstes begleitet. Die Zahl 
der Frontage stieg nicht nur je Haken, sondern auch je Person. 
Was aber die Gerechtigkeit und die Wackenperselen betrifft, so 
waren sie gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts nur um ein gerin
ges grösser als in den achtziger Jahren des XVII. Jahrhunderts. 
Das Wackengeld stieg dort, wo es noch im Gebrauch war, im allge
meinen jedoch wurde das Wackengeld allmählich abgeschaft. 

Die verstärkte Ausbeutung der Bauern schuf dem Gutsbesitzer 
die Voraussetzung für einen luxuriösen 'Lebensstil,  hatte aber 
für den Bauern im allgemeinen nur Armut und Elend zur Folge 
und vernichtete seine wirtschaftliche Initiative. 

Die feudale Ausbeutung der Bauernschaft bildete die natürliche 
Voraussetzung für den Klassenkampf. Aus Archivalien geht her
vor, dass dabei viele verhasste Aufseher und Amtmänner, wohl 
auch Gutsbesitzer, verprügelt oder sogar getötet wurden. Eine 
der Hauptformen des Kampfes gegen die feudale Unterdrückung 
blieb jedoch nach wie vor die Flucht nach Livland, Russland, 
Finnland oder Schweden. Von einer verschärften Kampftätigkeit 
gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts zeugt eine Reihe von Auf
lehnungen auf verschiedenen Gütern Nordestlands. 

Am Ende des XVIII. Jahrhunderts hatten die feudal-leib
eigenschaftlichen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft 
Estlands ihren fortschrittlichen Charakter vollkommen einge-
büsst. Das kann man sagen nicht nur im Hinblick auf die est-
ländischen Verhältnisse, sondern noch mehr, wenn man die stei
gende Bedeutung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in 
Russland und den sich immer mehr zuspitzenden Gegensatz 
zwischen Kapitalismus und Feudalismus in Westeuropa im Auge 
behält. Die damalige feudal-leibeigenschaftliche Organisation der 
Produktion wurde nicht mehr den neuen Anforderungen gerecht, 
die die Zeit an die Landwirtschaft und an die gesamte wirtschaft
liche Entwicklung stellte. Die Landwirtschaft Estlands sah sich vor 
die Frage des Übergangs zum Kapitalismus gestellt,  doch war der 
zu beschreitende Weg durch das gegenseitige Verhältnis der 
Klassenkräfte sowohl hier als auch im ganzen Russischen Reich 
festgelegt. 

Die Krise der feudal-leibeigenschaftlichen Ordnung, die hier 
schon in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts einsetzte, 
verschärfte sich jäh am Anfang des XIX. Jahrhunderts in Verbin-
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dung mit schweren Missjahren. Die Wirtschaftslage der Bauern 
verschlechterte sich, das Verhältnis zum Grundherrn spitzte sich 
zu. Unter diesen Bedingungen beschritt die estländische Ritter
schaft den Weg der Agrargesetzgebung. Aus archivalischen Urkun
den geht hervor, dass die Apologeten der Ritterschaft sich im Irrtum 
befinden, wenn sie behaupten, die Ritterschaft habe diesen Weg 
aus eigener Initiative beschritten, in der Überzeugung, dass die 
Lage der Bauern einer Verbesserung bedürfe. Die Ritterschaft 
entschloss sich zu diesem Schritt vielmehr nur, weil sie eine Ein
mischung seitens der zaristischen Regierung in das Verhältnis 
zwischen Gutsherrschaft und Bauern befürchtete. Indessen hält 
die Annahme einiger Historiker, die Regierung hätte die Geneh
migung zur Gründung der Estländischen adligen Kreditkasse von 
der Agrargesetzgebung abhängig gemacht, der Kritik nicht stand. 
Das Hauptziel der Ritterschaft war die Verhütung der erwähnten 
Einmischung sowie die Festigung des Bündnisses mit dem Zaris--
mus. Daher erwies sich auch das Regulativ von 1802 «Iggaüks» 
als inhaltlich geringfügig. Immerhin deutete es in einem gewissen 
Sinn auf das nahe Ende dieser Ordnung hin, die durch die Rosen-
sche Deklaration von 1739 und das Urteil des Estländischen Ober
landgerichtes von 1740 charakterisiert ist. 

Die estländische Ritterschaft sah sich alsbald genötigt, auf 
dem Wege der Agrargesetzgebung fortzuschreiten, denn die Gefahr 
der Einmischung seitens der Regierung in das gegenseitige Ver
hältnis zwischen Bauernschaft und Gutsherrschaft im allgemeinen 
Interesse der Adelsmonarchie vergrösserte sich, zumal da auch in 
Livland die Frage der Agrargesetzgebung auf die Tagesordnung 
kam. Die Vertreter der Ritterschaft wie auch die ihnen zugetanen 
Geschichtsschreiber haben hervorgehoben, dass es damals um die 
Einschränkung der Willkürherrschaft des Adels und um die Her
beiführung einer Übereinstimmung zwischen den Leistungen der 
Bauern und der Grösse ihres Grundstückes sowie ihrer Arbeitskraft 
ging. In Wirklichkeit sollte diese Behauptung nur als Tarnung für 
die eigentlichen Bestrebungen der Ritterschaft dienen. Wie vorhin 
erwähnt, war die Ritterschaft gezwungen, sich mit der Agrargesetz
gebung zu befassen. Zweitens war es ihr in erster Linie um eine 
Vergrösserung der Leistungen zu tun, oder aber, wenn sich das 
nicht erreichen Hess, wenigstens um Sicherheit hinsichtlich des 
existierenden Leistungsstandes. Daher war das Hauptziel der 
Agrargesetzgebung die Ausarbeitung eines solchen Regulativs, das 
auf die Erhaltung des Höchstmasses der üblichen Fronleistungen 
hinauslief. Man darf nicht glauben, dass die maximale Fronleist
ungsnorm je 6-Tage-Stelle auf 600 Anspann- und Fusstage be
schränkt war; nein, im Regulativ ist ausdrücklich gesagt, dass 
die Dreschverpflichtungen hinzukamen, deren Zahl nicht feststand 
sowie die häuslichen Spinnarbeiten. Die Leistungen der Bauern 
wurden in den Wqckenbüchern vom Jahre 1805 näher fixiert, doch 
entspricht es nicht der Wahrheit, dass ihnen nur das Regulativ 
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von 1804 zugrunde lag. Die erwähnten Wackenbücher gründeten 
sich einerseits wohl auf das erwähnte Regulativ, das das allge
meine Maximum der Leistungen festlegte, gleichzeitig müssen 
sie aber auch den Grundsatz aus dem Regulativ von 1802 berück
sichtigen, die Leistungen nicht mehr zu erhöhen, und letzten 
Endes auch die Instruktionen zur Abfassung von Waokenbüchern. 
Die in den Waokenbüchern vom Jahre 1805 fixierten Fronleistun
gen der Bauern trugen nicht zur Entwicklung der Produktivkräfte 
bei, da die Forderungen immer noch zu hoch bemessen waren. Die 
Festlegung des Höchstmasses der bäuerlichen Fronleistungen sagte 
den Gutsbesitzern natürlich wenig zu, da sie es natürlich vor
zogen, bei der Ausbeutung der Bauern freie Hand zu haben. 

Was die rechtliche Lage der Bauern betrifft, so zeigt das Ge
setzbuch für die estländischen Bauern einige im Vergleich zum 
bisherigen Zustand nur unerhebliche Konzessionen. 

Während das Hauptziel der zaristischen Agrarpolitik im Balti
kum damals darin bestand, durch Regulierung des Verhältnisses 
zwischen Bauern und Gutsherrschaft den Klassenkampf der Bauern
schaft zu schwächen, was ja auch ganz allgemein im Interesse der 
Adelsmonarchie lag, so wurde durch das Regulativ von 1804 und 
das Gesetzbuch des Gemeindegerichtes vom selben Jahr die 
Erreichung dieses Zieles keineswegs garantiert. 

Das Verhältnis zwischen den Bauern und der Gutsherrschaft 
konnte nicht das alte bleiben. Man muss den Umstand berücksich
tigen, dass in Russland mit dem Zerfall der Leibeigenschaft auch 
die Kritik an dieser Ordnung sich mehr und mehr Gehör verschaffte, 
und dass sich in Westeuropa der Kampf zwischen dem Feudalis
mus und der neu entstehenden kapitalistischen Gesellschaft zu
spitzte, natürlich zum Nachteil des ersteren. 

Von besonderer Wichtigkeit war seit dem September des Jahres 
1809 die wachsende Aktivität der zaristischen Regierung in der 
Frage der estländischen Agrargesetzgebung. Den Antrieb dazu gab 
nicht die Person des Innenministers Kurakin, wie vielfach ange
nommen wird, und ebenfalls nicht die Kritik, der die Estländische 
Bauernverordnung von Seiten Kotzebues und Ewers' unterzogen 
wurde, sondern in erster Linie der um sich greifende antifeudale 
Kampf der Bauern in den Jahren 1805—1807. Dieser Kampf ist 
weder durch die Aufhetzung der Bauern noch durch eine missver
ständliche Auslegung des Gesetzes zu erklären, wie von Vertretern 
der Ritterschaft und ihren Apologeten behauptet wurde, sondern 
einzig und allein durch die unmenschliche Ausbeutung. Der Ver
gleich der beiden Bauernverordungen von 1804, der livländischen 
und der estländischen, hat bloss als Anreiz gedient. Es war gerade 
der sich ausbreitende Klassenkampf, der die Aufmerksamkeit der 
zaristischen Regierung auf Estland lenkte, und dieser Kampf bil
dete den Hintergrund, auf dem das gesamte auf die Verordnung von 
1804 bezüglich Schrifttum eine besondere Bedeutung gewann. Der 
antifeudale Kampf der Bauern war ein unmissverständliches 
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Zeichen für eine Verschärfung der Krise der feudal-leibeigenschaft
lichen Ordnung. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass sich in den Jahren 1806— 
1808 in Verbindung mit einer neuerlichen schweren Missernte die 
wirtschaftliche Lage der Bauern derart verschlechterte, dass die 
zaristische Regierung den Senator Sacharow beauftragen musste, 
Massnahmen zur Sicherstellung der Ernährung der Bauern zu 
treffen. Der eine und der andere Umstand hatte grosse Bedeu
tung für die weitere Politik der zaristischen Regierung. Alle diese 
Tatsachen waren Beweise dafür, dass das neue Regulativ den 
Zustand der Bauern nicht zu verbessern und die Schwächung des 
Klassenkampfes zu garantieren vermochte. 

Ein sehr aufschlussreiches Kapitel in der Frage der damaligen 
estländischen Agrargesetzgebung ist der Kampf, der sich im Zeit
raum von 1809—1810 zwischen der Ritterschaft und dem in Peters
burg befindlichen Komitee zur Verbesserung der Lage der estlän
dischen Bauern abspielte. Die Tätigkeit dieses Komitees ist bisher 
nur von Gernet einer näheren Besprechung gewürdigt worden. 
Doch verhält sich der Verfasser als Apologet der Interessen der 
Ritterschaft den Bestrebungen des Komitees gegenüber feindlich 
und stellt die Standpunkte der Ritterschaft als die einzig richtigen 
und vernünftigen hin. Das Petersburger Komitee, in seinem gegen 
die Agrarpolitik der Ritterschaft gerichteten Kampf, setzte sich das 
Ziel, den Bauern im Rahmen der feudalen Ordnung bessere wirt
schaftliche Bedingungen zu schaffen. Das wird anschaulich durch 
die Grundsätze des neuen, vom Komitee ausgearbeiteten Regula
tivs und seine Durchführungsbestimmungen bewiesen. Dabei wurde 
das Petersburger Komitee keinesfalls von einer «Liebe» zum 
Bauern geleitet, sondern ging von dem Gesichtspunkt aus, dass 
eine wirtschaftlich sichergestellte Bauernschaft sowohl dem Feu
dalstaat als auch dem Adel nützlicher ist als eine am Rande des 
Ruins stehende und aufrührerische Gedanken hegende Bauern
schaft. 

Es gelang der estländischen Ritterschaft jedoch die Bestrebun
gen des Petersburger Komitees zu hintertreiben und 1811 mit dem 
Zaren eine Vereinbarung zu treffen, nach der das Verhältnis 
zwischen Gutsherrschaft und Bauern in Zukunft im Rahmen der 
neuen Bauernverordnung auf Grund freier Übereinkunft geregelt 
werden sollte. Dieser neue Grundsatz, angewandt unter den Be
dingungen der wirtschaftlichen und politischen Vormachtstellung 
der Grundherren lag natürlich vollständig in den Interessen der 
herrschenden Klasse, hob die durch die Agrargesetzgebung 
geschaffenen Einschränkungen hinsichtlich der Ausbeutung der 
Bauern auf und Hess dem Gutsbesitzer darin völlig freie Hand. 
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