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ületanud sündimust 1186 võrra. Rahvaarv oli 
selles vahemikus ametlikel andmetel kasvanud 
12%.6 Alatoitluse tingimustes levisid nakkushai-
gused nii 1846. kui ka 1869. aastal. Niisiis tegi 
1869. aasta Põhja-Eestis inimeste seas hoopis 
suuremat laastamistööd kui 1846. aasta, mis 
oli teadupärast sajandi keskpaiga näljakriisi 
rängim. 1840. aastatel hoolitsesid näljaabi eest 
valla omaabi ammendudes mõis ja riigivalitsus, 
mingit ülemaalist eraalgatuslikku hädaabi orga-
nisatsiooni siis polnud. Teorendi püsides ajendas 
mõisat talurahva toiduviljaga varustamise eest 
hoolt kandma nii majanduslik arvestus – mõisa 
heakäik sõltus talumajanduse võimekusest – kui 
ka riiklik sund, mis väljendus eri ametiasutuste 
sellesuunalistes ettekirjutustes. Ühiskond tervi-
kuna (sh. vald kui esmane näljaabi andja) oli siis 
kaheldamatult palju vaesem. Eeltooduga ei taha 
ma väita, et mõis pakkus teoorjusliku mõisama-
janduse tingimustes koos riikliku toetuslaenuga 
talurahvale rasketel ikaldusaegadel suuremat 
kaitset (kuigi selgelt ebapiisavat) kui avalikku-
se järelevalve all tegutsenud hädaabikomiteed 
mõisa- ja talumajanduse lahutamise järel 1860. 
aastatel, sest näljaabi ulatus ja tulemuslikkus 
sõltusid väga paljude erinevate tegurite koos-
toimest. Samuti olid ikalduste mõõtmed 1840. 
ja 1860. aastatel erinevad. Küll aga ei suutnud 
1860. aastate lõpul hädaabikomiteed piisavalt 
tõhusalt täita mõisaabi äralangemise järel tek-
kinud tühimikku.  

Rosenbergi suurteos annab kireva ja pano-
raamse pildi modernse ühiskonna kujunemisest 
maal. Mitmed artiklid kirjeldavad erinevaid 
rolle, mida asuti täitma pärast seda, kui inimese 
tegevusraadiust ei määranud enam ahtad seisus-
likud raamid. See väga vajalik raamat kõnetab 
nii kitsast erialainimeste ringi kui ka laiemaid 
ajaloohuviliste hulki. Üldistavat laadi artiklid 
on tänuväärne õppematerjal tudengitele. Detai-
lirohked uurimused üksikküsimustest pakuvad 
külluslikult faktilist materjali nii spetsialistidele 
kui ka kodu-uurijatele. Võttes kokku nelja aas-
takümne pikkuse uurimistöö viljad, visandab 
see teos samal ajal ka uute uurimisülesannete 
piirjooni.

Kersti Lust

6 Eestimaa kuberneri 1846. ja 1869. a. aruanne: LVVA, 
f. 1, n. 4, s. 317; EAA, f. 29, n. 2, s. 4759.
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Paar aastat tagasi oleks võidud tähistada 450 
aasta juubelit Rootsi võimu kehtestamisest 

Eestis 1561. aastal. Kuna mingit ametlikku 
juubelipidu ei peetud, võtsid autorid nõuks ise 
pühitseda seda tähtpäeva ühe vastavasisulise 
raamatuga. Siin see on.

Raamat on jaotatud kümnesse temaatilisse 
peatükki ühe üldise kokkuvõttega raamatu 
lõpus.

Ainestiku üldise dispositsiooni puhul on 
autoritel olnud kaks võimalust: kas kronoloogi-
line või temaatiline. Esimese lahenduse korral 
on võimalus täpsemalt tabada ajaloolise arengu 
dünaamikat, aga on ka oht, et tulemuseks saab 
midagi kroonikataolist. Temaatiline ülesehitus 
võimaldab käsitleda erinevaid teemasid sügavu-
ti. Autorid on teinud hea otsuse valida temaati-
line käsitlus, samal ajal säilitades kronoloogilise 
momendi erinevate teemade raamides.

Temaatilised peatükid katavad kõiki ühis-
kondlikke sektoreid: poliitikat, majandust, 
sotsiaalseid suhteid ja hariduselu. Sissejuhatuses 
tutvustatakse põlvest-põlve suuliselt edastatud 
ettekujutust „vanast heast Rootsi ajast” ja selle 
kontsepti tähendust Eesti ajalookirjutuses. Lü-
hidalt peatutakse ka selle perioodi hinnangul 
baltisaksa historiograafias ning selgitatakse
probleemseid geograafilisi mõisteid „Liivimaa”
ja „Baltikum”.

Eestimaa (1561), Liivimaa (1620-ndail) ja 
Saaremaa (1645) Rootsi alla minekut käsitle-
takse eraldi. Sellega ühenduses peetud sõdu 
kirjeldatakse ülevaatlikult, samuti uute hal-
duskordade sisseseadmist Rootsi vastalistatud 
provintsides. Erilist tähelepanu on osutatud 
kohtukorraldusele, kirikuvalitsuse reformimi-
sele ja sõjaväelisele korrastatusele. 

Poliitilise maastiku kirjeldusel domineerib 
antagonistlik vastuolu Rootsi keskvõimu ja Bal-
timaade rüütelkondade vahel, seda eriti pärast 
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kuningliku ainuvalitsuse kehtestamist 1680. aas-
tail. Mõisa ja talu majanduslikud ja sotsiaalsed 
vahekorrad saavad läbi valgustatud. Omaette 
arutlus puudutab küsimust, kas pärisorjus kao-
tati ja talupojad vabastati Rootsi aja lõpul.

Linnade olukorra tutvustamisel on peamisel 
kohal kaubandus – kui osa Rootsi üldisest kau-
banduspoliitikast; käsitletud on ka suuremate 
linnade erilist positsiooni ametlikus süsteemis 
oma suveräänse halduse ja juriidiliste õigustega. 
Kultuuri osas tuuakse esile Tartu ülikooli kui 
esimest Rootsi regionaalülikooli. Rahvahari-
dusse puutuvalt domineerivad ootuspäraselt 
1680. aastail asutatud talurahvakoolid. Põgus 
ülevaade antakse ka kirjandusest, kunstist ja 
arhitektuurist Rootsi ajal.

Eraldi peatükk on pühendatud eestiroots-
lastele. Võiks arvata et Rootsi aeg oli neile 
kuldne ajastu, aga vastupidi – nad tajusid seda 
negatiivselt, sest mõisamajanduse ekspansioon 
ja uued riiklikud koormised tabasid neidki nagu 
pärisoriseid eesti talupoegi. 

Raamatu viimane peatükk kannab nime-
tust „Väikeste sammudega katastroofi poole”
ning käsitleb suurt näljahäda ja suremust 1690. 
aastail, samuti Põhjasõja algust, millele järgnes 
Eesti alade vallutamine Venemaa poolt 1710. 
aastal. Teose kokkuvõte on üldiselt resoneeriv, 
kus fookusesse on asetatud Rootsi aja tähendus 
Balti provintsidele ja nende erinevatele ühis-
konnakihtidele.

Raamatu üldine käsitlus rajaneb väga ula-
tuslikul teaduskirjandusel, kus domineerivad 
viimaste aastakümnete uurimistulemused. 
Peale selle on autorid kasutanud hulgaliselt 
algallikaid suurtes arhiividepoodes Tartus, 
Tallinnas ja Stockholmis, mis ülevaateteoste 
puhul on ebatavaline. Tekstis esitatud andmed 
ja väited on dokumenteeritud väga suure hulga 
viidetega. Raamat on ka varustatud isiku- ja 
kohanimede registritega ning rikkaliku pildi- ja 
fotomaterjaliga. Jooksvasse käsitlusse on lükitud 
väikseid eraldiseisvaid tekstinuppe isikutest ja 
sündmustest, mis olid iseloomulikud käsitletava 
peatüki teemadele.

Ühes nii faktirikkas teoses kui siin vaadel-
dav esineb paratamatult vormilisi eksimusi ja 
sisulisi küsitavusi. Kõigepealt paar termino-
loogilist märkust. Harju-Viru lääniõigus on 
raamatus saanud vormi „harrisk-wirländsk rätt” 
(lk. 185, 186, 195). Õige rootsikeelne ja ka sak-
sakeelne termin on harrisk-wierisk rätt (Harisch-
wierisches Recht). Poolaaegsed haldusüksused 
Liivimaal, staarostkonnad, esinevad raamatus 
kui „starosterier” (lk. 82, 83, 89, 102). Korrekt-

ne rootsikeelne termin on „starostier”. Veidi 
arusaamatuks jäävad mõisted „kontinentaalne 
Saksamaa” („det kontinentala Tyskland”, lk. 258) 
ja „Eesti maakond” („landskapet Estland”, lk. 
274). Mõistet „allodiaalne mõis” (lk. 59) on se-
letatud kui suguvõsas pärandatavat maavaldust. 
Ammendav ja täpne definitsioon on „täielikul
omandiõigusel rajanev maavaldus”.  Üldiselt 
käsitlevad autorid eesti talupoegi kui pärisorje, 
aga kohati määratletakse nende staatust kui 
olukorda, mis lähenes pärisorjusele („ett tillstånd 
som närmade sig livegenskap”, lk. 321).

Ainestiku käsitluses kohtab siin-seal eba-
õigeid väiteid ja küsitavusi. Autorid väidavad, 
et reduktsiooniotsus baseerus „real riigifi-
nantsilistel doktriinidel ja õigusfilosoofilistel
põhimõtetel” (lk. 186). See väide ei ole õige. 
Kogu reduktsiooni seaduslikuks aluseks oli sä-
testus Rootsi vanas maaseaduses (Landslagens 
kungabalk) kuninga ainuõigusest riigimaid 
läänistada, aga neid ka tagastada, mis sai auto-
ritaarse tõlgenduse (lagförklaring) 1692. aasta 
riigipäeva otsusega. Talurahvakoolide asutamise 
ja talupoegade üldise olukorra parandamise taga 
näevad autorid „ilma kahtluseta religioosset 
motiivi” (lk. 323). Karl XI ja Rootsi keskvalitsuse 
provintsipoliitika peamiste sihiasetuste taustal ei 
saa selle hinnanguga küll nõustuda. 1788. aastal 
Hiiumaalt Lõuna-Ukrainasse ümber asustatud 
eestirootsi talupoegi iseloomustatakse kui 
küüditatud rahvakildu („deporterad folkspillra”, 
lk. 217). Ümberasumine toimus talupoegade 
soovil, selleks et vabaneda julmast mõisnikust, 
kes hakkas neid – vabu talupoegi – kohtlema kui 
pärisorje. Üks ebavõrdsus esineb Eestimaa ja 
Liivimaa käsitluses, kus peatähelepanu keskuses 
on alati Liivimaa. Eriti silmatorkav on see kirjel-
duses Karl XI ainuvalitsuse kehtestamisest, kus 
Liivimaale on varutud viis lehekülge, Eestimaale 
aga mitte ainustki rida (lk. 262–267). Autorid ei 
ole ainsad patustajad, vaid Eesti historiograafias
on see üldiselt sedasi, et nii ülevaateteosed kui 
monograafiad, mis käsitlevad Eesti ajalugu
Rootsi ajal, annavad hoopis rohkem ruumi 
Liivimaale kui Eestimaale.

Pärisorjuse kaotamise küsimuses on vastand-
likke arvamusi. Ühed leiavad, et Karl XI otsused 
vabastada kroonumõisate talupojad Eestimaal 
ja Liivimaal pärisorjusest on vaieldamatult 
dokumenteeritud ja et neid otsuseid hakati ka 
ellu viima. Teised väidavad aga, et pärisorjus jäi 
püsima, viidates rea üksiknäidete varal pärisor-
juse teatavate elementide üleelamisele. Autorid 
on viimatimainitud seisukohal (lk. 215).

Olgugi et raamat hõlmab kõiki tähtsaid 
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ühiskondlikke sektoreid, oleks samas siiski 
veel soovinud mõningate Rootsi ajale omaste 
asjaolude lühidat käsitlust. Läänikorra likvidee-
rimine ja feodaalühiskonna lagunemine ning 
nende järelmõjud on sedavõrd tähtsad sotsiaal-
majanduslikud protsessid, et neid võinuks oma-
ette käsitleda. Reformatsiooni kindlustamine 
ja juurutamine maarahva seas kestis läbi kogu 
Rootsi aja. Raamatus on antud häid ülevaateid 
kiriklike reformide kohta, aga selle suure usuva-
hetuse mõju talurahva elu-olule mainitakse vaid 
möödaminnes. Hariduse osas on Tartu ülikool 
õigustatult esile toodud. Talurahvakoolidele, 
mis olid maarahva seisukohast hoopis suurema 
tähtsusega kui ülikool, on pühendatud üks ala-
peatükk, mis aga käsitleb peamiselt Forseliuse 
tegevust, vähem aga koole endid. Siin oleks 
võinud tutvustada talurahvakoolide tegevust, 
arvu, paiknemist ja õpilaste üldarvu; muide, 10% 
õpilastest olid tütarlapsed. Seega oleks talurah-
vakoolide tähtsus markantselt esile tõstetud, 
eriti võrreldes rahvahariduse mahajäämusega 
mitmes Euroopa suurriigis.

Veidi murelikuks teeb üks positsioonimää-
rang raamatu eessõnas ja selle toime jooksvas 
käsitluses. Autorid deklareerivad nimelt, et nad 
on teadlikult balansseerinud eesti ja baltisaksa 
ajalookäsituste vahel („medvetet balanserat mel-
lan den estniska och den balttyska historiesynen”, 
lk.7–8). Baltisakslased on mänginud tähtsat osa 
Eesti ajaloos. Nende osatähtsuse uurimine, ana-
lüüsimine ja hindamine on Eesti ajalooteaduse 
oluline ülesanne. Aga harmoniseerida vastakaid 
ajalookäsitusi on midagi hoopis muud. Et sel-
liste sotsiaalsete suhete taustal, kus aastasadu 
valitsenud peamine ühiskondlik konflikt oli
terav ja permanentne vastuolu eesti talurahva 
ja baltisaksa feodaalaadlikest mõisnike vahel, 
hakata propageerima konsensust, ei ole teadus-
likult põhjendatud ega õigustatud. Kas me akt-
septeeriksime üht ülevaateteost Eesti ajaloost 
perioodil 1940–1991, kus esitus oleks „teadlikult 
balansseeritud” Eesti rahvusliku ja sovetivõimu 
ajalookäsituste vahel?

See erinevate ajalookäsituste „teadlik 
balansseerimine” on viinud selleni, et autorid 
jagavad mitmes kontroversiaalses küsimuses bal-
tisakslaste seisukohta, näiteks aadli visas, kuid 
tagajärjetus püüdluses saada Rootsi keskvõimu 
ametlikku tunnustust vanade rüütlimõisate täie-
liku omandiõiguse ja allodiaalse staatuse kohta 
(lk. 59, 139, 184, 186, 191, 260, 267, 292–293). 
Allodiaalne maavaldusvorm kehtestati Eesti alal 
esmakordselt alles Vene valitsuse ajal keisrinna 
Katariina otsusega 1783. aastal. Samuti ühtivad 

autorite seisukohad baltisaksa käsitusega re-
duktsioonist kui ebaseaduslikust ja privileegi-
devastasest toimingust (lk. 209). Et läänistused 
enne Rootsi aega ei kuulunud redutseerimisele, 
näitab just selle otsuse seaduspärasust. Autorid 
tõstavad ka esile pärisorjusliku korra mitmeid 
talupoegadele positiivseid omadusi (lk. 292–293. 
Raamatu tekstimaht kannatab kohati teatud 
ebavõrdsuse all, näiteks alapeatükis „Balti feo-
daalkorra eripära”, mis käsitleb ainult baltisaksa 
aadli poliitilist ja majanduslikku tegevust ning 
sotsiaalseid suhteid, aga üldse mitte feodaal-
korra teise peategelase, pärisorise talurahva, 
eluolu (lk. 249–261).

Tarkiainenite teose abil on nüüd rootsikeel-
sel lugejaskonnal hea võimalus tutvuda Eesti aja-
looga Rootsi ajal. Selleks, et olla ülevaateteos, 
on ainestiku käsitlus rõhutatult teaduslik, olles 
samal ajal väga lugemissõbralik. Autorid on so-
liidse akadeemilise tagapõhjaga teadlased. Kari 
Tarkiainen töötas hulk aastaid juhtival kohal 
Rootsi riigiarhiivis ning oli pärast seda professor 
ja Soome riigiarhiivi direktor. Ta on avaldanud 
mitmeid uurimusi Soome ja soomlaste ajaloost. 
Ülle Tarkiainen on filosoofia doktor ajaloo alal
ja vanemteadur Tartu Ülikooli arheoloogia ja 
ajaloo instituudis, kus tema peamiseks uuri-
misalaks on Eesti agraarajalugu ja kartograafia
17.–19. sajandil.

Aleksander Loit


