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Rootsi tülikas provints 
17. sajandi lõpul

Kasper Kepsu. Den besvärliga provinsen. 
Reduktion, skattearrendering och 
bondeoroligheter i det svenska 
Ingermanland under slutet av 1600-talet. 
Bidrag till kännedom av Finlands natur 
och folk 193. Helsingfors, 2014. 340 lk.

Kasper Kepsu Helsingi ülikoolis kaitstud 
doktoriväitekiri on seotud võrdlemisi uue 

uurimissuunaga Rootsis ja Soomes, mis käsitleb 
rahva ja võimukandajate suhteid varauusajal. 
Hulk kaasaegseid ajaloolasi mõlemas riigis (Nils 
Erik Villstrand, Kimmo Katajala, Antti Kujala, 
Heikki Ylikangas, Eva Österberg, Sven A. Nils-
son, Perry Anderson, Jan Lindegren, Martin 
Linde) on oma uurimustes arutlenud küsimuse 
üle, kas madalam ühiskonnakiht – rahvas – oli 
sel ajal iseseisev tegutseja ehk ajaloo subjekt või 
peab teda vaatlema ainult kui ärakasutamise 
objekti juhtivate ühiskonnakihtide – kroonu ja 
aadli – omavahelises vägikaikaveos riigi sisse-
tulekute pärast. 

Väitekirja autor on välja arendanud oma, 
vägagi huvitava lähtekoha selles vaidlusküsi-
muses. Kepsule tuleb anda täielikku tunnus-
tust teemavaliku eest. Ta vaatleb ühiskonna 
kõrgkihtide ja maarahva suhteid Ingerimaa 
provintsis, mis on uurimustes seni peaaegu 
täiesti sööti jäetud maa. Ingerimaa, mille Rootsi 
sai Venemaa käest Stolbovo rahuga 1617. aas-
tal, on ka Eesti vaatenurgast oluline piirkond, 
sest Rootsi riik teostas seal 17. sajandil esmalt 
mitmeid, hiljem nii Eesti- kui ka Liivimaal 
tugevat vastuseisu tekitanud reforme. Eesti 
jaoks on Ingeri oluline ka seetõttu, et selle 
pikaajaline pealinn oli Narva, millist fakti ei 
ole alati teadvustatud.

Soomes kannab Ingerimaa uurimine 19. sa-
jandi pitserit – erandiks on siin ainult kirikuaja-
lugu. Tagasihoidlikuks jäänud uurimisseisule on 
kontrastiks Ingerimaalt säilinud arhiivimaterjali 
küllus. Allikaid on tõepoolest rikkalikult. Otsu-
setegemisele aitab valgust heita ametivõimude 
kirjavahetus Rootsi Riigiarhiivis Stockholmis 
(Livonica II), kohtuameti säilinud pabereid 
(kohturaamatud), maksustamisasjakirju (lääni-
arveraamatud) ja elanike nimekirju (kirikuraa-

matud) säilitatakse seevastu Helsingis Soome 
Rahvusarhiivis, lokaalse kubermanguarhiivi 
jäänuseid aga Eesti Rahvusarhiivi Ajalooarhiivis 
Tartus ja maamõõdukaarte Peterburis Venemaa 
Riiklikus Ajalooarhiivis. Kui välja arvata vii-
matimainitud rühm, on Kepsu kasutanud kõiki 
arhiive ja allikaliike ning tema oskust töötada 
väga keeruliste kohturaamatutetega võib hin-
nata suurepäraseks.

Väitekirja pealkiri võib asjaga mitte kursis 
olevale lugejale tunduda komplitseeritud ja 
seetõttu ka veidi ebaselge. Tegelikult on küsimus 
terve rea omavahel seotud sündmuste ja põh-
juste jadas, mis kuuluvad kokku. Reduktsioon 
ja maksude rentimine lõid aluse talupoegade 
rahulolematusele. Samaaegselt oli autoril vaja 
ka üldisemalt eristada Ingerimaa seisundit 
Rootsi riigis, et toimunud sündmusi mõista. 
Sellest seisukohast võib pealkirja pidada heaks 
lahenduseks, sest teema liigne piiritlemine oleks 
võinud nõrgestada sisuliste seoste mõistmist.

Kasper Kepsu vaatleb talurahvarahutusi 
nii nagu tema mitmed eelkäijadki Rootsi riigi 
moodustamise vaatevinklist. Lähenemine on 
õige, kuid väljend „riigi moodustamine“ (stats-
bildning) (lk. 12) on olnud kasutusel riigi sünni- 
ja stabiliseerimisfaasiga seoses, mis kestis kuni 
1340. aastani. Sellega oli riigi moodustamine 
lõpule viidud ja edasi võiks rääkida juba riigi 
arengust. Selles saabus uus faas 1561. aastal, mil 
Rootsi muutus konglomeraatriigiks pärast esi-
mese välismaise provintsi – Eestimaa – liitmist. 
Ka Ingerimaa oli provints, kuid see ühendati 
riigiga alles 1617. aastal.

Küsimus, kas Ingerimaad võiks lugeda Lää-
nemere provintside hulka, on oma iseloomult 
akadeemiline. Läänemere provintside termin 
on õieti pärit 18. sajandist ja selles suhtes on 
see küsimus anakronistlik. Kuigi õieti peaks sel 
põhjusel 17. sajandi osas seda terminit vältima, 
on see peaaegu võimatu, sest mingit teist ühist 
nime Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa kohta 
sel ajal ei olnud. Seesama puudutab ka sõna 
Baltikum/Balti, mis on pärit veelgi hilisemast 
ajast. Kepsu kasutab sõna Läänemere provintsid 
Ingerimaa, Käkisalmi lääni, Eestimaa, Liivimaa 
ja Saaremaa kohta (kuid mitte Pommeri kohta) 
ning väljendit Balti provintsid ainult Eestimaa, 
Liivimaa ja Saaremaa kohta (lk. 16–17). Selline 
vahetegemine tekitab töös veidi segadust.

Väitekirja iseloomustab ka see iseärasus, et 
autor käsitleb Käkisalmi lääni iseseisva haldus-
piirkonnana, omaette provintsina. (lk. 57 jm.) 
Käkisalmi lään oli formaalselt Ingerimaa üks 
osa ja kuulus Ingerimaa kindralkuberneri alla, 
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kus viimane ka ei resideerinud (Tartu, Nyen, 
Narva). Käkisalmi lääni peaks seetõttu minu 
arvates vaatamata tema suurusele võrdsustama 
teiste läänidega, nagu Ivangorod, Koporje, 
Jama ja Nöteborg. Ainult teatud kameraalsest 
vaatenurgast ja ka kirikuelus võib täheldada 
erinevust. Alad kuulusid alates 1641. aastast 
eri piiskopkondadesse – Ingerimaa oli allu-
tatud Narva superintendendile, samal ajal kui 
Käkisalmi lään kuulus Viiburi piiskopkonda. 
Administratiivsed raamid, abinõud, mida ka-
sutati Ingerimaa ja Käkisalmi lääni juhtimisel, 
ja ka rahvastiku struktuur ning selles toimunud 
muutused olid kogu aeg samalaadsed. Seetõttu 
ei ole ka üllatav, et Kepsu uurimistulemused on 
väga lähedased Kimmo Katajala omadele, kes 
on uurinud olukorda Käkisalmi läänis.

Üldiselt peab Kepsu analüüs Ingerimaa 
seisundi kohta paika. Piirkonnal oli provintsi 
staatus (puudus osalus riigiasjades ja provints 
oli vabastatud sõdurite värbamisest). Ta sar-
nanes riigi põhiosaga juriidilise valitsemise ja 
maksustamise osas, kuid oli lähedane Eestimaa, 
Liivimaa ja Saaremaaga oma rüütelkonna ja 
mõisakultuuri poolest. Piirkonna iseärasuseks 
oli asend piiri läheduses ja ka ebatavaliselt 
suur rahvastiku liikuvus. Mõned autori kasu-
tatud terminid on praeguseks vananenud. See 
puudutab eelkõige sõna bajor (lk. 60 jm.), mille 
asemel oleks võinud kasutada bojar. Ka termin 
„keskvalitsus“ (centralregering) (lk. 66–67 jm.), 
mis on kasutusel ka Eesti ajalookirjutuses, on 
ebaselge. Millist instantsi peetakse keskvalitsu-
seks? Nii näiteks on väga suur vahe riiginõukogu 
ja kammerkolleegiumi vahel.

On väga huvitav, et Kepsu teoreetiline arut-
lus on viinud teistlaadse ja rohkem nüanseeritud 
lähenemisviisini kui eelkäijatel. Autor näib 
aktsepteerivat ajaloolismaterialistliku Uppsala 
koolkonna käsitlust, et 17. sajandi võitlused 
aadli ja krooni vahel puudutasid võimu saavu-
tamist nn. „aadlirendi“ (frälseräntan) üle. Seda 
vaatenurka jagavad ka Soome ajaloolased Nils 
Erik Villstrand ja Kimmo Katajala (lk. 29 jm.). 
Kuid vastupidiselt nendele uurijatele on Kepsu 
omaks võtnud ka Eva Österbergi seisukoha, et 
rahvas oli selles mängus üks osapool ning et 
kroonu ja aadel võtsid arvesse ka talupoegade 
soove. Ingerimaal kasutusel olnud süsteemi 
kirjeldab autor läbirääkimisena ja mõtleb selle 
all, et riik viis oma reforme läbi neid aadlike ja 
talupoegadega arutades. Kuna eesmärgiks oli 
provintside kaitsevõime tugevdamine, nimetab 
Kepsu Ingerimaa valitsemisvormi „läbirääkivaks 
sõjariigiks“ (förhandlande militärstat). See joon 

on põhjuseks, miks Ingerimaa erines üsna radi-
kaalselt Eestimaast ja Liivimaast.

Kepsu huvitavad ja osaliselt ka üllatavad 
üldisemad tähelepanekud tunduvad olevat ka 
korrektsed. Neljandikreduktsiooni läbiviimi-
sel esines riik vähemalt esialgu pehmel moel. 
Nendele aadlisaatkonna liikmetele, kes olid 
reduktsiooni vastu, jagati kasulikke ameteid. 
Talupoegade soovi kindla suurusega koormiste 
kehtestamiseks võeti pikemas perspektiivis ka 
arvesse. Isegi nende idee otsesest foogtivõimust 
leidis kaalumist ja asehaldur Henrik Piper 
pooldas seda. Kuid siiski ei jõutud arutlustega 
pikema aja jooksul mingi soodsa lahenduseni, 
sest rahvas oli juba asunud vastupanu teele. 
Talupoegade karismaatilistele esindajatele 
mõisteti rasked isiklikud trahvid ja neid vaadeldi 
kui mässu õhutajaid, tähelepanu alt jäeti välja 
rahva kollektiivne osa rahutustes. Teiste sõna-
dega – rahutuste eest pandi vastutus üksikutele 
isikutele.

Termin „läbirääkiv sõjariik“ tundub siiski 
olevat väljend, mis eelkõige rõhutab Ingeri-
maal valitsenud harmooniat. Tegelikult oli asi 
peaaegu vastupidi – olukord meenutas rohkem 
disharmooniat. Juba väitekirja pealkirjastki 
ilmneb, et tegemist oli tülika provintsiga. Selle 
väljendi analüüsimisel oleks autor võinud seda 
piirkonda vaadelda veelgi erinevamatest vaa-
tenurkadest, kui see pealkiri kord juba nii lai 
on. Kepsu kirjutab vähe ala koloniseerimisest, 
kuigi selle nähtuse kohta on uusi uurimusi 
(Saloheimo), ta ei võrdle maarahva pidevaid 
liikumisi alepõletamisega seotud eluks vaja-
like eeldustega ja käsitleb maarahva kõige 
raskemat koormist – teotööd – hämmastavalt 
pinnapealselt. 

Siiski on see vägagi mõistetav, et just selline 
rahvastik, kes oli tulnud väljastpoolt ja teistsu-
gustest oludest ning saanud oma unistused täi-
detuks (neid ei koormatud mingi sõjaväeteenis-
tusega ja paljud olid tõusnud sotsiaalsel skaalal 
sulasest talu omanikuks), oli teistsugune kui riigi 
elanikkond üldiselt. Seetõttu ei pane imestama, 
er rahvas oli eriti tundlik, kui neid tabasid uued 
koormised teotöö näol ja ka kehaline karistus 
Liivimaal tuntud moel. Ehk oleks selliseid jooni 
võinud väitekirjas rohkem rõhutada.

Nendele vähestele märkustele ei ole vaja 
siiski anda liigset kaalu, sest Kasper Kepsu 
väitekiri on üldiselt väga tugev. Eriti huvitav on 
kirjutaja analüüs „vahendatud härruse“ (förmed-
lat herrskap) ja rentnikegruppide koosseisu üle 
eri ajahetkedel. (Lk. 145 jm.) Ilmneb, et pärast 
rentimisotsust, millega peaaegu terve vanade 
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omanike rühm kõrvale jäeti, võtsid valitsejad 
(amtmännen, hauptmännen) 1683. aastal üle 
20% mõisatest, kuid seejärel vähenes nende 
osakaal aastail 1685–1690 viie protsendini. 
Peamised rentnike rühmad koosnesid sõjaväe-
lastest (umbes 38 protsenti 1683. aastal ja ligi 44 
protsenti aastail 1685–1690) või tsiviilametnikest 
(vastavalt umbes 35 ja 25 protsenti). Need arvud 
näitavad, et valitsejad rentnikena olid ülemine-
kuaja nähtus, kuid sõjaväelased ja tsiviilamet-
nikud moodustasid püsivad rühmad. Renti võib 
seetõttu ilmselt eelkõige vaadelda kui palgalisa 
väljapaistvatele riigiteenistujatele – see mee-
nutab stiililt ametikorterite kasutada andmist 
ohvitseridele ja teistele Rootsis ja Soomes. Ei 
oleks täiesti vale väita, et rent oleks palgamaks-
mise vormina kuigi palju erinenud feodaalaja 
läänistusest, kuigi Kepsu nii kaugele ei lähe, 
et seda võrdlust teha. Ingerimaa oli igal juhul 
hirmutav eeskuju Eestimaa ja Liivimaa aadli 
jaoks, kes nägid omasuguseid naaberprovintsis 
täiesti kõrvaleheidetuna. Eesti ajaloouurimustes 
ei ole reeglina sellele faktorile tähelepanu pöö-
ratud, kuigi see võis olla üks olulisi põhjuseid 
vastupanu osutamisel.

Muutuste ulatuse üle võib otsustada ka 
rahva reaktsioonide põhjal. Talupojad ei taht-
nud austada rentnike seaduslikkust ja see suur 
reform oli järgnenud talurahvarahutuste üks 
põhjuseid. Kepsu esitatud talurahvarahutuste 
analüüs võtab väitekirjas enda alla umbes kol-
mandiku. See kirjeldav osa on väitekirjas ka 
kõige problemaatilisem. Nii nagu autor kirjutab, 
ei ole alati võimalik täiesti taastada sündmuste 
käiku – kohtuprotokollides ja talupoegade kae-
bekirjades ilmneb see ainult fragmentaarselt. 
Ka oli toimunu nii komplitseeritud, et seda 
on raske olnud esitada kokkuvõtlikul moel. 
Kepsu analüüsi rahutuste põhjuste ja eri lähe-
nemisviiside kohta võib siiski kõrgelt hinnata. 
Tal on õnnestunud sageli panna sündmused 
suurematesse seostesse ja viidata teiste uurijate 
seisukohtadele, kui see on sobivaks osutunud. 
Tema tulemused kinnitavad mitmeid Kimmo 
Katajala tähelepanekuid, muu hulgas seda, et 
suured rahvarühmad Ingerimaal ja Karjalas on 
võinud organiseerida koosolekuid, teha nendes 
otsuseid ja saada nendele võimudelt ka teatud 
vomis heakskiit. Nende piirkondade talupojad 
on sündmuste käigus olnud subjektid, mitte 
ainult passiivsed objektid.

Siiski jääb ebaselgeks, kas teoses on esita-
tud andmed kõikide talurahvarahutuste kohta 
või on see ainult valik. Igatahes ei osuta autor 
tähelepanu nendele lahkhelidele, mis lahendati 

rahulikul teel. Ehk ei olnud Ingerimaa kõigele 
vaatamata nii tülikas, kui see väitekirja pealkir-
jast ilmneb? See talurahva rahulolematus, mida 
võib jälgida, puudutab ainult manifesteerunud 
proteste, kuid varjatud rahulolematus jääb 
tundmatuks. Võrdlus teiste provintside – Ees-
timaa, Liivimaa ja Saaremaaga – oleks olnud 
huvitav, kuid see jääb teemast väljapoole. Autor 
on siiski tutvunud korralikult ka Eesti autorite 
töödega ja viidanud nendele, tegemata vigu 
pealkirjade ortograafias.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Kasper Kepsu 
väitekiri „Tülikas provints. Reduktsioon, mak-
sude rentimine ja talurahvarahutused Rootsi 
Ingerimaal 17. sajandi lõpul“ („Den besvärliga 
provinsen. Reduktion, skattearrendering och 
bondeoroligheter i det svenska Ingermanlad 
under slutet av 1600-talet“) vastab kõrgetele 
teaduslikele nõudmistele. Autor on hästi 
kursis rahva reageerimismustrit puudutavate 
kaasaegsete uurimustega ja täiendab seda 
uute, hästi põhjendatud järeldustega. Teema ja 
uuritav piirkond on keerulised, kuid Kepsu on 
raskustega edukalt hakkama saanud. „Tülikas 
provints“ on doktoritööna andnud laitmatu 
tulemuse.
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