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MODERNISEERUV KROONUKÜLA LIIVIMAAL

19. SAJANDIL

Kersti LUST

Ajalooarhiiv, Liivi 4, 50409 Tartu, Eesti; kersti_l@ut.ee

Artiklis analiiiisitakse Liivimaa kroonukiila niitel kolme teguri — riigivéimu, mdisniku ja talu-

poja ~ rolli agraariimberkorraldustes. Seal kulgesid uuendused paljuski teistel alustel kui era-

moisates. Vaatluse alla on v3etud talurahva emantsipatsiooni kaks olulist etappi: iileminek raha-

rendile ja talude piériseksostmine. Raharendile iilemineku kiik kroonukiilas niitab, et Gigus on

neil, kes rohutavad mdisnike vastumeelsust agraaruuenduste suhtes jariigivéimu keskset osa nende

elluviimisel. Uleminekut kujundasid riigi poolt ettekirjutatud seadusenormid. Taluperemeeste koha-

tine ettevaatlikkus raharendile iileminekul pole seletatav loomuomase alalhoidlikkusega, vaid

majanduslike oludega. Samuti ei kinnita talude viljaostu analiiiis viidet, justkui olnuks talurahva

iildhoiak talude périseksostmisel algul eitav vdi umbusklik.

19. sajandi teisel poolel alanud eesti iihiskonna iimberkujunemist tihistatakse

sageli terminiga moderniseerumine. Agraarsektoris tihendas see kapitalistlike
suhete kehtestumist pdllumajanduses ning talurahva jdrkjdrgulist emantsipeeru-
mist. Muutusi pollumajanduses on Eesti kontekstis iisna iiksmeelselt hinnatud

niisama oluliseks v&i isegi olulisemaks kui toostuses." Agraarsektoris on oma-

korda rohutatud raharendile iilemineku, ent veelgi enam taluomanike kihi tekke

tähtsust.

Talurahva emantsipatsiooni historiograafia keskseks”probleemiks on jätkuvalt,
kes oli agraarümberkorraldustes initsiaator, milline oli möisnike ja talupoegade
valmisolek ja suutlikkus uuendustega kaasa minna ning missugust osa etendas

seejuures riigivoim. Baltisakslaste t66d annavad iisna tihese vastuse: kogu initsia-

tiiv ldhtus riiiitelkonnast, tsaarivalitsuse sekkumist siinsetesse oludesse hinnatakse

pigem negatiivseks.” Talurahvas on nende vaateviljast kérvale jainud. Eesti rah-

vusliku ajalooteaduse tekkides hakati teemat kisitlema eestlaste seisukohast, talu-

!
Kokkuvõtet sellel teemal kirjutatust vt Pirsko, P. Talud päriseks: protsessi algus müüjate ja ost-

jate pilgu läbi. — Rmt: Seltsid ja ühiskonna muutumine. Talupojaühiskonnast rahvusriigiks. Toim

E. Jansen, J. Arukaevu. Tartu; Tallinn, 1995, 97.
*

Tobien, A. Die AgrargesetzgebungLivlands im 19. Jahrhundert. Bd. I—2. Riga, 1911.
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rahva rahulolematusele ja vöitlusele oma Siguste eest omistati oluline mdjujdud.’
Noukogude ajalookirjutus nédgi klassivditluse teooriast ldhtudes agraarreformide
labiviimisel peamist liikkumapanevat judu talupoegade antifeodaalses v&itluses.*
Modisnike loomupirast alalhoidlikkust ja vastumeelsust talurahvareformide suhtes

sai iiletada keskvdimu joulise sekkumisega. Vastureaktsioonina Noukogude Ees-

tis kirjutatule on viimasel kiimnendil po6rdutud tagasi baltisaksa ajalookirjutuses
domineeriva kontseptsiooni juurde. Kogu talurahva vabastamine olevat toimunud

“eelkdige aadli poolt talurahva eestkostest lahtiiitlemise teel”.’ Talupojakesksele
ajalookirjutusele heidetakse ette moisnikkonna m&ju alahindamist voi suisa eita-

mist. Mistagi pole kogu mitmekesine historiograafiline parand taandatav eeltoo-

dud skeemile, kuid tahtes iildistada ja vilja tuua pohisuundumusi, tuleb eripdrasid
vähemröhutada ja tegelikkust lihtsustada.

Järgnevaspüütakse analüüsida kolme teguri — riigivõimu, mõisniku ja talupoja
—rolli Liivimaa kroonuküla näitel. Vaatluse alla on vöetud üleminek raharendile

ja talude päriseksostmine.
Nimetatud protsessid kulgesid kroonukülas paljuski teistel alustel kui era-

möisates. Riigimöisates reglementeeriti instruktsioonide ja korraldustega nii teo-

töölt raharendile ülemineku kui ka talude päriseksostmise ajalist kulgu ning
normeeriti rendi ja väljaostumaksu suurust. Seevastu eramöisates kehtinud vaba-

lepingu pöhimöte jättis ainuüksi möisniku otsustada, kas talud raharendile üle

viia või mitte, kas talusid päriseks müüa või mitte, ja kui, siis millistel tingi-
mustel. Seadusetekstis lubatud muutuste ellurakendamisel oli kroonutalupoegadel

otsustamisõigust tunduvalt rohkem kui nende seisusekaaslastel eramõisates. See-

tõttu pakub just kroonuküla uurimine hea võimaluse otsida vastust küsimusele,
milline oli talupoegade tahe ja suutlikkus seadusenormidega võimaldatud uuen-

dustega kaasa minna.

Kuni 1840. aastate alguseni pöhines raharent ainuüksi möisavaldajate ja talu-

pidajate vastastikusel kokkuleppel, kusjuures rendi maksimaalmäär oli kindlalt

fikseeritud. 1841. aasta seadus kroonuvarade uuest valitsemiskorrast Balti kuber-

mangudes andis vöimaluse viia talupoegi üle raharendile, kui nad ise sellega
nõustuvad ja kroonu sissetulekud sel moel kasvavad. Eesti- ja Kuramaal ning
Saaremaal kehtinud 1845. aasta reguleerimisinstruktsiooni kohaselt lubati raha-

rendile üle viia need talud, mille peremehed möisate vakantseks muutudes avaldasid

soovi minna üle raharendile kas tervete kogukondadena vöi üksikult tingimusel,
et nende majapidamiste majanduslik kandvus seda vöimaldas, ja möisakeskustest

enam kui kümne versta kaugusel asunud talud.°

? Professionaalse ajalookirjutuse seisukohalt vöib teedrajavaks pidada Hans Kruusi uurimusi. Vt nt

_ Kruus, H. Eesti ajalugu kõige uuemal ajal, 1. Tartu, 1928.
*

Kahk, J. Eesti talurahva vöitlus vabaduse eest. Tallinn, 1962; Kahk, J. Murrangulised nelja-
kümnendad. Tallinn, 1978.

5 Laur, M., Pirsko, P. Eestkostest vabanemine. Agraarsuhetest Eestis 18.—19. sajandil. — Rmt:

Rootsi suurriigist Vene impeeriumi. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 3 (10).) Tartu, 1998, 188.
¢ Lust, K. Uuenev Saaremaa kroonukiila. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 10 (17).) Tartu, 2003, 61.
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Instruktsioon 31. oktoobrist 1846’ sätestas, et köigis vakantseks muutuvais

möisais, söltumata reguleerimistööde (nii nimetati maakorraldustöid) tulemuslik-

kusest, tuli taluperemeestelt küsida, kas nad soovivad üle minna raharendile.

Vastavasisulise deklaratsiooni alusel vöis seda teha kas kogukonniti ühiskäenduse

põhimõttel või ühekaupa. Neis möisates, kus selleks ajaks oli suudetud regulee-
rimisega lõpule jõuda, tuli hakata tasuma hindamistulemuste põhjal fikseeritud

renti; neis, kus reguleerimistööd olid veel tegemata, kujundasid rendihinna kroonu-

ametnikud lähtudes kohalikest oludest. Ülejäänud mõisates aga jäi rendivorm sõl-

tuma mõisavaldaja ja talupoegade omavahelisest kokkuleppest.
Laiaulatuslikum kroonutalude üleviimine raharendile sai alguse ülalnimetatud

instruktsiooni kehtestamise järel. Erilise kiirenduse sai raharendile üleminek eesti-

keelsel Liivimaal 1850. aastate esimesel poolel (joon 1). 1855. aasta lõpuks ulatus

raharendil olevate kroonutalude osakaal 70 protsendini. Üleminek jõudis enam-

vähem lõpule 1860. aastate keskpaigaks, samas kui eramõisates küündis raha-

rendile siirdunud talude osakaal vahetult enne üleminekuaja reglementeerimist
1865. aastal” ainult Viljandimaal 50 protsendini, ülejäänud maakondades oli vas-

7
Poccuitckui I'ocynapcteennbiitUctopuyeckuii Apxus (RGIA), £384,n3,s 1511.

®
Liivimaa kubermanguvalitsuse patendiga 14. maist 1865 keelati teorendilepingute s6lmimine ja

varem sdlmitud lepingudkaotasid kehtivuse 1868. aastast.

Joon 1. Raharendile üleviidud kroonutalude osakaal protsentides. Allikas: Latvijas Valsts võstures

arhivs, f 185, n 9, s 447.
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tav niitaja veelgi madalam’. Kroonuvaldustes oli ülemineku tempo köigis eesti-

keelse Liivimaa maakondades iihesugune. Samuti ei erine raharendile iilemineku

ajaline kulg Kuramaal Liivimaa omast."
Ehkki erinevalt lddnekubermangudes 1844. aastal kehtestatud seadusest ei

ndudnud protsessi kiirendamiseks Balti kubermangudes 1846. aastal vilja antud

instruktsioon kroonumdisates kohustuslikku raharendile iileminekut, oli tsaari-

valitsuse surve teorendi kaotamiseks ja raharendi sisseseadmiseks tugev. Riigi-
vöimu huvi talude raharendile iilemineku vastu johtus paljuski asjaolust, et

moisateo asendamine talupoegade poolt otse kroonule makstavaraharendiga aitas

suurendada riigi sissetulekuid. Kuramaa kroonumdisaid uurinud Heinrihs Strods

on osundanud ka neile juhtudele, kus kroonuametnikud raharendi kiisimuses

pigem moisnike kasusid silmas pidasid, kui vOtsid arvesse talurahva soove iile

minna raharendile.'' Liivimaalt pole materjale, mis kinnitaksid eeltoodud viidet.

Ennem avaldati talupoegadele survet, et nad raharendilepingud vastu votaksid."
Kuidas suhtusid teorendi kaotamisse mdisarentnikud? Liti ajaloolased Heinrihs

Strods ja Melita Svarane on Kuramaa olusid uurides joudnud jireldusele, et mdisa-

rentnikud ei tahtnud sugugi loobuda talupoegade teotööst.'” Kuramaa mdisa-

rentnike vastuseisu raharendile on H. Strods seletanud hirmuga sissetulekute

vihenemise ees. Nihtavasti olidki just majanduslikud kaalutlused need, mille

tottu moisnikud tahtsid teotodsunduse piisimajdtmist. Raharendile iile minnes ei

kaotanud mdisarentnikud mitte iiksnes tasuta t66jou talupoegade niol, vaid neil

polnud enamasti ka erinevalt eramdisate omanikest vOimalust saada talude rendist

raha mdisamajanduse iimberkorraldamiseks. Rendi maksid taluperemehed ren-

teisse, s.t kroonule. Need riigimdisad, kus üleminek s6ltus mdisnike valmis-

olekust, olid iildjuhul viimased, kus talud said vdimaluse raharendile iile minna.

Eeloeldu pole katse leida kinnitust meie ajalookirjutuses viimastel aastatel juba
korduvalt kummutada piiiitud viitele, justkui tulnuks sundida “loomult konser-

vatiivset moisnikkonda jirkjargulistele jireleandmistele”. Nende visa kinnihoid-

mine teorendist on seletatav majanduslike kaalutlustega, mitte mentaalse hoiakuga.
Erinevalt Kuramaast, kus kroonutalupojad alates 1830. aastatest ja veelgi

aktiivsemalt 1840. aastate algupoolel hakkasid ndudma raharendi kohest sisse-

? 1863. aastaks oli eramöisate talumaast raharendil vöi päriseks ostetud Vörumaal 28,1%, Tartu-

maal 29,5%, Pärnumaal 39,6% ja Viljandimaal 51,6% (Rosenberg, T. Löuna-Eesti möisate

üleminekust palgatööjõu kasutamisele 1866. aasta ringküsitluse andmeil. — Eesti NSV TA

Toimetised. Ühiskonnateadused, 1976, 3, 274).
10

CrpoaT'. lepexoz K HCNOJNNB3ZOBAHNIO HACMHOM paGoyeli CHBI B Ka3eHHBIX MMEHHAX KypnsHackoii
ry6epHHH B 40-50-x ronax XIX. — Rmt: Exeronnuk no arpapHoii ucropuu BocrouHoit Esponsi,
1965. Mocksa, 1970, 302-303, 305.

!!
Samas, 299.

12 Ajalooarhiiv (EAA), f 2054, n 1, s 1296, 134; s 1864; f 2418, nl, s 183; Latvijas Valsts võstures

arhivs (LVVA), f 185, n 11, s 57,113-14.
13 Crpoa I'. Ilepexon, 299-300; Capane M. CounanbHasi NICUXOJMOrHs ATHILUCKUX KPECTHAH B

nepHoa craHoßieHUs kanutanuaMa (30-60-e roast XIX Beka). — Rmt: Exeroanuk no arpapHo#t

ucropuu Bocrounoit Esponsl, 1970. Pura, 1977, 157-166.
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seadmist ja kus tuli ette juhtumeid, et raharendist keeldunud möisarentnikud

taluperemeeste initsiatiivil minema aeti ja asendati uutega, kes nende nöudmised

rahuldasid, oli taluperemeeste suhtumine rendivormi muutmisse eestikeelsel Liivi-

maal märksa ettevaatlikum. Mitmes Vöru- ja Tartumaa möisas keelduti raha-

rendile üle minemast.'* Samas pole põhjust kahelda talurahva soovis vabaneda

mõisasundusest. Lootsid ju 1840. aastate keskel usku vahetanud talupojad seeläbi

pääseda eeskätt möisateost.‘” Taluperemeeste törksus raharendi suhtes tulenes

majanduslikust kehvusest. Ehkki eramöisate talupoegadega vörreldes oli rendi

tasumine kroonutalupoegade jaoks hölpsam, nöudis rendiraha leidmine kohati

neiltki suurt jöupingutust. Mitte köikjal polnud soodsaid tingimusi talude kauba-

tootluse kasvuks ja uute tuluallikate leidmiseks.

Öigus kroonuvaldustes talumaid välja osta anti eksperimendi korras riigi-
varade ministri otsusega 25. novembrist 1859'°, ent peagi hakkas väljaostu takis-

tama libiviimatareguleerimine'’. Senati ukaasiga 10. mirtsist 1869 sitestati kord,

mille alusel sai talumajapidamisi piriseks osta 1886. aastani.'® Talumaade vilja-
ostuhind maiirati kindlaks kroonuvaldustes tehtud ulatusliku ning pikaleveninud

reguleerimistdo tulemuste alusel. Ostuhinnaaluseks oli nelja protsendiga kapitali-
seeritud aastarent, mis moodustas 25-33 protsenti maa hindelisest aastasisse-

tulekust. Viljaostusumma vdis kohaostja tasuda 49 aasta jooksul, makstes iga
aasta lisaks 5,5 protsenti kasvikut. Talupoeg vois teha ka suuremaid sissemakseid

rahas voi viieprotsendistes riigivddrtpaberites vihemalt saja rubla ulatuses. Neile

peremeestele, kes ei olnud (esialgu) huvitatud oma maade viljaostmisest, tagati

pirandatav valdusdigus seni nende kies olnud rendikohtadele. Miirati kindlaks

talumaadelt noutava aastarendi suurus 20 aastaks alates ukaasi ilmumisest.

Väljaost vöis alata 1875. aastal, kui talupoegadele olid kätte antud nende val-

dusdigusi tunnistavad reguleerimisaktid. 1886. aasta 12. juuni seadusega muudeti

villjaostmine kohustuslikuks ja senised reguleerimisaktid asendati viljaostuakti-

dega.l9 Liivimaa kubermangule määratud aastane väljaostusumma (251 777 rubla)

jagati talude vahel vastavalt neilt seni nöutud obrokimaksu suurusele ja see tuli

tasuda regulaarsete osamaksetena ühesuurustes osades 44 aasta jooksul.

*
Kahk, J. Eesti ala kroonumöisate rendidokumentatsioon kui allikmaterjal feodalismilt kapita-

lismile ülemineku perioodi alguse (1840-ndate aastate) majanduslike protsesside uurimiseks. —

Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, 1972, 2, 134.
' Kruus, H. Talurahvakäärimine Löuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail. Tartu, 1930, 402.
16

Muepuna A. K Bonpocy 0 pa3sBUTHH KanuTanm3Ma B celibckoM xo3aicTee KypnsHackoit rybepHum
BO Bropoii nonoeue XIX Beka. — Rmt: lIpoTHB Macanu3aumMu MNanoOIaThILICKOrO ABHKEHHH.

Pura, 1960, 184.
17"

Kuramaal takistasid libiviimata reguleerimistt6d talude ostu sel miiral, et enne viljaostu sun-

duslikuks muutmist j6uti seal piriseks osta uhtekokku kdigest 197 majapidamist (Kuehn, L.

Riickblick auf die Agrar-Gesetzgebung fiir die baltischen Krondominen. - Baltische Monats-

schrift, 1888, 34, 138).
®

Tlonnoe Co6paHne 3akonos Poccuiickoit Umnepun (I1IC3) 11, XLIV, nr 46 883.
”

TIC3 111, VI, nr 3807.
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Esimesed talud osteti päriseks veel enne reguleerimistööde lõpetamist. Kogu
Liivimaal jöuti enne 1869. aasta seaduse kehtestamist välja osta ühtekokku 425

talundit®, neist Eesti alal alla saja. Ulatuslikum viljaost algas reguleerimistéode
16ppemise jdrel 1875. aastal. Erinevalt raharendile iilemineku tempost, mis oli

maakonniti sarnane, olid lahknevused ostuintensiivsuses maakondade vahel viga
suured (joon 2). Saaremaal osteti enne sunduslikule viljaostule viimist pariseks
kiimnendik taludest, Viljandi- ja Tartumaal iile poole.

Mida jireldada toodud andmete pShjal? Kdigepealt juhitagu tihelepanu asja-
olule, et otsus, kas talu osta voi mitte, sdltus ainuiiksi taluperemehe suvast. Ehkki

viljaost kestis liiga lithikest aega selleks, et iiksnes viljaostu kidigu pohjal teha

jdreldusi talupoegade suhtumise kohta, v&ib viita, et oludes, kus ostu mingid sea-

dusenormid peale ei surunud (kuni 1886. aastani), polnud taluperemeeste huvi

selle vastu iilemédra suur. Ja seda olukorras, kus hinnad olid eramdisatega vorrel-

des üsna madalad ja viljaostutingimused soodsad.

Ent kas madal ostuaktiivsus Saaremaal tulenes taluperemeeste vastumeelsu-

sest, kartusest uuenduste ees vdi muudest teguritest? Ilmselt tuleb seletust otsida

ennekOike majanduslikest vOimalustest. Suurima ostuaktiivsusega Louna-Tartu-

maa ja Louna-Viljandimaa kuulusid eestikeelse Liivimaa joukate piirkondade
hulka, Saaremaa aga vaeste sekka. Mulgimaal asuvas Vana-Karistes noudsid pere-
mehed talude miiiimist juba 1861. aastal.*’ Et mois oli viirst Barclay de Tolly
käsutuses ja mitte vahetult kroonu hallata, vottis ostuloa ndutamine aega. 1863.

aastal, kui riigivarade valitsus oli Barclay de Tollyga joudnud kokkuleppele vii-

masele moisast loobumise korral makstava hiivitise suuruse osas, liks mdis taas

kroonu kitte ja soovijad, keda oli iithtekokku 74, said oma talud périseks osta.

Vana-Kariste taluperemehed olid ilmselt saanud innustust naabruses asuvaist

mdisaist, kus Liivimaal esimeste seas talusid piriseks miilima hakati. Mdisapidaja
ndusolek pole aga ilmselt seostatav mitte niivord tema edumeelsusega, kuivord

2
Kuehn, L. Rückblick, 138.

2l LVVA, f 183, n 22, s 29, 12-2p, 6-7p;s76.

Joon 2. Päriseksostetud talude hulk 1886. aastal. Allikas: Latvijas Valsts véstures arhivs, f 183,

n 94, s 173. Viljaostetud talude osakaalu arvutamisel on jdetud kdrvale mdisad, kus talupojad ei

saanud mdisa Giguslikust seisundist tulenevalt enne 1886. aastat talusid pariseks osta.
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kaine majandusliku arvestusega: palgalise t66j6uga mdisa majandamisel tekkinud
raskustest™ pakkus lihtsa viljapadsu riigilt saadav kindel aastane hiivitis.

Seevastunendes moisates, kus oli 1840. aastatel keeldutud raharendist, polnud
ka palju taluostjaid.” Vorumaal arenes viljaostkoige aeglasemalt Haanjas, Vana-

Kasaritsas jaVastse-Kasaritsas. Nende Rouge kihelkonna idaosas asunud valdade

vaesus ja mahajddmus torkasid silma ka veel 1920. aastatel.” Talude pdllud olid

viikesed (ajavahemikus 1849-1875 kasvas talude hulk kaks korda, 229-1 t 482-le)”,
polluviljakust hindasid kroonuametnikud kubermangu kdige kehvemaks. Aasta-

kiimneid ei suudetud tasuda eri kapitalidelt saadud viljalaene: 1869. aastaks kiiiin-

disid 1830.—1840. aastate ikaldustest tingitud vélad rahalisse väärtusse ümber

arvestatuna 65 000 rublani. Talude viljaostu kidivitumisele eelnenud niljahida
1869. aastal tabas seda kanti eriti valusalt.?®

Kui looduslikke ja sellest johtuvaid majanduslikke olusid pidada esmatihtsaiks

ostuaktiivsuse kujundajaiks, vOiks eeldada, et kdige rohkem osteti piriseks suuri

talusid ja koige vihem viiketalusid. Tartumaal oligi ostuintensiivsus keskmisest

korgem suurtalude levikualal (Ilmjirve, Pangodi, Taabri, Vana-NGo ja Viike-Ulila

moisas). Piirkondades, kus taluvaldused olid killunenud (Vorumaal Haanja, Vana-

Kasaritsa ja Vastse-Kasaritsa mdisas; Parnumaal J66pre, Hiddemeeste, Orajoe ja
Tahkuranna mdisas’’) edenes viljaost suhteliselt acglasemalt. Piirkonna tasandil

taheldatav sdltuvus talu suuruse jaostuaktiivsuse vahel pole aga tihtipeale nihtav

mdisa tasandil. Olemasolevate andmete pohjal ei ilmne, et ithe mdisa piires oleks

harilikult ostetud mirgatavalt rohkem suurtalusid ja vihem viiketalusid. Vaadeldes

Saaremaal viljaostetud talude jagunemist suurusrithmadesse, ilmneb, et viiketalude

ja keskmike osatihtsus vastab nende osakaalule talude iildstruktuuris.”

Kogu talumaa jdi rendile iiheksas moisas, millest kaheksa paiknes Saaremaal

ja iiks Kihnu saarel®. Jilgides ostuintensiivsustSaaremaal mdisa tasandil, nihtub,

2 LVVA, f 183, n 22, s 29, | 8-Bp. Mdisniku soovis saada mdisast loobumisel hiivitist polnud

midagi eriskummalist. Et saada teenete eest ajutiselt rendile antud kroonumdisaid taas kroonu

vahetusse haldusse, kavandas riigivarade ministeerium mdisapidajatele loobumise korral hiivi-

tise maksmist (RGIA, f385,n 1, s 142,1 124-154).
2

Nt Vastse-Kasaritsa, Vana-Kasaritsa, V6rumdisa, Haanja ja Laius-Tzhkvere méisas. Lisaks tõu-

sis rent (vorrelduna 1869. aastaga), mille alusel kujundati ostuhind, nt Vana-Kasaritsas 67,8%,

Vastse-Kasaritsas 33,7% (LVVA, f 184, n 1, s 789, 1 11-14). Renditousust tingitud makseras-

kuste leevendamiseks anti Vana-Kasaritsas ja Haanjas kuueks aastaks maksusoodustusi (LVVA,
f 183, n 93, s 754, 1 23-23p, 34-34p, 39-40).

*
Vérumaa. Peatoim J. Rumma. Tartu, 1926, 294.

% LVVA,flB6,n3,s 60, 68, 184; EAA, £536,n2, s 23; f552, n2, s 318, 319.
%

RGIA, f385,n 1,5 161, 1213-218p.
T Kolmes viimati mainitud mdisas pidanuksid p6llupidamise vihest tulukust kompenseerima

sissetulekud jOudsalt arenevast laevachitusest (Parnumaa. Peatoim A. Tammekann. Tartu, 1930,

331-332).
28

Lust, K. Uuenev Saaremaa, 80.
®

Kihnu digeusulised talupojad pohjendasid reguleerimisaktidest keeldumist (nende vastuvtmine

oli aga eelduseks talu viljaostmisele) ka talumaade kehvusega (RGIA, f 384, n 6, s 4538, 1 106—

107p). Rendihinna tdus jdi tagasihoidlikuks (16%) (LVVA, f 184, n 1, s 789, 1 7-8). Liialt kõrge
rendimidra iile kaebasid reguleerimistulemuste teatavaks tegemisel 1873. aastal ainult seitse

talupoega (LVVA, f184,n 1, s 750, 177).



38

et möned eelnimetatudkaheksast möisast olid väga vaesed. Agaramat ostu Muhu-

maal, Torgus ja Mustjalas vöib seostada paremate tulunduslike oludega, mis joh-
tusid kalapüügi, mandril töötamisest saadud sissetulekute ja Mustjalas ka laevan-

duse suuremast osatähtsusest.”” Oleks aga ilmne liialdus väita, et piirkondades,
kus kapitalistlikud suhted olid enam arenenud, ostsid peremehed suure õhinaga
talud päriseks ja vaesemates raha ostuks ei leitud. Talusid ei ostetud näiteks ka

Uuemõisas, mis oli põllumajanduslikult edenenumaid kante Saaremaal. Mandri-

Liivimaal arenes väljaost aeglaselt näiteks Väike-Rõngus, Laiusel, Kõos, Vaste-

mõisas jm, ehkki peremeeste maksuvõime pidanuks olema piisav, et koht päri-
seks osta.

Eramõisais, kus talumaade ostmine eeldas mõlema poole, nii müüja kui ka

ostja valmisolekut sõlmida seadusega lubatud tehinguid ja kus puudus igasugune
riiklik sund talusid päriseks osta, edenes taluost hoopis visamalt kui kroonu-

mõisates. Liivimaa mandriosa eramõisais jõuti 50 protsendise näitajani alles 30

aasta jooksul pärast talude ostu-müüki lubava seaduse vastuvõtmist.”” Kui Saare-

maa kroonumõisates osteti 10 aastaga kümnendik taludest, siis eramõisates kulus

sellele tasemele jõudmiseks 40 aastat.” Teiselt poolt ei saa märkimata jätta, et

kroonutalupoegade olukord oli 1875. aastal, kui laiaulatuslikumtaluost võis alata,
mitmeti soodsam kui talude ostu lubava seaduse vastuvõtmise järel nende sei-

susekaaslastel eramõisates. Selleks ajaks oli Mandri-Liivimaa eramõisates juba
rohkelt talusid päriseks ostetud ja tehingu kasulikkus pidanuks olema hajutanud
kõhklevate (kroonu)talupoegade kartused. Raharenti tasudes olid nad juba jõud-
nud harjuda turusuhetega. Ometi ei tarvitsenud eramõisatega võrreldes märga-
tavalt madalam ostuhind olla kõigile kohe jõukohane, sest ostuhinna väljaarvu-
tamise aluseks olev rent oli seni makstust kubermangus tervikuna keskeltläbi 30

protsenti korgem.” Et tegu on keskmise niitajaga, siis v3is rent mdnel pool tusta

isegi 70 protsendi vorra, iiksikjuhtudel vdis see aga ka viheneda. Olemasolevad

andmed lubavad viita, et kroonutalupoegade ostuaktiivsust ei saa kaugeltki taan-

dada iiksnes talundite majanduslikule kandevGimele, ent selleta poleks viljaost
kaivitunud.

Raharendile iilemineku kiik kroonukiilas nditab, et digus on neil, kes rohu-

tavad mdisnike vastumeelsust agraaruuenduste suhtes ja riigivoimu keskset rolli

nende elluviimisel. Ulemineku kujundasid riigi poolt ettekirjutatud seaduse-

normid. Ehkki talupojad harilikult ei ndudnud kiiremat teot6d asendamist raha-

rendiga, pole paljude taluperemeeste ettevaatlikkus raharendile iileminekul seleta-

tav loomuomase alalhoidlikkusega. Nende probleemid olid majanduslikku laadi.

Talupojad olid valmis raharendile iile minema niivord, kuivord majanduslik jarg
seda vGimaldas. Et talude ostmine v3i mitteostmine sdltus kuni ostu sunduslikuks

tegemiseni kroonukiilas ainuiiksi talupojast, siis saab selle protsessi kulu pdhjal

3
Lust, K. Uuenev Saaremaa, 77-78.

3! Kahk, J. Talude piriseksostmise aegu. Tallinn, 1993, 65.
32 Lust, K. Uuenev Saaremaa, 83-84.
3 Uue rendihinna viljaarvutamiseks kubermangu tasandil (260 000 rubla) tosteti 1869. aasta

määra 30 protsendi võrra.
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hinnata üksnes talupoja enda initsiatiivikust. Vaatamata kohatisele passiivsusele,
polnud talurahva üldhoiak ei eitav ega ka mitte umbusklik. Eramöisates, kus
ostmine söltus ka müüja ehk möisniku huvist tehingu vastu, käivitus protsess
märksa aeglasemalt.

EMANCIPATION OF STATE PEASANTS IN THE

ESTONIAN PART OF LIVLAND

Kersti LUST

The modernisation of economic life in the Baltic provinces in the 19th century
and in the first decades of the 20th century brought about deep changes in agri-
culture as well. Among others the transition from labour rent to money rent and

the emergence of peasant land ownership were the main features of the peasant
emancipation. Related changes followed: peasants had to become agricultural
entrepreneurs and focus on commercially orientatedproduction. As long as corvee

persisted there was no need for peasants to switch to more rational tilling methods.

Neither the transition to money rent nor the purchase of farms took place all

over the three Baltic guberniyas at the same time and they did not follow the

same pattern. Both the legislation and practice varied to a great degree. On

the state estates the rate of money rent was fixed. On the private manors the

provisions of law allowing for payment of rent in money could be implemented
only on the initiative of the manor owners. The terms of the contracts made with

peasants were up to the manor owner to decide. Therefore, on the private manors

the transition to money rent crept forward considerably slower than on the state

estates. On the state estates the purchase price was fixed according to the land

taxation whilst on private manors landowners could extract from the peasants
as much as they desired. No wonder that land prices on the state estates were

considerably lower than on the private manors.

The provisions of the Law on State Estates’ Management in the Baltic

guberniyas of 1841 allowing for payment of rent in money prescribed that the

transition required the peasants’ consent. It could be effected either by individual

households or by the decision of a commune. The Land Settlement Instruction of

1845 granted the peasants the right to switch to money rent after the expiration of

the lease contract on the state estate. It prescribed that farms located far from the

manor had tobe transferred to money rent, too. The Instruction of 31 October

1846 prescribed that after the expiration of the lease contract on the state estate,

notwithstanding the results of the state-financed land settlement and taxation

campaign, the consent of peasants was tobe asked to replace corvee with

money rent. In the cases the land settlement and taxation campaign had been

accomplished the rate of rent was fixed according to the taxation results, if not, it

was fixed in temporary wackenbücher. On the other manors the form of rent was

dependent on the agreement between the landlord and the peasant.
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The transition process became especially intensive since 1848. By 1855 farms

on money rent made up 70% of all farms on the state estates. Ten years later

only very few farms on the state estates fulfilled corvee duties. It is important to

point out that the speed of the process of the transition to money rent in the most

backward areas, like Saaremaa, did not fell behind ofthat on state estates in much

more economically developed regions in Livland.

The replacement of corvee duties with money rent paid directly to the state

increased state revenues. The policy of the tsarist government aimed at intro-

ducing money rent on the state estates. In some cases officials even had to

persuade reluctant peasants to switch to money rent. Landlords were usually not

willing to give up corvee. The corvee-based manors could not do without the

unpaid labour force. The rapid transfer would have reduced, at least temporarily,
the revenues from the estates. In Livland the state peasants’ response to the

attempts of the tsarist government to transfer them to money rent was more

cautious than in the province of Courland. This does not necessarily indicate

peasants’ backwardness. They were just poorer than theircounterparts in Courland.

Soviet historiography suggested that the driving force behind progress in

the countryside was the anti-feudal struggle of peasantry. Landlords’ inherent

conservatism and resistance to innovations could be overcome only by the

intrusion of the tsarist government. Research on the transition to money rent on

the state estates does not lead to proving this explanatory scheme tobe false.

The peasants living on state estates were granted the right to buy their farms

for perpetuity in 1859. However, as the taxation of land had not yet been carried

out by that time the peasants could not make use of that right to any larger extent

until 1875. By that year less than 100 farms had been bought in the Estonian part
ofLivland. In the next 10 years the peasants could choose whether to buy their

farms or remain tenants. According to the law of 12 June 1886 the redemption of

farms was made compulsory for all state peasants and the purchase pricecould be

paid during the subsequent 44 years.
The share of farms purchased up to 1886 was above average in the counties

of Viljandi and Tartu (more than half of the farms were bought), the lowest

percentage was in Saaremaa (10%). As a rule, they were wealthier peasants, more

prepared to deal with the free market who bought their farms. Although the

peasants were more active in the regions with most fertile soils or fishing
opportunities, the economic position of the peasants was a necessary precondition
though not the only factor that determined the speed of the process of buying
land for perpetuity. It was not only in the less developed regions that peasants
remained tenants. Their conservative-mindedness should also be taken into

account.

In fact, it was modernisation from above. It was the government legislation
that forced the peasants to start paying money rent instead of labour rent. The

majority of the peasants bought their farms for perpetuity after it had been made

compulsory for them by law.
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