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Liivimaa pärisorjus kameralistliku 
kriitika kumas. Johann Georg 
Eiseni teoreetilised lähtekohad

Marten Seppel

Annotatsioon.1 Senises Eesti ajalookirjutuses on Saksa kameralismi 
mõju 18. sajandi Liivimaa mõtteloos üldiselt ignoreeritud. Osalt võib 
seda pidada ka marksistliku ajalookäsituse pärandiks, kus kamera-
lismi teadlikult alatähtsustati. Käesolev artikkel tutvustabki lühidalt 
kameralismi peamisi aluspõhimõtteid ja näitab, et esimesed pärisor-
juse kaotamise nõuded Liivimaal ei tulenenud mitte ainult valgus-
tuse ideedest, vaid põhinesid suurel määral kameralistide õpetustel. 
Kameralistid olid kogu Kesk-Euroopas esimesed, kes hakkasid päris-
orjust kritiseerima majanduslike argumentidega. Liivimaa ilmekaim 
ja mõjukaim kameralist oli kahtlemata Johann Georg Eisen (1717–
1779). Juba oma 1751. aastal kirjutatud esimeses teoses soovis Eisen 
vabastada Liivimaa pärisorjad ja tagada neile omandiõigused, et leida 
lahendus Liivimaa majandusolukorra parandamiseks. Kuigi kamera-
listidele oli oluline kogu riigi heaolu, oli Eisen ennekõike Liivimaa 
patrioot, s.t pakkus lahendusi oma koduprovintsi hüvanguks (nn 
provintsi kameralist).

Võtmesõnad: kameralism, pärisorjuse kaotamine, valgustus, agraar-
küsimus

1 Käesoleva artikli aluseks on 72. Balti ajaloo komisjoni Liivimaa pärisorjuse kao-
tamise 200. aastapäevale pühendatud ettekanne Historikertreffenil Göttingenis 
15. juunil 2019 ning Õpetatud Eesti Seltsi ja Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi kon-
verentsil Tartus 5. detsembril 2019 peetud ettekanne „100 aastaga pärisorjusest 
emakeelse ülikoolini“.
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Sissejuhatus
Senises pärisorjuse historiograafias on kameralismi teoreetilisele 
mõjule talurahva vabastamise debattides pööratud vähe tähelepanu. 
Isegi kui kameralismi mõistet kohtab juhuslikult seoses 18. sajandi 
valgustusliku kirjandusega, pole tavapäraselt vähemalt Baltikumi 
puudutavates uurimustes kameralismi olemusel ja mõjul lähemalt 
peatutud (vt nt Wihksninsch 1933; Eesti ajalugu IV 2003). Erich Donnert 
küll rõhutab valgustuse ja pietismi tähtsust agraarküsimuse käsitle-
misel Balti kubermangudes, kuid kameralismi teoreetilist tausta ta 
lähemalt ei vaata, mainib aga möödaminnes selle õpetust, nagu ta on 
seda teinud ka oma varasemates uurimustes Johann Georg Eiseni kohta 
(Donnert 2008: 70–75; 1978: 24-25; kuid vrd Donnert 1975: 282). Eiseni 
kuulumist kameralistide hulka on seni kõige otsesemalt näidanud 
Roger Bartlett, kes koos Donnertiga avaldas 1998. aastal põhjapaneva 
uurimuse Eisenist ja tema loomingust (Bartlett, Donnert 1998; Bartlett 
1990; 1991; 2003; 2019). Seega kui saksa kirjanduses on Eiseni kamera-
listlikke lähtekohti juba pikka aega teadvustatud (vt ka Neuschäffer 
1974; 1983: 111; Koerner 1999b: 397, 408), siis eestikeelses historiograa-
fias on sellest suuresti mööda mindud ja räägitud Eisenist peaasjali-
kult kui valgustajast. Vähese erandina rõhutas Leida Loone oma Balti 
agraarküsimuse kujunemist käsitlevates töödes Eiseni kameralistlikku 
haridust. Õieti oligi Loone Nõukogude perioodi Eesti historigraa-
fias ainus, kes kameralismi õpetust mingilgi määral lähemalt käsitas, 
kuigi tegi seda muidugi suuresti marksistlikust tõlgendusest lähtudes 
(Loone 1958: 10; 1960: 117; 1969: 189–190). Mainimata ei saa aga jätta vara-
semat Läti historiograafiat, kus enne sõda valitses Eiseni loomingu ja 
pärisorjuse kriitika vastu silmatorkavalt suur huvi. Iseäranis Marģers 
Stepermanis teadvustas oma varasemates uurimustes kameralismi 
õpetuse mõju Eiseni seisukohtadele (Stepermanis 1934: 3–4). Samas 
1970. aastatel ilmunud Edgars Meļķisise artiklid Eiseni pärisorjuse 
kriitikast ei osuta enam kameralismi mõjudele, vaid teda on peetud 
ainult valgustajaks (Meļķisis 1974; Miller, Melkisis 1974).

Nõukogude perioodi marksistlikus historiograafias (nii Eestis, Lätis 
kui ka Venemaal) ei leidnud Saksa kameralistlistlik õpetus ja majan-
duslik mõttesuund tegelikult peaaegu mingisugust lähemat huvi. 
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Füsiokraatiast oluliselt pikemaajalist ja pea kõikidesse Saksa ülikoo-
lidesse jõudnud kameraalteadusi nagu polekski olemas olnud. Kame-
ralismi peeti teoreetiliselt ebaoluliseks, sest marksistliku õpetuse järgi 
oli tegemist mitteprogressiivse kodanliku majandusmõttega, mis teenis 
jätkuvalt feodaal-absolutistliku riigi huvisid. Põhjus, miks marksistid 
kameralismi ignoreerisid, peitus ilmselt suuresti ka selles, et Karl Marx 
ei diskuteerinud oma poliitökonoomia uurimustes kameraalteaduse 
seisukohtade üle peaaegu üldse ning märkis üksnes põgusalt ja nega-
tiivselt oma „Kapitali“ järelsõnas, et kameraalteaduste osas oli tege-
mist mingi „teadmiste segapudruga“.2

Nõnda valitsebki eestikeelses ajalookirjanduses praeguseni suur lünk 
kameralismi olemuse mõistmisel. Saksa kameraalkirjanduse klassikat 
eesti keelde tõlgitud ei ole. Ilmselgelt on 17.–18. sajandi suurtest mõtte-
suundadest saanud Saksa kameraalteadused seni kõige vähem tähe-
lepanu. Ometi polnud kameralismi mõju Saksa kultuuriruumis ja 
Baltikumis väiksema kaaluga kui näiteks füsiokraatia või Prantsuse 
valgustuse oma, pigem vastupidi. Kui uurida 18. sajandi valgustust Balti-
kumis (aga ka Venemaal), siis pole kameraalteaduste õpetusest võimalik 
mööda minna, iseäranis selles osas, mis puudutab agraarsuhete ja päris-
orjuse majanduslikku kriitikat. Selle asemel et Eisenit või teisi Balti 
18. sajandi keskseid autoreid lahterdada üksnes valgustajateks, tuleks 
lähemalt analüüsida nende autorite teoreetilisi lähtekohti, mis on ainus 
viis nende seisukohti mitmekülgselt mõista ja tõlgendada. Samas tuleb 
muidugi rõhutada, et kameralism ja valgustus polnud midagi vastand-
likku, vaid üksteist toetavad ja omavahel läbipõimunud mõttesuunad.3

Kameralismi põhialused
18. sajandiks kujunes kameralismist akadeemiline diskursus 
(Kameralwissenschaften), mis tegeles laiemalt tootmis- ja 

2 Täistsitaadina: „... niinimetatud kameraalteadused, see teadmiste segapudru 
(sog. Kameralwissenschaften, einem Mischmasch von Kenntnissen), mille puhas-
tustulest peab läbi käima iga lootustandev Saksa bürokraadikandidaat“ (Marx 
1953: 10). Selle tsitaadi mõju kohta vt ka: Ekonomicheskaja entsiklopedija 1975: 
91; Rössner 2018: 29.
3 Kameralismi ja valgustuse seoste kohta, sh Venemaal, vt Nokkala, Miller 2020.
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majandamisküsimustega (ökonoomia), riigi heakorra ja administ-
reerimise õpetusega (politseiteadus) ning riigi finantsalustega (kame-
raalõpetus kitsamas tähenduses). Joseph Schumpeteri jaoks olid vanad 
Saksa kameralistid riigi „konsultandid-administraatorid“ (Schum-
peter 2006: 476). Michel Foucault pidas kameralismi doktriiniks, mis 
tegi pingutusi, et ratsionaliseerida võimu teostamist ja esitada print-
siibid, kuidas kasvatada riigi võimsust ja jõukust (Foucault 2007: 138). 
Michael Mann aga nimetas kameralismi „esimeseks suureks ideloo-
giliseks liikumiseks riigi reformimisel“ (Mann 1993: 447).

Kameralismi peamiste dogmade loetlemine on mõneti problemaati-
line (vrd Nokkala, Miller 2020:1). Kindlasti ei saa 17.–18. sajandi kame-
ralistlikku diskursust määratleda üheselt, vaid tähele tuleb panna 
ideede ja eesmärkide dünaamikat, mis algselt olid tugevamini seotud 
valitseja fiskaalhuvidega, kuid 18. sajandi teisel poolel üha enam koos-
kõlas valgustuslike üldisemate ühiskondlike ideedega. Kameralism 
oli ennekõike poliitiline ja majanduslik kirjandus ning akadeemiline 
distsipliin, mida iseloomustas omapärane retoorika ja mõtteviis ehk 
kameralistlik diskursus (Tribe 2006: 525; Nokkala, Miller 2020: 2, 6). 
18. sajandi keskpaigaks saavutas kameralistlik majandusteoreetiline 
kirjandus saksa kultuuriruumis ülisuure populaarsuse, mis kahtle-
mata mõjutas ka riikide institutsionaalset ja majanduslikku praktikat. 
Nõnda ei jäänud kameraalteadused üksnes ülikooli seinte vahele, vaid 
pakkusid huvi laiemale lugejaskonnale ja riigiametnikele. Kamera-
listid õpetasid riigile ja ühiskonnale, kuidas kasvatada sissetulekuid 
ja majandada paremini finantse ja ressursse, kuidas tõsta rahva-
arvu, korraldada eeskujulikult domeenimajandust ning saavutada 
üldist kasu ja heaolu. Kameralistid püüdlesid riigi üldise õnne poole 
ehk – nagu sõnastas Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717/1720–
1771) ühes oma varase teose tiitlis – see on õpetus „nendest vahen-
ditest, mis teevad riigi võimsaks ja õnnelikuks“ (denjenigen Mitteln, 
welche einen Staat mächtig und glücklich machen) (Justi 1750). Siiski 
ei tegelenud kameralistid mitte niivõrd üldiste poliitika printsipiaal-
sete küsimuste ega filosoofiaga, vaid keskendusid praktilistele majan-
duspoliitilistele probleemidele (Small 1909: 1–16; Tribe 1988: 29). Nõnda 
oli kameralism peamiselt ümberkorraldusi ettepanev, normatiivne ja 
institutsionaalne õpetus, mille eesmärk oli hästikorraldatud riik ja 
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majandus. Nagu kameralistid armastasid rõhutada, tegelesid nad maa- 
ja linnamajandusega (Land- und Stadtwirthschaft) – see tähendab, et 
nad ei piirdunud üksnes tootmise ja administreerimise suunamisega 
linnades, vaid pöörasid suurt tähelepanu ka maale: metsandusele, 
mäendusele, põllumajandusele ja linnavälistele manufaktuuridele.

Kameralistik kirjandus püüdis tegeleda riigi jaoks just kõige aktuaal-
semate probleemidega, seejuures rõhutades oma õpetuse praktilisust. 
Johann Georg Eiseni õpetaja Georg Heinrich Zincke (1692–1768) 1751. 
aastal välja antud Cameralisten-Bibliothek selgitas kameraalteaduste 
vajalikkust järgmiselt: kameraalteadused on nii õpetlaste kui ka prak-
tiline teadus, mis ei tegele ainult spekulatsioonidega, vaid kame-
raalteaduste vajalikkusest ja kasust rääkimine näib olevat lihtsalt 
üleliigne. See koondab endas teaduslikult printsiibid, mis on kõigile 
rahvastele vajalikud ja kasulikud: kuidas riigi ökonoomia-, politsei-, 
kammer- ja finantsasju valitseda, mis omakorda annab võime suunata 
käsitööd, tööstust, põllumajandust ja kogu erakätes olevat tootmist 
(Zincke 1751: 45–47; Stieda 1906: 28–29). Kameralistlik õpetus suunas 
riiki ja ühiskonda tundma suuremat huvi oma kohalike ressursside 
vastu, et neid efektiivsemalt ja jätkusuutlikult majandada, mis suuren-
daks nii riigi kui ka üldist heaolu (Koerner 1999a: 1–6; Reinert 2011: 
238–243).

Vanemas kirjanduses on kameralismi sageli määratletud Saksa 
variandiks merkantilismist. See tõlgendus ulatub tagasi 19. sajandisse, 
kui Saksa kameralistlike autorite töödes hakatigi välja tooma just 
Lääne-Euroopa merkantilismile omaseid aspekte. Sellisele ühekülg-
sele käsitlusele andis iseäranis tõuke 1870. aastatel Saksa natsionaa-
lökonoomia ajaloo koolkonna üks rajajaid, Wilhelm Roscher, kes 
liigitas kameralistid Saksa merkantilistideks, pööramata tähelepanu 
kameraalkirjanduse palju suuremale huvide spektrile ja merkantilis-
mist erinevatele rõhuasetustele, nagu näiteks fookus riigi administ-
reerimise õpetusele. Kahtlemata jagasid Saksa kameralistid paljusid 
merkantilistliku kaubanduse, raharingluse ja kaupade tootmise 
teooria põhimõtteid, kuid kui merkantilismi huviks oli peaasjali-
kult väliskaubandus, siis kameralism tegeles vastupidiselt ennekõike 
riigi sisemajandusega, finantside ja heakorraga. Seejuures merkanti-
listlik diskursus ei tegelenud peaaegu üldse põllumajandusega, kuid 
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kameralistlik õpetus suunas riigivalitsusi ja kogu ühiskonda tegelema 
agraarküsimustega, sealhulgas aianduse, karjakasvatuse ja metsan-
dusega (Wakefield 2005: 313–314; Atorf 1999: 30; Simon 2004: 461–463).

Kameralistide jaoks oli põllumajandusel oluline tähtsus, kuid see 
polnud ainus riigi jõukuse alus, nagu hiljem füsiokraatide õpetuse 
järgi. Kameralistid ei eelistanud ühtegi tootmisharu, vaid nad otsisid 
suuremat jõukust kõigist riigisisestest ressurssidest, olgu selleks siis 
aiandus, mäendus, linna meistrikäsitöö või manufaktuurid (Simon 
2014: 76–78; Tribe 1995: 18). Täiesti lahkuminevad olid kameralistide 
ja füsiokraatide arusaamad riigi rollist majanduse ja rahva heaolu 
suunamisel, kus esimesed lähtusid politseiõpetusest ehk riigipoolse 
targa ja jõulise normeerimisega saavutatavast heakorrast, samal ajal 
kui füsiokraadid pidasid ideaaliks looduslikku korda. Kameralistid 
ei pidanud võimalikuks inimeste piiramatuid loomulikke vabadusi, 
millest rääkisid füsiokraadid (Sandl 1999: 108–120; Wakefield 2019: 
658). Inimesi oli vaja suunata, allutada institutsioonidele, riigi seadus-
tele ja heale politseile. Just hea politseiline organiseeritus pidi tagama 
majanduse edenemise, mitte selle vabalt minnalaskmine.

Riigi elanikkonna küsimus jäi kameralismi üheks peateemaks alates 
17. sajandi algusest kuni kameralismi hääbumiseni 18. sajandi lõpus. 
Rahvastiku suurus ja alamate arvu juurdekasv oli kameralistide 
jaoks iga riigi majandusliku arengu ja heaolu alus, mis määras riigi 
võimsuse ja jõukuse. Justi kõrval teine 18. sajandi juhtivaid kamera-
liste, Joseph von Sonnenfels (1732–1817), kes tugines Christian Wolffi 
(1679–1754) õpetusele, arvas, et kõige olulisem valitsemisülesanne on 
rahvastiku kasvatamine. Sonnenfelsi järgi sõltusid riigi poliitilised, 
majanduslikud ja finantsilised olud peaasjalikult rahvaarvust: mida 
suurem on rahvastik, seda suurem on nii väline (millega tegeleb polii-
tika) kui ka sisemine julgeolek (millega tegeleb politsei); seda suurem 
on ka mugavus ehk kaubandus ning seda väiksem on iga üksikisiku 
maksukoormus (Osterloh 1970: 45).

18. sajandi kameralistlikus kirjanduses propageeritud heaolu-
meetmed olid enamasti otsesemalt või kaudsemalt seotud riigi rahvas-
tamise eesmärgiga: sõdadest loobumine, abielude soosimine, reli-
gioosse tsölibaadinõude piiramine, surmanuhtlusest loobumine, 
enesetapjate jõuline diskrimineerimine, humaansemad karistused, 
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vallaslaste emade tagakiusamise lõpetamine ja orbude abistamine, 
duellide keelustamine, õhu ja vee puhtuse tagamine, sisserände soosi-
mine, hariduse tähtsustamine, rahvatervishoiuga tegelemine jne 
(Kraus 2008: 277; Fuhrmann 2002: 45). Samas olid muidugi kame-
ralistide tehtud ettepanekud ja lahendused rahvastikupoliitika alal 
kattuvad laialt levinud seisukohtadega kogu varauusaja Euroopa 
kirjanduse ja praktikatega, kuna elanikkonna arvu kasvu poole püüd-
lemine oli üldiseks paradigmaks enne Thomas Robert Malthust (1766–
1834). Kameraalkirjandus käsitas aga riigi rahvastamise eesmärki 
selgelt süstemaatilisemalt kui ükski muu 18. sajandi majandusõpetus 
ning kameralistide sõnavara ja nende pakutud lahendused olid siiski 
kantud selgelt äratuntavast loogikast.

Üks Saksa kameralismi politseiõpetuse ja rahvastamispoliitikaga 
seotud iseloomulikke jooni oli aktiivselt pakkuda institutsionaalseid 
lahendusi elatise ja sotsiaalabi probleemidele, mis kasvataks jõukust 
ja viiks elanikkonna suurenemiseni (Tautscher 1956: 464; Dittrich 
1974: 32). 1750.–1760. aastatel kameralistide väljendatud põhiseisukoha 
järgi oli peamine abimeede elukalliduse tõusu ja näljahäda ärahoid-
miseks õige riigipoolne politseiline korraldus, mis institutsionaalselt 
väljenduks viljamagasite rajamises (so sind ansehnliche Magazine 
und Vorrathshäuser die besten Mittel wider die Theurung) (Justi 1760: 
271; Seppel 2019). 18. sajandi teisel poolel muutus Justi, Sonnenfelsi 
ja teiste kameralistide jaoks väga oluliseks ka rahvatervise küsimus 
(Backhaus 2009: 171). Tervishoidu hakati nägema riigi olulise ülesan-
dena, mis oli aluseks rahvastiku kasvule, majanduse edendamisele 
ning üldisele heaolu ja õnne suurenemisele (Möller 2005: 17, 119, 135).

Kameralistlik pärisorjusekriitika
Kuna kameralismi põhitaotluseks oli riigi sissetulekute suurendamine, 
tulemuslikum ressursside majandamine ja rahvastiku kasvatamine, 
siis kameraalkirjanduses tõusid kasvavalt huvikeskmesse talurahva- 
ja agraarküsimused (vt ka Seppel 2017). Kameralistid kutsusid valit-
sejaid üles pöörama tähelepanu põllumajandusele. Friedrich Ulrich 
Stisser (1689–1739), kes õpetas aastatel 1734–1737 kameraalteadusi Jena 
ülikoolis, kirjutas oma „Sissejuhatuses sakslaste põllumajandusse“ 
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(1735), et „põlluharimine on maa alussammas, mis ei seisne üksnes 
külvamises ja lõikamises, vaid mille tarvis oleks vaja teadust maaha-
rimise parendamisest (eine Wissenschaft zu Verbesserung des Land-
baues)“ (Stisser 1735: 12). Justi aga rääkis juba põllumajandusest kui 
„esimesest ja kõige olulisemast maa vajadusest“ (Justi 1760: 472). 
Nõnda pidi põllumajandus kuuluma valitsuse kompetentsi ja selle 
hea korraldamine pidi olema riigi ülesanne (Richter 2015: 258–259). 
Kameralistlik põllumajandusõpetus leidis nüüd oma koha varasema 
saksa majaisakirjanduse ja populaarsete põllumajanduskäsiraamatute 
kõrval. Sigmund von Frauendorferi järgi võib ühtlasi kameralistides 
näha „teadusliku agraarpoliitika eelkäijaid“ (Frauendorfer 1957: 116, 
141). Kameralismi võib pidada 18. sajandil esimeseks mõttesuunaks, 
milles argumenteeriti majanduslikust vaatenurgast pärisorjuse vastu 
ja soovitati selle likvideerimist. Pärisorjusest sai kameralistlik prob-
leem, kuna selles nähti otsest takistust rahvaarvu kasvule ja põllu-
majandusliku tootlikkuse edenemisele, mistõttu polnud ka võimalik 
suurendada sissetulekuid ja üldist heaolu. Kameralistid edestasid 
selles osas selgelt füsiokraate, valgustuslikku orjusekriitikat ja Adam 
Smithi (1723–1790) poliitökonoomilist argumentatsiooni. Kuramaaga 
seotud Theodor Ludwig Lau (1670–1740) tegi juba oma 1717. aastal 
kirjutatud teoses ettepaneku „terve mõistusega kaalutleda“, kas talu-
poegade teokohustusi poleks kasulikum asendada raharendiga ning 
teatud viisil kaotada pärisorjust seal, kus see on kasutusel.4 Lau, kes 
arutles riigi hästikorraldatud politseimeetmete üle, pidas oluliseks 
rahvastiku kasvu ja säilitamist, rahva eluviise, kasvatust ja tervis-
hoidu. Seejuures lähtus Lau juba 17. sajandi kameralistlikus kirjan-
duses levinud printsiibist: „Kui talurahvas on rikas, siis on rikas ka 
maahärra“.5

Epi Tohvri kirjutab, et „kameralistide koolkonna jaoks ei olnud 
talupoegade pärisorjusest vabastamine 18. sajandil veel aktuaalne 

4 „Ferner ob die Leibeigenschafft, wo sie im Gebrauch, auff und welcher gestalt 
zu heben?“ (Lau 1719: 74). Lau tegevuse ja loomingu kohta vt ka Bartlett, Don-
nert 1998: 17-18; Seppel 2018: 111–112.
5 „Es ist ein altes Sprichwort: daß, wenn die Unterthanen reich seyn; so seye auch 
der Landes-Herr reich“ (Lau 1719: 317). Vt selle printsiibi kohta 17. sajandi kirjan-
duses: Haussherr 1953: 23; Tribe 1988: 20.
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teema“ (Tohvri 2019: 93). Sellega ei saa aga nõustuda. Nagu öeldud, 
oli kameralistide huvi pärisorjuse ahelate kaotamise vastu tegeli-
kult pigem suur. Johann Heinrich Gottlob von Justi, kellele Tohvri 
osutab, oli üks keskseid kameraliste, kes arutles korduvalt pärisor-
juse likvideerimise üle. Justi oligi kahtlematult 18. sajandi kameraal-
teaduste olulisim autor, kelle kohta on öeldud, et ta viis kameralismi 
ja politseiteaduse perfektsionismini (Adam 2006: 11; Marchet 1885: 
271; Nokkala 2019: 12–13). Justi järgi pidid valitsejad looma talurah-
vale sobivad tingimused põllumajandusega vabalt tegelemiseks vaba-
duse andmisega, pärisorjuse ja teoorjuse kaotamisega, omandiõiguse 
tagamisega (Richter 2015: 260). Otsesemalt pärisorjuse kaotamise 
vajadust tõi Justi välja juba oma 1750. aastate kirjatöödes. Justi järgi 
pärisorjus (Leibeigenschaft) ei sobinud kuidagi kokku eesmärgiga riigi 
heaolust (mit dem Wohlseyn des Staats) (Justi 1754: 160).6 Kui soov on 
aga elanikkonna kasv, siis ei saa maal valitseda orjuslik rõhumine ja 
piirangud (Justi 1761b: 525). Pärisorjus olla peamisi põhjusi, mis paneb 
inimesi maalt välja rändama (Justi 1758b: 626). Pärisorjade puuduv 
omandiõigus oma talukohtadele olla aga suureks takistuseks põllu-
majanduse õitsengule (Justi 1761a: 22). Justi argumenteeris jõuliselt 
ja korduvalt, et eraomand on kogu majanduskorra alus: „Ei ole seega 
mingit kahtlust, et eraisikute omand on samahästi perede heaolule 
kui ka ühiseks hüvanguks või kogu riigile kõige kasulikum ja kasu-
toovam alus“ (Justi 1760: 14).

Seega ründasid kameralistid pärisorjust mitte niivõrd eetilistest 
või humaansetest kaalutlustest, sooviga päästa talurahvas alandu-
sest, rõhumisest ja hädast, vaid ennekõike majanduspoliitilisest vaja-
dusest. Kuigi kameralistid olid pärisorjuslike suhete osas kriitilised, 
ei tähendanud pärisorjuse ründamine samas seda, et kritiseeritud 
oleks teravalt aadli positsioone või riigikorda. Selles osas oli kame-
ralistide toon pigem õpetav kui ründav. Nad otsisid ikkagi eeskätt 

6 Sarnaselt kirjutas Justi 1755. aastal teisal, mida kordas ka oma hilisemates töö-
des: „Nach diesen Grundsätzen kann die Leibeigenschaft fast nicht enge genug 
eingeschränket werden. Sie ist überdieß dem Staate selbst schädlich, [...]. Daß die 
Leibeigenschaft so wohl dem Staate, als denen leibeigenen Bauern selbst äußerst 
nachtheilig ist, kann wohl keinem Zweifel unterworfen werden“ (Justi 1758a: 118; 
Justi 1761b: 518–519).
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lahendusi, kuidas ka mõisate (nii riigi- kui ka aadlivalduste) tulusid 
saaks kasvatada. Nõnda pidi pärisorjuse kaotamine teenima enne-
kõike riigi ja kogu maa huvisid, kuigi rõhutati ka selle kasu mõisni-
kele ja talurahvale eraldi.

Johann Georg Eiseni kameralistlik loogika
Vaieldamatult võib Johann Georg Eisenit (1717–1779) pidada ilme-
kaimaks ja tähtsaimaks kameralismi esindajaks Liivimaal. Eisen oli 
loomulikult ka valgustaja, kuid kui teda pelgalt selleks pidada, ei oleks 
täiel määral võimalik mõista Eiseni agendat, tema sõnavara ega ka 
tema peamist argumentatsiooni pärisorjuse vastu. On teada, et kame-
ralistlikku majandusõpetust õppis Eisen tundma just oma stuudiumi 
ajal Jenas aastatel 1737–1740 (Bartlett, Donnert 1998: 4, 26; Donnert 
2008: 70–75). Marģers Stepermanise ja Erich Donnerti järgi luges Jenas 
alates 1734. aastast kameraalteadusi Friedrich Ulrich Stisser ja pärast 
teda Georg Heinrich Zincke, kes oli tihedalt seotud ka Johann Hein-
rich Gottlieb von Justiga (Stepermanis 1934: 3; Donnert 1978: 24–25). 
Pole teada, kas ja kuivõrd Stisser ja Zincke väljendasid pärisorjuse-
vastast kriitikat juba Eiseni õpingute ajal 1730. aastatel. Igahes lisas 
Zincke 1746. aastal pika joonealuse kommentaari tema toimetatud ja 
täiendatud Stisseri põllumajandusele pühendatud kameraalteaduste 
õpiku peatükile, mis andis ülevaate pärisorjusest. Seal on rõhutatud, 
et vana pärisorjus (die alte Leibeigenschafft) takistavat elanikkonna 
kasvu, manufaktuuride õitsengut, rikkuste, varade ja valitsejate sisse-
tulekute kasvu ehk on ühe maa kultuurile, tööndusele ja põllumajan-
dusele üleüldiselt kahjulik, kuigi pärisorjuse täielikku kaotamist ta 
veel ei nõudnud (Stisser 1746: 326–327; vrd Stisser 1735: 233).

Historiograafias on pikalt teada fakt, et Eisen oli Baltikumis esimene 
autor, kes tõstis häält pärisorjuse vastu (Jürgenstein 1921: 3; Zutis 1949: 
70) ja nagu Roger Bartlett on veenvalt näidanud, siis oli Eisen üldse 
esimene pärisorjuse kaotamise nõude esitaja kogu Vene impeeriumis 
(Bartlett 1991; Bartlett 1990: 143). Eisen kirjutas oma autobiograafi-
listes märkmetes (1772), et oli 1750. aastal kirjutanud oma uue kame-
raalsüsteemi, kus tõendanud, et „pärisorjus on esimene põhjus kõigile 
puudustele, eraomand aga riigi täielikule õitsengule“ (Bartlett, Donnert 
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1998: 24, 110). Sama märkis ta ka oma 1777. aastal ilmunud ajakirja 
Der Philanthrop eessõnas, et 26 aastat tagasi oli ta kirjutanud uuri-
muse talupoegade pärisorjuse olemusest, mis olla „ülimalt kahjulik 
kogu riigile ja igale liikmele, isegi aadlile“ (Eisen 1777: [ix]; Steper-
manis 1938: 502). Tegemist oli Eiseni käsikirja jäänud 150-lehekülje-
lise mahuka traktaadiga 1751. aastast. „Tõestus, et selline talupoegade 
olukord, kus ta on oma härra alam oma talu täieliku omanikuna, on 
ainus baas, millele kogu võimalik riigi õnn võib olla rajatud: päris-
orjus seevastu on esimene põhjus kõigele sealsele ebatäiuslikkusele“ 
(Beweis). Selles ta osutas Inglismaale, Šotimaale, Taanile ja Preisile kui 
näidetele regioonidest, kus pärisorjus olla juba kaotatud,7 ning sidus 
selle samas lõigus otsese vajadusega, et riik pööraks ülimat tähelepanu 
rahvastiku kasvule (Beweis: 138). Eisen oli veendunud, et vabadus ja 
omand tooksid riigile ülima õnne ja heaolu. Pärisorjuse likvideerimise 
kõrval oligi Eiseni peamiseks nõudmiseks talupoegade omandiõiguse 
tunnustamine ehk ennekõike kindlus oma talukoha püsivuse suhtes: 
„Vahend, misläbi talupoeg oma seisuse järgi oma õnne (seine Glück-
seligkeit) leiab, on tema (omandis) maa ja talu“ (Beweis: 134). Siiski ei 
pidanud talukohad, mida vajaduse korral tuli tekitada mõisamaade 
tükeldamise teel, saama talupoegade täielikuks omandiks, vaid pärus-
rendikohaks (Erbpacht), mida talupoeg võis küll pärida ja võõran-
dada, kuid pidi jätkuvalt renti tasuma mõisnikule või riigile (Beweis: 
138–139; Bartlett 2019: 217).8 Õieti see talupoegade pärusrendile sead-
mise lahendus oligi valdav kameralistlikus kirjanduses, mille üle oli 
arutlenud ka Justi (Seppel 2017: 105–108; Adam 2006: 218–222).

Eiseni nagu ka teiste tema kaasaegsete kameralistide jaoks ei olnud 
pärisorjus mitte ainult kahjulik riigile, vaid ka linnadele, talurah-
vale ja kindlasti niisamuti mõisnikele.9 Ilma pärisorjust kaotamata 

7 Mida Eisen võis juba 1750. aastal silmas pidada pärisorjuse kaotamise all Prei-
simaal ja Taanis, vt: Seppel 2017: 94–100.
8 18. sajandil kehtinud maa jagatud omandi põhimõtete ja terminite kohta vt 
lähemalt: Luts-Sootak 2020.
9 „Die Erbherr muß für Tausend sorgen, die sich mit Sorglosigkeit schlafen legen, 
an statt daß diese 1000 gerne für Ihn sorgen würden, wenn sie die Liebe vor sich 
selbst anfangen lassen und auf seinem Grund und Boden unter seiner Hand-
leitung, Schutz und Rechtspflege ihr eigenens und mit diesem auch sein Glück 
bauen dürfen“ (Begriff: 239); vt pärisorjuse mõjust aadlimõisatele ka Beweis: 180. 
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polevat majanduslikku paranemist ja kultuurilist õitsengut loota 
(Donnert 1978: 27). Sarnaselt Lau ja Justi ettepanekutele soovitas ka 
Eisen talupoegadele kurnava teotöö kiiret kaotamist ([Eisen] 1764: 
522). Kuigi Eisen ründas pärisorjust ennekõike kameralistliku kalku-
latsiooniga, et seeläbi pole võimalik talupoegade majanduslikku 
potentsiaali maksimaalselt realiseerida, osutas ta siiski ka päris-
orjuse loomu- ja humaansusevastasusele, mis olla röövinud talu-
poegade loomupärased õigused ja inimsuse (Beweis: 143; Begriff: 
239–240; Lehrbegriff: 272).

Kui vaadata Eiseni sõnavara, siis see oli kantud väga selgelt kame-
ralistlikust retoorikast. Eiseni „Beweisi“, nagu ka tema hilisemate 
kirjatööde üks keskseid küsimusi oli kameralistlik õnne (Glückselig-
keit) edendamise eesmärk (Bartlett, Donnert 1998: 25, 27; Loone 1969: 
189–190), mis oli üldiseks Saksa kameralismi lähtekohaks (Nokkala 
2019: 84–93). Teine keskne eesmärk, mida Eisen korduvalt rõhutas 
juba oma „Beweisi“ käsikirjas, oli Liivimaa põllumajanduse ja linnade 
olukorra parendamine (Verbesserung). Nõnda oli Eiseni järgi ka päris-
orjus ning talupoegade pärimis- ja omandiõiguse puudumine takistus 
selle olukorra parendamiseks. Talupoegadelt ei saanud ju eeldada 
talumajanduse parandamist ja suurt hoolt, kui neil polnud lootust 
midagi sellest tagasi saada või jätta oma lastele (Beweis: 175–180). 
Saksa kirjanduses laiemalt saavutas mõiste Verbesserung oma kõrg-
punkti just 18. sajandi teisel poolel. Tuleb juhtida tähelepanu, et ka 
Liivimaal peetud talurahva olukorra parandamise debattides 18. 
sajandi viimasel veerandil kasutati sageli just seda väljendit. Hein-
rich Johann von Jannau (1753–1821) pani niisamuti oma teose alapeal-
kirjaks „Panus pärisorjuse parandamiseks“, kuid erinevalt Eisenist 
soovis Jannau pärisoriste talupoegade olukorda üksnes parandada, 
mitte kohe pärisorjust kaotada.

Eiseni mure pärisorjuse kahjulike tagajärgede pärast oli nii sügav, 
et kui 1766. aastal oli tal võimalus koguduse õpetajana asetada midagi 
mälestuseks Torma kiriku tornikuke alusesse munasse, siis pani ta 
sinna oma käsikirja „Käsitlus minu mõtetest talupoegade pärisorju-
sest ja vabadusest Liivimaal“. Selles arutluses osutas ta taas päris-
orjuse kurbadele tagajärgedele ja tõi välja pärisorjuse likvideeri-
misest, talukoha omandiõigusest, koolide rajamisest ja suuremast 
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linnastumisest tulenevad kasud (Begriff).10 Torkab silma, et Torma 
kirikutorni kuplisse tulevastele põlvedele asetatud kirjas pole Eisen 
sõnagagi osutanud Katariina II-le ega rääkinud üldse midagi riigi 
keskvõimust. Muret oli väljendatud ennekõike Liivimaa pärast. Kesk-
võimu mainimata jätmine on siiski üllatuslik, kuna just tänu Katariina 
Liivimaa külaskäigule oli Eisen saanud 1765. aastal asuda uue Torma 
kiriku ehitusele (Bartlett 2019: 212). Veelgi enam, alles 1766. aastal oli 
Eisen pöördunud tagasi Torma kihelkonda, olles viimased poolteist 
aastat (1764–1766) viibinud Peterburi lähedases Ropša mõisas, kus ta 
oli keisrinna Katariina II soosingul olnud mõisavalitseja, soovides 
rakendada eeskujuna ellu enda ja teiste kameralistide jõuliselt argu-
menteeritud plaan tagada talupoegadele lepingulised pärusrendi-
kohad edasise eesmärgiga talupojad pärisorjusest vabastada (Bart-
lett 2010: 170–171; Bartlett, Donnert 1998: 29, 31; Bartlett 2019: 212–214). 
See eksperiment kukkus aga edu ja tulemusteta läbi. Üks väljundeid 
oli aga Eiseni 1768. aastal Peterburi Vabale Ökonoomilisele Seltsile 
esitatud töö mõisate majandamisest Venemaal (Entwurf; Beljavskij, 
Loone 1962). Teisalt oli Ropša ametikoht teinud Eisenist igal juhul 
ka praktiku, kes mitte ainult ei teoretiseerinud talupoegade olukorra 
parandamise üle, vaid oli püüdnud oma ideid ka rakendada.

Eisen iseloomustas Liivimaa pärisorje terve hulga negatiivsete 
omadustega: „tegutsevad täiesti masinlikult ja pole seetõttu sugugi 
harjunud mõtlema“ (Beweis: 144), „on sõnakuulmatu ja petturlik“, 
„hooletu, „hämmastavalt laisk“ (Beweis: 149–156), „raiskav“, „ülimalt 
varastama kalduv“ (Beweis: 156–159) jne. Kõik need talupoegade nega-
tiivsed iseloomuomadused tulenesid Eiseni hinnangul aga pärisorjus-
likest suhetest ehk orjaseisundist, mis laostas talupoja nii moraalselt 
kui ka vaimselt. Kõige hullemad olidki Eiseni arvates talupoegade 
rumalus ja tööarmastuse puudus. Ta rõhutas, et ainult vabadus tooks 
tarkuse ja usinuse (Begriff: 239–240, 241; vt ka Donnert 1978: 32–33). 

10 Autori valduses on kserokoopia tornimunas leidunud originaalist, mille eest 
võlgnen tänu Margit-Mariann Koppelile. Bartletti ja Donnerti publitseeritud 1911. 
aasta ärakiri pole järginud sugugi täpselt originaalõigekirja ja osad kohad on jää-
nud ümberkirjutajal hoopis välja lugemata. Hiljuti on sellest Eiseni traktaadist 
ilmunud uus tõlge eesti keelde: Eisen 2019. Varasemalt on seda juba osaliselt ja 
täielikult tõlgitud: Jürgenstein 1921: 17–21; Hiiemets 2014: 144–149.
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Oma 1764. aastal ilmunud „Liivimaa patrioodi kirjelduses“ esitas Eisen 
loetelu Liivimaal sellest orjusest tekkivatest väga kurbadest tagajär-
gedest. Esimesena tõi ta välja muretuse või hooletuse ([Eisen] 1764: 
497). Eisen püüdis oma töödes korduvalt vastandada just hoolast ja 
hooletut talupoega. Tema tuntud hüüatust „Nichts ist sorgloser“ tuleb 
mõista ennekõike murena Liivimaa talupoegade üle, kellest keegi pole 
hooletum, mitte kirjeldusena talupoegade elu muretusest (vrd. Eesti 
ajalugu IV: 244). See oli ikkagi etteheide pärisorjusele selle kurva 
tagajärjena. Selle taga paistab hilisem Adam Smithi kuulsaks kirju-
tatud arusaam, et talupoeg pole hoolas ega pinguta, kuna ta ei teeni 
kasumit mitte endale, vaid oma härrale. Juba 1751. aastal selgitas Eisen, 
et kui talupoeg on hoolas (fleissig), püüdlik ja kokkuhoidlik, siis jääb 
talle küllaldaselt ülejääki üle, kui ta seda aga pole ning elab hooletult 
(sorglos) ja raiskavalt (verschwenderisch), siis on see küll tema enda 
süü, aga sügavam põhjus on ikkagi pärisorjuses (Beweis: 152–154).

Väga ilmekalt väljendas Eisen kameralistlikke printsiipe ka oma 1767. 
aastal koostatud kirjatöös „Õpetussõnad riigi elanikkonna kolmest 
erinevast korraldusest, mis toetuvad talupoegade maaomandile, täht-
ajalisele rendile ja pärisorjusele“ (Lehrbegriff), kus ta käsitles peale 
agraarküsimuste (vabadusest ja omandist) ühe keskse teemana maa 
rahvastamise eesmärki (vt ka Bartlett 1990: 154–155). Õieti oli Eisen 
elanikkonna hulga kasvatamise küsimust riigi rikkuse ja heaolu 
allikana puudutanud juba oma esmateoses „Beweis“. Ka siin olid 
Eiseni seisukohad selges kooskõlas kameralistliku mõtlemise kesk-
sete arusaamadega: „Elanike rohkus on teatavasti riigi esimene alus-
sammas ning järelikult rahvastik on tähtsaim teema ja väärib tähele-
panu esmajärjekorras“ (Beweis: 138). Eisen kurtis, et läheb veel kaua 
aega, kuni kogu maa nii paljude inimestega täitub, kui see tegelikult 
toita suudab (Beweis: 137–139). Eisen hindas, et Liivimaa suutlikkus 
oleks toita kolm miljonit inimest (Beweis: 169). Tema veendumus, et 
Liivimaa elanikkond võiks vabalt kasvada veel kolm kuni neli korda, 
oli tollasele kameraalkirjandusele väga iseloomulik. Selline optimism 
lähtus eeldusest, et põllumajandusliku tootlikkuse osas on jäänud 
seni kasutamata tohutu potentsiaal, mida tõendavat eriti Inglismaa 
näide. Sarnaselt väitis Justi 1755. aastal, et isegi „kõige suurema rahva-
arvuga maad Euroopas suudaks veel kolm ja neli korda (üleüldse 
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aga kuni kuus korda) sama palju elanikke ära toita. Kindlasti saab 
väita, et Euroopa suudaks toita kuus korda rohkem inimesi, kui seal 
praegu elab. Peale Inglismaa ei harrastata põllumajandust peaaegu 
kusagil selle täiuslikkuses ja kõikides maades on hulgaliselt linnas-
tatud piirkondi, mida saaks kasutada põlluharimiseks“ (Justi 1758a: 
162). Selliste hinnangutega nõustusid ka teised juhtivad kameralistid. 
Johann Friedrich Pfeiffer (1717–1787) kalkuleeris, et Saksamaale mahub 
veel vähemalt topelt samapalju elanikke ja kogu Euroopa suudab toita 
kuus korda senisest rohkem inimesi (Napp-Zinn 1955: 39–40). Jakob 
Friedrich Bielfeldi (1717–1770) järgi pidid valitsused ajama rahvasta-
mise poliitikat, kuna rohkem kui pool maakerast olla veel asustamata 
(Bielefeld 1761: 118–119). Kõrvalmärkusena tasub juhtida tähelepanu 
huvitavale seigale, et nii Eisen, Justi, Pfeiffer kui ka Bielfeld olid kõik 
ühe aastakäigu mehed, sündinud 1717. aastal.

Kuidas aga juba olemasolevat maarahvast häda korral abistada? 
Eisen nägi selleski osas parima lahendusena kameralistide poolt 
ägedalt propageeritud viljamagaseid. Tema järgi tuli magasid rajada 
iga mõisa juurde, mis olla heaperemeheliku mõisapidamise mööda-
pääsmatu eeldus (nn kuldne reegel) ja mis kaitseks talurahvast vaesu-
mise vastu. Ühtlasi peaksid sellist külvi- ja leivavilja magasivaru 
koguma ka talupojad – nii käis Eisen sisuliselt välja vallamagasi idee 
(Entwurf: 295; Beweis: 209–210).

Lõpetuseks ei saa osutamata jätta, et Eisen nägi just pärisorjuses 
takistust ka koolide ja ülikoolide asutamisele ja pidamisele. Ehk 
nagu Eisen kuulutas: „Üksnes vabadus ehitab linnu ja asutab koole“ 
(Begriff: 243). Tema selgituse järgi polnud hoolimata koolide ja akadee-
miate suurest tähtsusest ühele riigile „siiski pärisorjuses mingisu-
gust loomulikku kohta“ (Beweis: 193). Nõnda Eisen tõdeb, et päris-
orjus ei takista mitte üksnes põllumajanduse parendamist, vaid selle 
tõttu napib Liivimaal teadusi, vabasid kunste, käsitöölisi, manufak-
tuure ja õitsvat kaubandust ehk kodanikkonna tegevus ja rahvas-
tiku suurenemine üldiselt olid pärisorjuse tõttu niisama piiratud ja 
viletsas seisus kui põllumajandus (Beweis: 187–188).

Seega kattus Eiseni argmentatsioon ja sõnavara silmatorkavalt 
samaaegse Saksa kameraalkirjanduse põhiseisukohtadega. Selles 
osas Eisen eristub selgelt siinsetest hilisematest autoritest Garlieb 
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Helwig Merkelist (1769–1850) või Johann Christoph Petrist (1762–1851), 
kelle teostest kameralistlikku argumentatsiooni enam ei leia. Samas 
Eiseni kaasaegse August Wilhelm Hupeli (1737−1819) seosele kamera-
lismiga on osutanud juba Indrek Jürjo (Jürjo 1991: 504; Jürjo 2004: 35, 
143). Nagu väitis Jürjo, mõjutas Hupelit kõige rohkem tema õpingute 
ajal Jenas nimekas kameralist Joachim Georg Darjes (1714–1791) ning 
lisas, et „ka Hupeli hilisemates kameralistlikes majandusteaduslikes ja 
riigiõpetuslikes vaadetes on tunda Darjesi mõju“ (Jürjo 2004: 34–35). 
Mecklenburgist pärit Darjes oli 18. sajandi keskel akadeemilistes ring-
kondades väga populaarne. Darjes oli ajastule omaselt pühendunud 
paljudele distsipliinidele: teoloogia, praktiline filosoofia, õigusteadus, 
kuid iseäranis väärivad tähelepanu tema kirjatööd kameraal- ja polit-
seiteaduste alal.11 Darjesi kameralismiõpik ilmus just Hupeli Jena-
perioodil (1754−1757) (Darjes 1756, 2. tr 1768). Oma õpetuses pööras 
Darjes palju tähelepanu hariduse tähtsusele ja ka manufaktuurindu-
sele, kuid eraldi kirjutas ta 1750. aastatel ka põllumajanduse parenda-
misest (Verbesserung der Land-Wirthschaft) ning soovitas domeeni-
maade tükeldamist talukohtadeks (Darjes 1754: pagineerimata eessõna; 
Frauendorfer 1957: 138). Darjese järgi said üksnes jõukad talupojad 
panna aluse rikkale ja võimsale vürstile. Rahvarikkal maal pidi ju 
olema ka palju maksumaksjaid, kes valitseja rikkaks teevad (Simon 
2004: 457).

Kuigi kameralistid pidasid enamasti silmas kogu riigi hüvangut, siis 
nii Eisen kui ka Hupel olid ennekõike n-ö provintsliku kameralismi 
vaadetega. See tähendab, et nad pidasid esmatähtsaks just oma kodu-
provintsi (Liivimaa) majandusolude parandamist. Ehkki Eisen tegi 
ettepanekuid ka kogu Vene riigi edendamist silmas pidades, soovitades 
sealgi pärisorjuse kaotamist (Neuschäffer 1977: 78), oli tema kirjatöödes 
esiplaanil ikkagi esmajärjekorras mure Liivimaa olude edendamise 
pärast (nt Beweis: 175, 180, 187, 208). Eisen ju ka ise tituleeris ennast 
„üheks Liivimaa patrioodiks“ (Eisen 1764) ehk ühe provintsi patrioo-
diks. Sellistel puhkudel tähendas patrioot seda, et eraisikuna sooviti 
oma publitsistliku tegevuse kaudu avalike huvide eest hoolt kanda 
ja üldist hüvangut (Gemeinwohl) teenida – see tähendas nii riiki kui 

11 Vt Darjesi kohta lähemalt Lötzsch 2016: eriti lk 73, 250–252.
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ka ühiskonda. Kui nüüd need üksikisikud vabatahtlikult ühinesid, 
siis moodustusidki 18. sajandil Euroopas levinud patriootilised ehk 
ökonoomilised seltsid, mis tegelesid ennekõike ökonoomiaalaste küsi-
mustega, milleks olid nii agraarolude ja aiandase edendamine kui 
ka rahvatervis (Brunner 1980: 335–336). Ka Venemaa Vaba Ökonoo-
milise Seltsi olid 1765. aastal ellu kutsunud patrioodid (Patrioten). 
Nende selgituste järgi: „pidas selts õigeks kõigekõrgemal keiserlikul 
loal nimetada end vabatahtlikuks ökonoomiliseks ja patriootiliseks“ 
(T. M. v. K. 1767).

Kokkuvõtte
Baltikumi valgustus oli Saksa kameralistlikust sõnavarast ja mõtte-
laadist oluliselt suuremal määral mõjutatud, kui seda on senises histo-
riograafias teadvustatud. Talurahva olukorra parandamise küsimus 
Baltikumis ei kerkinud 1750.–1760. aastatel mitte humanistlikest, füsio-
kraatlikest ja kaugeltki mitte veel liberaalsetest ideedest, vaid langes 
kokku kameralistliku õpetusega, mis toonitas iseäranis talurahva 
omandiõiguse ja põllumajanduse parendamise tähtsust. Loomulikult 
oleks ekslik pidada kogu 18. sajandi keskpaiga Saksa majandusalast 
kirjandust kameralistlikuks või kameralistlikus kirjanduses väljen-
datud kriitikat pärisorjuse suhtes ainuüksi sellele mõttesuunale ainu-
omaseks. Samas oleks veel suurem viga tollal mõjukat kameraaltea-
dust üldse maha vaikida. Ehkki pärisorjuse kritiseerimine ei kuulunud 
muidugi üksnes kameralistlikku argumentatsiooni, tuginesid osad 
autorid (iseäranis pärisorjuse kriitika kõige varasemast lainest) oma 
argumentatsioonis just kameralismi printsiipidele. Nii Saksa aladel 
kui ka Liivimaal olid kameralistid esimesed, kes pidasid pärisorjuse 
kaotamist oluliseks majanduspoliitiliseks sammuks.

On selge, et pärisorjuse kaotamine sai toimuda ainult senise ühis-
konna- ja majanduskorralduse arvelt. Samas ei Eisen ega laiemalt 
ka Saksa kameralistlik kriitika pärisorjuse vastu ei rünnanud aadlit 
poliitiliselt ega spekuleerinud pärisorjuse kaotamise kaugemaleula-
tuvate sotsiaalsete tagajärgede üle. Pärisorjuse likvideerimine pidi 
olema eeskätt praktiline põllumajandust ja kogu majandust edasiviiv 
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samm. Sarnaselt Saksa kameralistlikule traditsioonile olid Eiseni 
ettepanekud pärisorjuse likvideerimise osas koheseks täitmiseks, et 
saavutada riigi hüvangu tõus ja majanduse edenemine. Eiseni jaoks 
oli pärisorjuse kaotamine vajalik ja majanduslikult kaalutletud samm, 
millega ei saanud viivitada. Ta ei vaevanud oma pead sellega, kas ja 
kuivõrd tuleks talurahvast enne neile vabaduse kätteandmist selleks 
ette valmistada.

Kuna aga kameralistid ei suutnud aadlit enda ideedega kaasa 
haarata, suudeti pärisorjus kaotada alles siis, kui aadel võttis selle 
eesmärgi 19. sajandil omaks (kultuurilistel, poliitilistel ja majandus-
likel põhjustel). Paraku ongi seni kirjanduses, mis käsitleb pärisor-
juse kaotamist Baltikumis, saanud domineerivalt tähelepanu üksnes 
aadli kaalutlused, kuigi suur roll oli ka riigi huvidel ja sellekohastel 
majanduspoliitilistel debattidel. Ehkki esimesed 18. sajandi kamera-
listide plaanid pärisorjuse likvideerimisest ei leidnud palju reaalset 
rakendust, oli see siiski oluline, et juba 1750.–1760. aastatel oli majan-
duslik ja ratsionaalne pärisorjusekriitika äratanud ka riigivalitsejate 
huvi agraarküsimuste vastu.

Autor tänab Roger Bartletti, Mati Lauri ja Marju Luts-Sootaki toetava 
suhtumise ja peetud mõttevahetuste eest. Uurimistöö on valminud 
Eesti Teadusagentuuri uurimisgrandi PRG318 raames.
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Livonian serfdom  
in the light of cameralist criticism:  

Johann Georg Eisen's theoretical foundations

Summary
In current Estonian historiography, the role of cameralism has usually 
been ignored when it comes to the development of agrarian relations 
during the second half of the eighteenth century. In the previous Soviet 
historiography the cameralist doctrine received hardly any attention 
either. The present article argues that the question of the improve-
ment of the status of the peasants in Livonia from the 1760’s did not 
only arise from Enlightened ideas but was based on the teachings of 
cameralists that cannot be ignored.

In eighteenth-century Germany cameralism became a doctrine that 
dealt not only with good state administration but also called upon 
governments and the society to pay attention to their resources and 
the maximization of their economic capabilities. Cameralism focused 
on the importance of domestic resources, for instance in connec-
tion with agriculture, mining, and forestry. Furthermore, camera-
lists considered the needs of the state in a broader context directed 
towards the welfare of the country and its people. Cameralists created 
an understanding that the happiness and welfare of the population 
belonged to the sphere of state governance. The cameralists were also 
the first who voiced economic arguments against serfdom. The came-
ralist authors started to deal with the issue of serfdom in connec-
tion with the discussions on the population and the improvement of 
agriculture. They did not believe that serfdom was something natural 
and inevitable and by the 1750’s their criticism was usually so funda-
mental that they demanded its abolition.

The second part of the article looks at the first proposals to abolish 
serfdom in Livonia that emerged in the 1750’s–1760’s and were 
connected with the works by Johann Georg Eisen (1717–1779). Eisen 
was undoubtedly the most influential cameralist in Livonia. He had 
studied at the University of Jena, where he took courses on cameral 
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sciences taught by Friedrich Ulrich Stisser and Georg Heinrich Zincke. 
Already in his first work of 1751 Eisen wished for the freeing of Livo-
nian serfs, and like his cameralist contemporaries, he particularly 
emphasized the importance of peasants’property rights. His aim was 
not to attack the nobility but rather a desire to find a solution to amend 
and stabilise the economic situation in Livonia and make the local 
peasants more productive. Although cameralists usually advocated 
the welfare of the whole country, Eisen was, first of all, a Livonian 
patriot and spoke much less about Russia as a whole. Thus his views 
can be characterized as „provincial cameralism“, that is, they were 
primarily concerned with improving the economic conditions of a 
province (i.e. Livonia).


