Mõis ja mõisarahvas
Mõisate suuruse ja jõukuse kohta annavad aimu mitmesugused maarevisjonide materjalid, mida on Rogosi mõisa kohta säilinud põhiliselt 19.
sajandi algusest. Neis sisaldus tavaliselt lühike mõisa kirjeldus, mõisateenistujate nimekirjad ja vakuraamat.
Rogosi mõisahooned ehitati arvatavasti 16. sajandi lõpul või 17. sajandi algul. 17. sajandi I poole sõjad tõid endaga kaasa purustusi ja raske
majandusliku olukorra. Alles 18. sajandi keskel ehitati suurejooneline mõisaansambel kahekorruselise barokse härrastemaja ja kogu ansamblit
ümbritseva ringmüüriga. Uhke väravatorn püstitati 19. sajandil.
1 Rogosi mõis Rõuge kihelkonna plaanil u 1900. a.
EAA. F 3724, n 5, s 2861

2 Mõisale kuulunud külade nimekiri 1815. aastast.
EAA 1286, n 1, s 216. L 4.

Rogosi mõisale kuulus 1815. aastal kaks karjamõisa – Luutsniku
ja Vorstimäe – ning 23 küla.

3 Mõisa lühike kirjeldus 1805. aastast.
EAA F 567, n 2, s 806. L 4.

Mõisa pärusomanik on major Christer Johann von Glasenapp.
Eelmise revisjoni andmetel elas mõisas 444 meeshinge ja see oli
5 ja 3/8 adramaad suur. Mõisa ja karjamõisate viljasaak oli kokku
175 kuni 185 vakka, kuid lina kogust ei saa kindlaks määrata, sest
see on veel mõõtmata.
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4 Mõisateenijate nimekiri 1805. aastast.
EAA F 567, n 2, s 806.

1805. aastal oli Rogosi mõisal 22 meesoost ja 21 naissoost teenijat, kellest olid töövõimelised 16 meest ja 15 naist. Seda oli ajastu
kohta üsna palju. Mõisa pakkus teenistust koguni kolmele kokale (Johannile, Andresele ja Tannilile) ning köögitüdrukule. Lisaks
elasid mõisas koolmeister, aednik, aidamees, kõrtsmik, teenija,
pesunaine ja karjatüdruk, kutsar ja tallipoiss ning käsitöölistest
sepp, kingsepp, kangur ja telliselööja. Lisaks olid mõisas veel teenistujaid, kes elasid väljaspool mõisakeskust ning neid oli koos
pereliikmetega kokku 86, kellest olid 48 töövõimelised. Nende
hulgas oli veel kaks kõrtsmikku, kaks möldrit, õllepruulija, püttsepp, puusepp, kaks tislerit, kalur ja metsavaht.
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5 Rogosi mõisa viinamüügi luba.
EAA F 950, n 1, s 2305.

3

Rogosi kõrtsmik Dischmann kaebas kohtusse Rogosi mõisavalitsuse, sest see müüs viina otse mõisa keldrist, enne selle kõrtsi
saatmist. Kohtuasjas tunnistasid Präksa Peeter ja Zistre Peeter
Vastseliinast, et on Rogosi mõisa keldrist viina ostnud ning selle
eest ka raha maksnud. Praktiliselt kuu aega pärast eelmise kohtutoimiku sulgemist kaebas Vastseliina metsavaht D. Dorf, et
Kuura veskis müüakse samuti viina. Jällegi tunnistas teiste hulgas ka Ziestri Peeter, et oli eelmisel aastal kaks pangi viina ostnud ja maksnud selle eest 1 rubla hõbedat ja kuus kasukanahka.
Nüüd ilmnes aga, et kapten Otto von Glasenappil oli 1843. aastaks taotletud luba Kuura veski juures viina müümiseks.
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6 Rogosi mõisa vaade
1890-ndatel aastatel.
Erakogu.
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