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Sissejuhatus

Seoses nn mongoli-tatari ike lõpuga 15. sajandi teisel poolel, hakkasid Moskva suurvürstid 

aktiivselt oma võimu alla ühendama maa-alasid, mis olid läinud teiste riikide valdusse või säilitanud 

iseseisvuse feodaalse killustatuse aastatel. Majandusliku kasvu ja siseturu laienemisega 15. sajandi 

lõpul kaasnes nõudlus importtoodangu järgi ja vajadus ühendada Venemaa alad Euroopa 

kaubateedega. Moskva kauplemist Hansa Liiduga takistasid Novgorodi ja Pihkva feodaalsed 

vabariigid. Poola, Saksamaale ja Ungarisse viivaid kaubateed kulgesid Tveri ja Leedu vürstiriikide 

alade kaudu. Läbi Musta- ja Vahemere Itaaliasse ning Lõuna-Prantsusmaale viivate kaubateedeni 

jõudmiseks oli vaja ületada nn „Metsik põld“ (Дикое поле) ehk lõuna stepi ala, mida hoidis oma 

kontrolli all Krimmi khaaniriik (Хорошкевич 1972, 33–34). 

Selle protsessi majanduslik-kaubanduslik põhjendus on vaid pooltõde, mis käis kaasas Moskva 

suurvürstide võimuambitsioonidega. Vürstiriik vürstiriigi järel allutati Moskvale. Käitumismall oli 

üpris sarnane, kuid kõige ilmekam ehk Novgorodi puhul, mille ühendamine Moskvaga oli kaugel 

vabatahtlikkusest. 

Traditsiooniliselt kutsus vürste Novgorodimaad valitsema veetše, ning see otsustuskogu võis 

tarvidusel ka vürsti tagandada (Минникес 2002). Konflikt Moskva ja Novgorodi vahel lahvatas 

1470. aastatel. 1470. aastal suri Novgorodi ja Pihkva peapiiskop Iona ning Moskva suurvürst Ivan 

III (1440–1505), kes tol ajal oli ka Novgorodi valitseja, valis uueks peapiiskopiks Feofili († 1484). 

Kuid veel enne uue peapiiskopi jõudmist Novgorodi, sõlmisid sealsed bojaarid lepingu Leedu 

suurvürsti Kazimierz IV (1427–1492). Novgorod anti talle valitseda tingimusel, et Novgorod jääb 

õigeusuliseks, uus vürst ei kehtesta Rooma katoliku usku (Янин 2008). Vaatamata viimasele 

tingimusele kasutas Ivan III ettekäändena väidet, nagu tahtvat Novgorod pöörduda „ladina usku“ 

ning teatas 1471. aasta mais oma kavatsusest minna sõjaretkega Novgorodi vastu (samas). 1471. 

aasta sõjaretke tagajärjeks oli massiline Novgorodi bojaaride ja elanike tapmine ning 16 000 rubla 

suurune kontributsioon. Pärast 1471. aastat rüüstasid Ivan III väed Novgorodimaad veel 1477. ja 

1478. aastal, millele tagajärjel ühendati Novgorodi Vabariik lõplikult Moskva suurvürstiriigiga, 

veetše keelati ning Novgorodi iseseisvuse sümbol –  veetše kell –  viidi Moskvasse. Bojaaride 

massiline küüditamine toimus veel 1484. ja 1489. aastal (samas). 
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Sellises suurvürsti käitumises on selgelt näha tema võimuambitsioonid Novgorodi suhtes ja mitte 

ainult majanduslikud-kaubanduslikud huvid või nõudmised.

Novgorodi, Tveri ja Pihkva maade ühendamisel Moskvaga olid osaliselt lahendatud Põhja- ja 

Lääne-Euroopa kaubateede kasutamise ees olnud takistused (Хорошкевич 1972, 33–34). Siiski oli 

16. sajandi keskel ainukene väljapääs Vene aladelt Läänemerele läbi Narva jõe ja Liivimaa, seetõttu 

vajas Venemaa tugevaid ja, mis kõige tähtsam, otseseid kaubandussidemeid Euroopaga ning laiemat 

väljapääsu Läänemerele. Kuid majanduslik-kaubanduslik poliitika on vaid üks osa Vene 

suurvürstide võimuambitsioonidest ning Liivi sõda1 on näide sellest, et Ivan IV (1530–1584) jätkas 

oma isa ja vanaisa riigipiiride laiendamise poliitikat.

Liivi sõda kestis kokku 25 aastat (1558–1583) ning koosnes enamasti linnade ja linnuste 

piiramisest, mitte välilahingutest (Смирнов 2010, 454). Saades linna või linnuse Moskva tsaaririigi 

kontrolli alla paigutati sinna garnison, sageli ka koos tsiviilelanikkonnaga. Pikemaajalisest 

paigalviibimisest pidi maha jääma ka arheoloogiline jälg. Küsimust, millist arheoloogilist jälge 

jätsid Liivi sõja aegsed Vene garnisonid ja muud sõjaväeosad ning vene tsiviilelanikkond Eesti 

alale, on seni vähe käsitletud. See asjaolu ja huvi sellega seotud probleemide vastu saigi otsustavaks 

uurimisteema valikul.

1. Töö eesmärgid ja ruumilised piirid

Käesolevas magistritöös keskendun Liivi sõja ajal Vene garnisonide ja tsiviilelanikkonna poolt 

linnade ja linnuste kultuurkihti jäetud esemelisele materjalile. Antud perioodi ja päritoluga 

leiuainese varasem uurimine on seni piirdunud vaid esemete mainimisega arheoloogilistes 

aruannetes ja uurimustes (nt Trummal 1964; Tvauri 2007, 85; Alttoa et al 1988, tahv XXXIII; Aus, 

Tamm 1985, tahv XXX, jt), kuid põhjalikumat analüüsi pole seni läbi viidud (Tvauri 2004, 396). 

Ainus erand on keraamika, millest 2004 aastal ilmus Andres Tvauri artikkel „Liivi sõja aegne Vene 

keraamika Eesti linnustes ja linnades“. Kuna keraamikaalane eriuurimus on juba tehtud, siis ei 

käsitle mina seda temaatikat enam eraldi oma magistritöös. 

Töö eesmärgid:

1 Nimetatakse ka Liivi maa sõjaks, kuid oma magistritöös kasutan Liivi sõda.
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1. Selgitada välja millised linnad ja linnused olid Liivi sõja ajal Vene garnisonide kontrolli all.

2. Vaadelda milline Liivi sõja aegne Vene päritolu arheoloogiline materjal, mis esineb Eesti ala 

Liivi sõja aegsetes linnades ja linnustes ning neid ümbritsevates piirkondades, seondub 

garnisonide tegevusega.

3. Eristada Liivi sõja aegsest leiuainesest materjal, mis oli seotud vene tsiviilelanikkonnaga.

4. Püüda teha kogutud materjali põhjalt laiemaid sotsiaal- ja sõjaajaloolisi järeldusi. 

Käesoleva magistritöö geograafilisteks piirideks on Vana-Liivimaa põhjaosa ehk tänapäeva Eesti ala 

linnad ja linnused, va Setumaa kuna viimane kuulus Venemaa koosseisu kuni 1920. aastani. 

Setumaalt pärit arheoloogilist materjali kasutan oma töös vaid võrdlusmaterjalina. 

 

1.1. Töö ülesehitus

Magistritöö on jagatud neljaks suuremaks peatükiks, mis on vastavalt teemadele liigendatud 

alapeatükkideks. Teises peatükis käsitlen Vene sõjaväe teenistuskorda ja relvastust 16. sajandi teisel 

poolel. Kolmandas peatükis tutvustan Liivi sõja ajal Eesti linnades ja linnustes toimunud 

sõjasündmusi. Töö neljandas ja viiendas peatükis analüüsin Eesti linnadest, linnustest, 

asulakohtadest ja kalmetest saadud Liivi sõja aegset venepärast arheoloogilist materjali, mis on 

seotud nii sõduritega kui ka tsiviilelanikkonnaga. Uurimistööle on lisatud ka esemete fotod ja 

müntide levikukaart.

1.2. Allikad

Antud töö kirjutamisel kasutasin enamasti arheoloogilisi allikaid. Arheoloogiline allikmaterjal 

koosneb peamiselt väljakaevamistel saadud leidudest ja juhuleidudest, mis on hoiul Tartu 

Linnamuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Viljandi Muuseumi, SA Virumaa Muuseumid, 

Põltsamaa Muuseumi ja Järvamaa Muuseumi fondides ning Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti ja 

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogudes. Samuti kasutasin publitseeritud allikaid 

ning Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti ja Muinsuskaitseameti arhiivides olevaid 

kaevamisaruandeid. Võrdlusmaterjal on kogutud peamiselt Venemaal tehtud nii käsikirjalistest 

(doktoritööd) kui ka publitseeritud uurimustes. 

5



2. Vene sõjaväe koosseis ja relvastus 

16. sajandi keskel algas Moskva suurvürstiriigi relvajõududes uus arenguetapp, mille käigus 

muudeti sõjaväeteenistus kord. 1550. aasta oktoobris loodi Bojaaride duuma otsusega uus eriliste 

teenistusinimeste seisus ehk nn parimad teenrid (лучшие слуги). Sinna arvati nii valitseja õukonna 

liikmed kui ka pikaajaliseks sõjateenistuseks enim kõlblikud nn bojaarilapsed (teenistusaadli 

madalaim aste), kes valiti välja umbes 50 maakonnast. Kokku saadi 1078 meest kellele eraldati 60 

kuni 70 versta raadiuses Moskvast uued teenismõisad koos künnimaaga. „Parimad teenrid“  pidid 

olema iga hetk valmis sõjaliste, administratiivsete ja diplomaatiliste ülesannete täitmiseks (Sergejev 

et al 2007, 138).

Järgmiseks uuenduseks sai Ivan IV otsus eristada teenistusse võtmisel isajärgset (по отечеству) ja 

vajadusjärgset (по прибору) moodust (samas, 145). Esimesse gruppi kuulusid sõjaväeteenistuses 

olevad vürstid, tatari pealike pojad (татарские «царевичи»), bojaarid, ümbruskonna aadlikud ja 

bojaarilapsed (Волков 2004, 220), kes moodustasid relvajõudude peamise osa ehk maakaitseväe 

ning nende teenistuskohad olid päritavad (Sergejev et al 2007, 145). Teisse gruppi kuulusid 

talupoegadest ja possaadiinimestest koostatud streletside (стрельцы), väravavahtide (воротники), 

kindlusmüüri kaitsjate (затинщики), kahuriväelaste (пушкари) ja linnavalvurite (городовая 

стража) sõjaüksused (samas, 146). Vajadusjärgne teenistus ei olnud pärandatav ja sinna võisid 

astuda kõik vabad inimesed (samas, 147). Mobilisatsiooni korral jaotati kõik vajadusjärgses 

teenistuses olevad sõdurid maakaitseväe polkude vahel tugevdades sellega nende sõjalist võimet 

(Волков 2004, 220). Vajadusjärgselt teenistusse kutsututele olid staatuselt lähedased kasakad 

(Sergejev et al 2007, 156). Kasakateks kutsuti vabu inimesi, põgenenud talupoegi ja holoppe, kes 

asusid elama riigi piirialadele (Чернов 1954, 29). Enne 16. sajandi keskpaika teenistuses olevad 

kasakad ei omanud Vene sõjaväes erilist rolli (samas, 30), nende peamiseks kohustuseks oli riigi 

piiride valvamine ja kaitsmine (Sergejev et al 2007, 157). 

2.1. Isajärgne ja vajadusjärgne teenistus 

Kõik isajärgses teenistuses olevad aadlikud ja bojaarilapsed pidid teenistusse ilmuma koos oma 

hobuse, relvastuse ja inimestega. Kõige varasem teave aadlike ja bojaarilaste relvastusest pärineb 

1556. aastast Kašira linnas (Moskva oblast) teostatud inspekteeringust. Ülevaatusele ilmus 222 

meest koos hobuste ja relvastusega: vibu ja nooltega (саадак) 41 meest; odadega 19 meest; 

karuodaga (рогатина) 9 meest; kirvega 1 mees ja ilma relvastuseta tuli 152 meest. Koos nendega oli 
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veel 224 holopi, kes olid relvastatud: vibu, noolte ja mõõgaga 15 meest; vibu, noolte ja karuodaga 5 

meest; vibu, noolte ja odaga 2 meest; vibu ja nooltega 41 meest; karuodaga 15 meest; odaga 16 

meest; püssiga 1 mees ja 129 inimest olid ilma relvadeta. Sellest ülevaatest järeldub, et holoppe ei 

olnud vähem kui aadlike ja bojaarilapsi ning relvastatud olid nad ka sama hästi (Чернов 1954, 79–

80).

Erinevus relvastuses oli tingitud asjaolust, et ei olnud rangelt reglementeeritud, missuguse 

relvastusega pidi ratsanik teenistusse ilmuma (samas, 80). Üheks suureks miinuseks 

maakaitsevägede puhul oli nõrk sõjaline distsipliin. Valitseja küll kasutas erinevaid meetmeid 

teenistus reeglite rikkumise vastu, kuid väga tõhusad need ei olnud (samas, 81). 

Vajadusjärgses teenistuses olevate sõjaüksuste seas olid kõige arvukamad streletsid. Streletsid 

jagunesid kaheks –  Moskva streletsid ja linna streletsid. Moskva streletsid jagunesid omakorda 

samuti kaheks – ratsastreletsid, kes kaitsesid tsaari paleesid, ning jalaväe streletsid, kes pidasid vahti 

Moskva linna tänavatel. Moskva streletse saadeti ka teistesse linnadesse kohalike garnisonide 

tugevdamiseks ning nad osalesid ka sõjakäikudel (samas, 82). 

Linna streletsid asusid garnisonidena, suuruses 20–1000 meest, enamasti riigi piiriäärsetes linnades, 

enim oli neid Pihkvas ja Novgorodis. Riigi lõunapiiridel oli streletse vähem, kuna seal olid muud 

väeüksused ja kasakad. Liivi sõja ajal asus palju streletse vallutatud linnades. Streletsideks võeti 

vaid vabu inimesi (talupoegi ja holoppe ei võetud), kes olid hea tervisega ja oskasid kasutada 

tulirelva. Teenistus streletsina oli pärandatav ja eluaegne. Vaid vanadus, haavad või vigastused 

võisid teenistusest vabastada (samas, 82–83). 

Streletsi relvastus koosnes püssist, berdõššist ja mõõgast. Lisaks relvadele said streletsid riigilt 

püssirohusarve, tina ja püssirohtu (sõjaajal 1–2 naela inimese kohta) (samas, 84). Streletsid olid 

esimesed püsivad sõjaväeüksused Venemaal. Nad olid relvastatud nii tuli- kui ka külmrelvadega 

ning omasid sõjalist väljaõpet. Streletside sõjavägi erines maakaitseväest sellepoolest, et nad olid 

alati valmis sõjaretkeks (samas, 84). 

Tulirelvi kasutasid ka vajadusjärgses teenistuses olnud kahurväelased ja kindlusmüüride kaitsjad, 

kes samuti jagunesid kaheks –  Moskva ja linna kahurväelasteks ning kindlusmüüride kaitsjateks. 

Linna kahurväelased olid Moskva kahurväelaste alluvuses. Kahurväe teenistusse võeti samuti ainult 

vabu inimesi, kes enne teenistusse astumist tundsid kahurväe tööd ning pälvisid teenistuses olevate 
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kahurväelaste eestkoste. Kahurväelaste ja kindlusmüüride kaitsjate arv oli erinev ning sõltus linna 

suurusest, näiteks 2–3 Možaiskis ja Korelas, kuni 33–34 Kaasanis ja Opotškas (samas, 90).

Rahu ajal pidasid kahurväelased vahti linnamüüridel suurtükkide juures ning tegelesid muude 

kahurväelaste töödega seotut ülesannetega, näitaks võtsid vastu uusi suurtükke, parandasid vanu, 

valmistasid püssirohtu ja kuule ning nendes linnades, kus puudusid väravavahid, vastutasid 

linnaväravate sulgemise eest (samas, 90).
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3. Eesti linnade ja linnuste kronoloogilised sündmused Liivi sõja ajal

Alljärgnevalt antakse lühiülevaate Liivi sõja ajal Vene võimu alla jäänud Eesti ala linnadest 

administratiivkeskusteks saanud Tartu, Viljandi, Rakvere, Paide ning Liivi sõjas militaarse tähtsuse 

säilitanud Põltsamaa ja Vastseliinaga seotud sündmustest. Need linnad ja linnused valisin 

uurimisobjektiks, kuna nende kultuurkihtides on lisaks Liivi sõja aegsele venepärasele keraamikale 

leitud ka muid garnisonidega seotud arheoloogilisi jälgi. Peale Tartu, Rakvere, Viljandi ja Paide olid 

Vene võimu alla jäänud Liivimaa tänapäeva Eesti territooriumi linnadest administratiivkeskusteks 

veel Narva (vene võimu all 1558–1581) ja Pärnu (1575–1582) ning sõjalise tähtsuse säilitasid 

Haapsalu (1576–1581), Karksi (1579–1582), Kirumpää (1558–1579), Laiuse (1558–1582), Lihula 

(1576–1581), Koluvere (1576–1581), Vasknarva (1558–1582), Padise (1576–1580), Tarvastu 

(1570–1582) ja Toolse (1558–1581) kindlused. Nendes linnades ja linnustes on samuti leitud Liivi 

sõja aegsete Vene garnisonide arheoloogilisi jälgi keraamika näol, kuid kuna puuduvad muud 

esemeleiud, siis jäävad need välja käesoleva uurimuse raamidest. 

3.1. Tartu

Tartus (saksa keeles Dorpat, vene allikates Юрьев või Юрьев-Ливонский) (Смирнов 2010, 470) 

oli enne Liivi sõda Tartu piiskopi residents. Sõja algusaastatel oli Tartu piiskopiks Herman Wesel 

(†  1563) (Laidre 2008, 37). Vene väed alistasid linna 18. juulil 1559. aastal vürst Pjotr Ivanovitš 

Šuiski (ca 1520–1564) juhtimisel (Смирнов 2010, 470), kes lubas linna allaandmise korral „tsaari 

armu ja rahu“  (Laidre 2008, 107). 1559. aasta detsembris tegid ordu väed ordumeister Gotthard 

Kettleri (1517–1587) juhtimisel ebaõnnestunud katse linn enda võimu alla tagasi võtta (Laur 1999, 

33; Смирнов 2010, 470). 

1562. aastaks elas Tartus arvukalt Venemaalt tulnud inimesi, kes olid sinna saadetud Bežetskaja 

pjatinast1 (Смирнов 2010, 470). 1565. aasta juulis küüditati tsaar Ivan IV käsul kõik Tartu saksa 

soost kodanikud (Laidre 2008, 151), ligi 100 perekonda koos teenijaskonnaga (kokku umbes 1000 

inimest) paigutati lotjadele ja saadeti Pihkvasse ning seal edasi Sise-Venemaale (Piirimäe 2005, 32). 

1582. aastal sõlmitud Jam-Zapolski vaherahuga andis Moskva tsaaririik Tartu üle Rzeczpospolitale 

(Смирнов 2010, 470).

1 Novgorodimaa jagunes viieks haldusüksuseks – pjatinaks: Votskaja, Šelonskaja, Obonežskaja, Derevskaja ja 
Bežetskaja (ЭСБЕ 1898 sub 942). 
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3.2. Viljandi

Viljandi (saksa keeles Fellin, vene allikates Велиад, Вельян, Вильяд või Вильян) oli enne Liivi 

sõda Saksa ordu Liivi haru komtuuri residents (Смирнов 2010, 471). Linnuse ja linna 

komandandiks oli Liivi sõja alguses endine ordumeister Wilhelm von Fürstenberg († 1568) (Fenske 

et al 1993, 243). Linn alistati vürst Ivan Fjodorovitš Mstislavski (†1586) juhitud Vene armee poolt 

1560. aastal. Linnus sai piiramise käigus kõvasti kannatada, kuid sai siiski maakonna keskuseks 

(Смирнов 2010, 471). 1562. aastaks elas Viljandis arvukalt Venemaalt tulnud inimesi, kes olid 

Viljandimaale elamisele saadetud Bežetskaja pjatinast (samas, 471). Vene asukad pidasid linnas 

kõrtsi ja kasvatasid aedvilja. Uutele elanikele ja garnisonile ehitati kaks väikest puukirikut lõhutud 

linnakiriku ja kloostrikiriku lähedale. Venelased ka taaskindlustasid linna ja parandasid linnamüüri, 

kuid kahurikuulide valamiseks lõhuti linnuse tinakatus (Westren-Doll 1939, 6). Linna ümbrust 

rüüstati sõja käigus korduvalt nii Rootsi kui ka ordu sõja salkade poolt. Jam-Zapolski vaherahuga 

andis Moskva tsaaririik Viljandi üle Rzeczpospolitale (Смирнов 2010, 471).

3.3. Rakvere

Rakvere (saksa keeles Wesenberg, vene allikates Веземборих, Раковор või Ракобор) oli enne Liivi 

sõda Saksa ordu Liivimaa harule allunud linn ja linnus. 1558. aastal oli Rakvere foogtiks Gerd 

Hüen von Ansterat (†1564). Pärast Narva alistamist Vene vägede poolt jätis Rakveret kaitsnud saksa 

garnison linnust maha ja see võeti üle Boris Kolõtševi salga poolt 1558. aasta augustis. Samal aastal 

sai Rakvere maakonna keskuseks ning oli tugevalt kindlustatud (Смирнов 2010, 469). Uue 

kindlusmüüri ehitamiseks lammutati mungaklooster, kirik, gildimaja ja mõned kivist kodanike 

kivimajad (Pagel, Kirss 2008, 52). 1562. aastaks elas Rakvere maakonnas arvukalt Venemaalt 

tulnud inimesi lähimast Votskaja pjatinast. 1568. aastal piirasid Rakveret Pärnust tulnud 

liivimaalased (Poola kuninga alamad), kuid edutult. Rootsi väed piirasid linnust 1572. ja 1574. 

aastal, kuid samuti tulemusteta. Järjekordne Rootsi vägede poolne linnuse piiramine toimus 1581. 

aastal Pontus De la Gardie (1520–1585) juhtimisel ning oli edukas. Vene garnison kapituleerus 4. 

märtsil 1581. 1583. aastal sõlmitud Pljussa vaherahuga läks linn Rootsi haldusesse (Смирнов 2010, 

469).
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3.4. Paide

Paide (saksa keeles Weissenstein, vene allikates Вештень või Пайда) oli enne Liivi sõda Saksa 

ordu Liivi haru linn ja linnus (Смирнов 2010, 469). Aastatel 1560–1562 oli linnuse komandandiks 

Jasper von Altenbockum (Casper von Oldenbockem) (ca 1535–1565) (Fenske et al 1993, 84–85). 

1558. aasta suvel ründasid Paidet vene salgad ning põletasid linnuse maha. Uuesti piirasid Paidet 

Vene väed vürst Ivan Fjodorovitš Mstislavski (†1586) juhtimisel 1560. aasta septembris. Piiramine 

oli edutu ning see lõpetati viie nädala pärast. 1562. aasta sügisel alistus Paide Henrik Klasson Horni 

(1512–1595) poolt juhitud Rootsi vägedele. 1570.–1571. aastatel pidas linn vastu Vene armee 

piiramisele, mis kestis kokku seitse kuud. 1 jaanuaril 1573. aastal ründasid ja alistasid Paide 

suurvürst Ivan IV (1530–1584) poolt juhitud väed. Linnast sai maakonna keskus. 1578. aastaks elas 

maakonnas arvukalt Venemaalt tulnud inimesi. Novembris 1581 piirasid ja alistasid Paide Göran 

Nilsson Boije (u 1540–1617) juhitud Rootsi väed. 1583. aasta Pljussa vaherahuga tunnustati Paide 

Rootsi valduseks (Смирнов 2010, 469–470).

3.5. Põltsamaa

Põltsamaa (saksa keeles Oberpahlen, vene allikates Верпал või Полчев) oli enne Liivi sõda Saksa 

ordu Liivi haru linnus (samas, 474), mis oli Viljandi komtuuri alluvuses (Tvauri 2007, 85). Pavel 

Petrovitš Zabolotski juhitud Vene väed võtsid Põltsamaa oma kontrolli alla 1558. aasta oktoobris ja 

andsid selle 1571. aastal üle hertsog Magnusele (1540–1583). 1572. aasta sügisel piirasid linna kaks 

korda Rootsi väed, kuid tulemusteta. 1574. aasta suvel rüüstasid Põltsamaad Rootsi teenistuses 

olevad liivimaalaste salgad. 1578. aasta veebruaris anti linn hertsog Magnuse alluvuses oleva Liivi 

garnisoni poolt üle rootslastele. 1578. aasta suvel, pärast nädalat kestnud piiramist, võtsid linna üle 

taas vürst Ivan Jurievitš Golitsõni juhitud Vene väed. 1582. aastal sõlmitud Jam-Zapolski 

vaherahuga andis Moskva tsaaririik Põltsamaa üle Rzeczpospolitale (Смирнов 2010, 474). 

3.6. Vastseliina

Vastseliina (saksa keeles Neuhausen, vene allikates Нейгуз, Новый городок või Новгород 

Ливонский) oli enne Liivi sõda Saksa ordu Liivi haru linnus, mis paiknes Tartu piiskopkonna maal 

(samas, 474). Sõja algusaastatel saadeti ordumeistri poolt linnuse kaitset juhtima Jorgen Uxkel 
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(Jürgen Uexküll) (Renner 2006, 47). 1558. aastal, kuu aega kestnud piiramise tagajärjel, alistati 

linnus vürst Pjotr Ivanovitš Šuiski juhitud Vene vägede poolt. 1582. aastal sõlmitud Jam-Zapolski 

vaherahuga andis Moskva tsaaririik Vastseliina üle Rzeczpospolitale (Смирнов 2010, 474). 
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4. Vene garnisonide arheoloogiline materjal 

Selles peatükis keskendun venepärasele arheoloogilisele materjalile, mida saab seostada vaid 

sõduritega. Püüan seostada Eesti linnadest ja linnustest saadud leide Venemaa analoogse 

materjaliga. Pikemalt peatun esemete tüpoloogial ja analüüsil.

4.1. Nooleotsad

Vibu- ja ammunooled moodustavad kõige arvukama sõjavarustuse hulka kuuluvate esemete 

kategooria. See laskemoona liik, mis meieni on säilinud nooleotste näol, on Venemaal viimastel 

aastatel põhjalikumalt uuritud ning tüpologiseeritud, mis annab võimaluse ka Eestis leitud Vene 

nooleotste päritolu paremini uurida.

Nooleotsi esineb arheoloogilises materjalis matuste panustena, juhuleidudena ning selliste linnade 

ja linnuste kultuurkihis, kus on olnud sõjategevust. Kui aga sõjategevust ei toimunud, esineb 

nooleotsi linna või linnuse kultuurkihis vähem (Двуреченский 2007, 279). 15.–17. sajandil toimus 

järkjärguline vibu ja ammu asendamine tulerelvadega, mis omakorda tõi kaasa ammunoolte ja 

nooleotste vähenemise arheoloogilises materjalis (samas, 279). 

Moskva vürstiriigi aladelt leitud 15.–17. sajandi noolte detailse tüpoloogia ja kataloogi on 2007. 

aastal avaldanud Oleg Dvuretšenski uurimuses Наконечники стрел Московской Руси и Русского 

государства XV–XVII веков. Dvuretšenski klassifitseerib nooleotsi viie tunnuse järgi. Nendeks 

tunnusteks on: (1) teramiku kuju (вид проникателя), (2) astangu kuju (основание пера), (3) 

teramiku läbilõige kõige laiemast kohast (форма сечения проникателя), (4) teramiku läbilõige 

astangu juurest (форма сечения основания) ja (5) rootsu läbilõige (форма сечения черешка). 

Nende tunnuste põhjal on ta jaganud nooleotsad 20 tüübiks ning need omakorda variantideks 

(variandid a, b, v, g, d vene tähestiku järgi а, б, в, г, д). Eestis teadaolevad Liivi sõja aegsed 

Venepärased nooleotsad kuuluvad Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi järgmiste tüüpide ja 

variantide alla.

Tüüp 2 –  massiivse lehega, rombikujulised nooleotsad, mis laienevad teramiku alumises 

kolmandikus, astanguga. Teramiku pikkus on vahemikus 3,5–5 cm, laius on 1–1,4 cm ja rootsu 

pikkus on 3,5–6 cm. Varasemaid analooge on teada 12.–13. sajandist kuid need püsisid kasutuses 

kuni 17. sajandini. Seda tüüpi nooleotsi on teada Pihkvast, Moskvast ja Orešeki kindlusest. 
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Funktsioonilt on see nooleotsatüüp soomustläbiv-lõikav (samas, 282). 

Tüüp 6 variant a – piklikud, rombi- või läätsekujulised lamedat nooleotsad, mis laienevad teramiku 

alumises kolmandikus, astanguga. Teramiku pikkus on vahemikus 5–8 cm, laius on 1–1,8 cm ja 

rootsu pikkus on 2,5–4,8 cm. Tüüp 6a on kõige laiema levikuga. Seda tüüpi nooleotsi on teada 

Moskvast, Belgorodist, Vologdast, Vorotõnskist, Epifanist, Pihkvast, Irboskast, Kolomnast, 

Smolenskist, Suzdalist, Tverist, Tuulast, Tušenski laagrist ja Tšeboksaridest. Tüüp dateeritakse 15.–

17. sajandisse. Otstarbelt on need universaalsed (samas, 283).

Tüüp 6 variant б –  rombi- või läätsekujulised, piklikud nooleotsad. Laienevad teramiku alumises 

kolmandikus, pikliku astanguga. Teramiku pikkus on vahemikus 5–9 cm, laius on 1–1,6 cm ja 

rootsu pikkus on 1,7–4,2 cm. Seda tüüpi nooleotsi on teada peamiselt Moskvast, Kolomnast, Tverist 

ja Moskva suurvürstiriigi lõunapiiri linnadest –  Epifanist ja Belgorodist. Antud tüüp dateeritakse 

16.–17. sajandisse. Universaalse otstarbega (samas, 284).

Tüüp 6 variant в – teramik on rombi kujuline või lapik, laieneb alumises kolmandikus, astanguga. 

Teramiku pikkus on vahemikus 3–6 cm, laius 1–2 cm ja rootsu pikkus 2–5 cm. Tüüp 6в nooleotste 

lähedasemaid analooge on teada 9.–14. sajandist, kuid nad püsivad kuni 17. sajandini ning neid 

leidub üle terve Moskva suurvürstiriigi territooriumi. Seda tüüpi nooleotsi on teada Moskvast, 

Pihkvast, Suzdalist, Tverist, Kolomnast, Ruzast, Epifanist, Tušenski laagrist, Belgorodist, 

Vorotõnskist, Kašinist, Radonežist ja Tulast. Funktsiooni järgi on variant 6в, nagu kõik 6 variandi 

nooleotsad. Universaalse otstarbega (samas, 284). 

Tüüp 6 variant д –  rombi- või läätsekujulised piklikud nooleotsad. Laienevad teramiku alumises 

kolmandikus, astanguga. Teramiku pikkus on vahemikus 4,5–7cm, laius on 1,1–1,5 cm ja rootsu 

pikkus on 1,7–4,5 cm. Seda tüüpi nooleotsi on teada Pihkvast, Moskvast, Suzdalist ja Kolomnast. 

Antud nooleotste tüüp dateeritakse 15.–17. sajandisse (samas, 285).

Tüüp 7 – suured rombikujulised nooleotsad, mis laienevad teramiku alumises kolmandikus, puudub 

astang. Teramiku pikkus on vahemikus 4,5–7 cm, laius on 1–1,7 cm ja rootsu pikkus on 2–5 cm. 

Tüüp 7 nooleotste lähedasemaid analooge on teada 10.–13. sajandist, kuid need püsisid kasutusel 

kuni 17. sajandini. Seda tüüpi nooleotsi on teada Moskvast, Tušenski laagrist, Pihkvast, Epifanist. 

Sama tüübi alla kuuluvad kaks suuremat nooleotsa Pihkvast ja Volokolamskist. Teramiku pikkus on 

7–8,3 cm, laius on 2–2,3 cm, rootsu pikkus on 4 cm (samas, 285). 
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Tüüp 15 –  suured rombikujulised nooleotsad, mis laienevad teramiku alumises kolmandikus, 

astanguga. Teramiku pikkus on vahemikus 5,6–8 cm, laius on 1,8–3 cm ja rootsu pikkus on 3–6,5 

cm. Seda tüüpi nooleotsi on teada Pihkvast, Moskvast, Borovskist, Rjazanist ja Tušenski laagrist. 

Dateeritakse 15.–17. sajandisse. Funktsiooni järgi on universaalne-lõikav (samas, 288). 

Minu poolt käsitletud nooleotsad on saadud Eesti linnade või linnuste kultuurkihtidest ja 

juhuleidudena. Praeguseks on teada 24 Liivi sõja aegset venepärast nooleotsa, mis on leitud 

Viljandi, Tartu, Paide, Põltsamaa ja Rakvere linnustelt ja linnadest ning Makita ja Härjapea 

asulakohtadelt arheoloogiliste kaevamiste käigus ning juhuleidudena Aruküla lähedal metsast 

Karula kihelkonnast.

Viljandi linnast on teada neli nooleotsa, mis on saadud linna ja eeslinna erinevate objektide 

uurimisel.

Nooleots VM 114/3 (vt joonis 1) leiti 1991. aastal Viljandi Pikk tn 4 arheoloogilistel kaevamistel. 

Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 4,2 cm, laius 0,9 cm ja rootsu pikkus 2 cm. 

Harjaga teramik on kiilukujuline, mille suurim laius on alumises kolmandikus. 

Nooleots VM 11180: 7 (vt joonis 2) leiti 2007. aastal Viljandi Kirsimäe aida arheoloogilistel 

kaevamistel. Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 2. Teramiku pikkus on 4,2 cm, laius 1,5 cm ja rootsu 

pikkus 3,4 cm. Harjata teramik on rombi kujuline, laieneb teramiku alumises kolmandikus. 

Nooleots VM 11090: 212 (vt joonis 3) saadi 1999. aastal päästekaevamistelt Viljandi spordihoone 

juurdeehituse rajamisel. Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 5 cm, laius 1,2 cm 

ja rootsu pikkus 2,1 cm. Harjaga teramik on kiilukujuline, suurim laius on alumises kolmandikus. 

Nooleots VM 11090: 118a (vt joonis 4) saadi 1999. aastal päästekaevamistelt Viljandi spordihoone 

juurdeehituse rajamisel. Nooleotsal puudub teramiku ots. Kuulub tüüpi 6д. Teramiku pikkus (ilma 

otsata) on 6,5 cm, laius 1,2 cm ja rootsu pikkus 3,3 cm. Harjata teramik on kiilukujuline, laieneb 

teramiku alumises kolmandikus. 

Tartu linnast on teada kaheksa nooleotsa. Tartu linnuse arheoloogilistelt kaevamistelt on tulnud neli 

nooleotsa ning ülejäänud neli nooleotsa on leitud Tartu linna ja eeslinna erinevate objektide 

uurimisel.

Nooleots TM A-17: 47 (vt joonis 5) leiti 1960. aastal Tartu linnuse arheoloogilistel kaevamistel. 
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Sellel puudub teramiku ots. Kuulub tüüpi 6б. Teramiku pikkus on 8,5 cm, laius 1,5 cm ja rootsu 

pikkus 3 cm. Harjata teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus.

Nooleots TM A-17: 196 (vt joonis 6) leiti 1960. aastal Tartu linnuse arheoloogilistelt kaevamistelt. 

Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 6д. Teramiku pikkus on 6 cm, laius 1,5 cm ja rootsu pikkus 2,5 cm. 

Harjaga teramiku on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-246 (vt joonis 7) leiti 1979. aastal Tartu linnuse arheoloogilistelt kaevamistelt. 

Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 3,8 cm, laius 1,6 cm ja rootsu pikkus 2,2 

cm. Harjata teramik on rombikujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-15: 1400 (vt joonis 8) leiti 1957. aastal Tartu linnuse kaevamistel. Kuulub tüüp 7 

suuremate nooleotste hulka. Teramiku pikkus on 7,6 cm, laius 1,8 cm ja rootsu pikkus 4,2 cm. 

Harjaga teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-43: 158 (vt joonis 9) leiti aastatel 1988–1990 Tartu Ülikooli Botaanikaaia 

arheoloogilistelt kaevamistel. Eksemplar kuulub tüüpi 15. Teramiku pikkus on 6,5 cm, laius 2,5 cm, 

rootsu pikkus 3,5 cm. Harjata teramik on rombikujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-45: 4564 (vt joonis 10) leiti aastatel 1988–1991 Tartu VII kvartali kaevamistel. 

Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 5,3 cm, laius 1,6 cm ja rootsu pikkus 1,6 cm. Harjata teramik 

on rombikujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-126: 1248 (vt joonis 11) leiti 2004. aastal Tartu lõunapoolse eeslinna alalt uue 

kaubamaja rajamisel (Riia tn 1) toimunud päästekaevamiste käigus. See kuulub tüüpi 6a. Teramiku 

pikkus on 5,9 cm, laius 1,5 cm ja rootsu pikkus 3,6 cm. Harjaga teramik on kiilukujuline, laieneb 

alumises kolmandikus. 

Nooleots TM A-173: 296 (vt joonis 12) leiti 2007. aastal Lossi tn 15 hoovil toimunud kaevamistel. 

Sellel puudub teramiku külje tükk. Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 4,5 cm, laius 1,6 cm 

(võimalik laius 2 cm) ja rootsu pikkus 3 cm. Harjaga teramik on rombikujuline, laieneb alumises 

kolmandikus. 

Paidest on teada üks nooleots TÜ 1924: 35 (vt joonis 13). Nooleots leiti 2011. aastal arheoloogilise 

järelevalve käigus Paide linnuse konvendihoone idaküljelt maapinnalt. Nooleotsal puudub teramiku 

ots ja suur osa rootsust. Kuulub tüüpi 6б. Teramiku pikkus (teramiku otsata) on 5,4 cm, laius 1,6 cm 
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ja rootsu pikkus 1,5 cm. Harjaga teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Põltsamaa linnuselt on teada kaks nooleotsa, mis leiti 1988. aastal toimunud arheoloogilise 

järelvalve käigus. 

Nooleots PKM 3293 (vt joonis 14) on peaaegu terve, puudub suurem osa rootsust. Kuulub tüüpi 6д. 

Teramiku pikkus on 6,6 cm, laius 1,4 cm ja järgijäänud rootsu pikkus 1,1 cm. Harjata teramik on 

rombikujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots PKM 3294 (vt joonis 15) on peaaegu terve, puudub suur osa rootsust. Kuulub tüüpi 6д. 

Teramiku pikkus on 7 cm, laius 1,4 cm ja säilinud rootsu pikkus 1,2 cm. Harjaga teramik on 

kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Rakverest on arheoloogilistelt kaevamistelt saadud viis nooleotsa.

Nooleots RM A 5020: 308 (vt joonis 16) leiti 1992. aastal Rakvere linnuse lähedalt kaevamistel 

Rakvere Teatri juures. Nooleots on peaaegu terve, teramiku alumises kolmandikus puudub teramiku 

külje tükk. Kuulub tüübi 7 suuremate nooleotste hulka. Teramiku pikkus on 7,2 cm, laius 1,5 cm 

(võimalik laius 2 cm) ja rootsu pikkus 4 cm. Harjata teramik on kiilukujuline, laieneb alumises 

kolmandikus. 

Nooleots RM A 5020: 310 (vt joonis 17) leiti 1992. aastal Rakvere linnuse lähedalt kaevamistel 

Rakvere Teatri juures. Otsik on poolik. Olemas on roots, astang ja teramiku alumine kolmandik, mis 

võimaldab mõõta teramiku ligikaudset laiust. Mõõtude ja vormi järgi võib nooleotsa paigutada 

tüüpi 15. Teramiku laius on 3 cm ja rootsu pikkus 4,7 cm. Harjata teramik on rombikujuline, laieneb 

alumises kolmandikus. 

Nooleots RM A 7: 547 (vt joonis 18) leiti 1987. aastal Rakvere linnuse arheoloogilistel kaevamistel. 

Nooleots on terve. See kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 5,5 cm, laius 1,4 cm ja rootsu pikkus 

3,4 cm. Harjaga teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots RM A 7: 742 (vt joonis 19) leiti 1987. aastal Rakvere linnuse arheoloogilistel kaevamistel. 

Nooleots on terve. Kuulub tüüpi 6в. Teramiku pikkus on 5,1 cm, laius 1,2 cm ja rootsu pikkus 3,7 

cm. Harjaga teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots RM A 7: 850 (vt joonis 20) leiti 1987. aastal Rakvere linnuse arheoloogilistel kaevamistel. 
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Nooleots on terve. See kuulub tüüpi 6а. Teramiku pikkus on 7,5 cm, laius 1,5 cm ja rootsu pikkus 

2,5 cm. Harjata teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

1987. aastal Otepää kihelkonna alal Makita asulakoha ümbruskonna inspektsiooni käigus leiti 

nooleots AI 5466: 17 (vt joonis 21), mis kuulub tüüpi 6б. Nooleotsal puudub teramiku ots. 

Teramiku pikkus (ilma teramiku otsata) on 3,5 cm, laius 1,2 cm ja rootsu pikkus 1,6 cm. Harjaga 

teramik on kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. Makita asulakoht jääb uusaegsete kaartide 

andmeil Tartu-Otepää-Valga tee äärde (Veldi 2004, lisa 4; lisa 7) ning vene nooleotsa esinemine 

antud asulakoha kultuurkihis võib viidata sellele, et Makital võis olla lühiajaline vene sõdurite 

peatuspaik või toimus siin mingi relvakonflikt.

Nooleots AI 6004 I: 283 (vt joonis 22) leiti 1994. aastal tänapäeva Tallinna linna alale jääva 

Härjapea asula arheoloogiliste kaevamiste käigus. Nooleots on terve. See kuulub tüüpi 6д. 

Teramiku pikkus on 7 cm, laius 1,3 cm ja rootsu pikkus 1,8 cm. Harjata teramiku vorm on 

kiilukujuline, laieneb alumises kolmandikus. Tõenäoliselt on antud nooleots Tallinna piirkonda 

sattunud, kas 1571. aastal või 1577. aastal toimunud piiramiste käigus.

2011. aasta sügisel leidis kohalik detektorist Kagu-Eestist Aruküla lähedalt kaks identset nooleotsa. 

Võimalik, et need olid välja lastud jahi või relvastatud konflikti käigus, kuid ei tabanud sihtmärki ja 

jäid metsa. 

Nooleotsal TÜ 1918: 1 (vt joonis 23) puudub teramiku ots. See kuulub tüüpi 6д. Teramiku pikkus 

(ilma otsata) on 5,7 cm, laius 1,5 cm ja rootsu pikkus 2 cm. Harjaga teramik on rombikujuline, 

laieneb alumises kolmandikus. 

Nooleots TÜ 1918: 2 (vt joonis 24) on terve. See kuulub tüüpi 6д. Teramiku pikkus 7 cm, laius 1,5 

cm ja rootsu pikkus 2 cm. Harjata teramik on rombikujuline, laieneb alumises kolmandikus. 

Käsitletud nooleotsad on enamasti sarnased, teramiku pikkus varieerub vahemikus 3,8–8,5 cm. 

Enim (16 eksemplari) on pikkusega 5,0–7,6 cm, teramike laius 0,9–3 cm. Teramikud on kas rombi- 

või kiilukujulised nii harjaga kui ka harjata. Kõik teramikud on astanguga, välja arvatud kaks 

eksemplari (TM A-15: 1400, RM 5020: 308). Otstarbelt on need nooleotsad universaalsed ning 

mõeldud kaitserüüta või lihtrelvastatud vaenlase vastu (Кренке 2009, 117), välja arvatud üks 

eksemplar (VM 11180: 7), mille otstarve on soomustläbiv-lõikav. 
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4.2. Berdõšid

Berdõšš oli 16.–17. sajandil Moskva riigi üks peamine ründerelvade hulka liigitatav külmrelv. 

Berdõšš on kuusirbikujulise teramikuga pikavarreline kirves. Selle iseloomulikuks tunnuseks on 

kirve lõua allosas olev kitsas pikendus ehk saba (косица), mis kinnitati varre külge. Seega oli 

berdõši teramik kinnitatud varre külge nii kirvesilma kui ka mainitud pikenduse abil. Sedalaadi 

kinnitus varre külge eristab berdõšše 15. sajandi teise poole Lääne-Euroopa hellebardidest, millede 

hulgas on ka kahe silmaga variante (Двуреченский 2008, 107–108).

Anatoli Kirpitšnikovi andmetel on berdõšši mainitud esmakordselt 1468. aastal Lvovi kroonikas 

(Львовская летопись), kus kirjeldatakse õukonnatseremoonias osalevaid kirve-berdõši kandjat 

(секироносец-бердышник) ning Siegmund Freiherr von Herbersteini raamatus „Kirjad 

Moskooviast“  (Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549), kus ta mainib vürsti kirvega 

(Кирпичников 1976, 22). Teisalt aga väidab Oleg Dvurečenski oma kandidaadi väitekirjas, et 

Siegmund Freiherr von Herberstein ei ütle midagi berdõššide kohta, kuid mainib kirve olulist rolli 

(Двуреченский 2008, 108). Dvuretšenski sõnul esineb berdõšši kirjalikes allikates esmakordselt 

Moskva sõjaväe relvastuses seoses Poola kuninga ja Leedu suurvürst Stefan Batory (1533–1586) 

juhitud sõjaretkega Pihkva alla aastal 1581 (samas, 109).

Berdõši kasutuselevõtt on seotud tulirelvade ilmumisega relvastusse. Neid kasutati laskmisel 

musketi toena streletside jalaväeüksustes (огненные стрельцы), mis olid moodustatud 15. 

sajandiviimasel veerandil (Кирпичников 1976, 23). Kirjalike allikate andmetel lõppes ratsaväes 

kirveste kasutamine 16. sajandi lõpus, kuid need jäid edasi jalaväe relvastusse (samas, 23), kuni 

streletside üksuste likvideerimiseni 17.–18. sajandi vahetusel, millega kaasnes ka berdõššide 

relvastusest mahavõtmine (Денисова et al 1953, 45).

Berdõši esimesed teaduslikud kirjeldused 19. sajandi lõpus panid aluse diskusioonidele nii nimetuse 

kui ka relva enda päritolu kohta (Двуреченский 2008, 105). Wendelin Boeheim oletas, et berdõšš 

arenes välja 13.–14. sajandi suurtest kirvestest. Boeheim tuletas sõna berdõšš ühe sõjakirvetüübi 

saksakeelsest nimetusest Barte. Ta arvas, et seda tüüpi väljavenitatud teramikega kirved, olid 

omased kõikidele Põhja-Euroopa rahvastele 15.–16. sajandil. Ta mainib ka, et analoogseid kirveid 

kasutasid Rootsi kuninga ihukaitsjad (Бехайм 1995, 266-267, Двуреченский 2008, 105). Pärast 
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Boeheimi märgivad ka Vene teadlased nagu A. Kirpitšnikov, Maria Denissova (Денисова, et al 

1953, 43) ja Vassili Gorodtsov, et berdõššide lai levik vastas uue sõjaüksuse –  tulirelvadega 

varustatud jalaväe –  vajadustele. Ning lisaks Venemaale võeti selline relv kasutusele ka Rootsis 

(Двуреченский 2008, 106–107 ja seal viidatud kirjandus). Rootsi 16.–17. sajandi berdõšid erinevad 

Vene omadest teramiku kuju poolest. Rootsi berdõššidel on teramiku ülemine ots sepistatud sirgeks 

piigiks 1, seega olid need mõeldud ka kasutamiseks torkerelvana.

O. Dvuretšenski kirjeldas oma uurimuses kõiki Venemaal teadaolevaid berdõšše. Venemaa materjal 

on pärit peamiselt erakogudest, nt vürst Sergei Dmitrievitš Šeremetjevi (1844–1918) relvakogust ja 

muuseumide kollektsioonidest, nt Ermitaažist, Moskva Kremli Relvapalatist, Peterburi Artilleeria 

Muuseumi kogudest. Kokku on Venemaal teada 522 berdõšši ja nende katkeid, millest vaid 7 on 

saadud arheoloogilistelt kaevamistelt ning neist ainult kaks on leitud plaaniliste kaevamiste käigus 

ja nende leiukohakoht on täpselt dokumenteeritud (samas, 110–111).

Esimene, kes tüpologiseeris Venemaa berdõšše oli V. Gorodtsov. Tema tõi välja 4 peamist tüüpi: 1) 

kirvelaadsed berdõšid (бердыши-топоровидные); 2) sarvekujulise esiotsaga berdõšid (бердыш с 

роговидным передним концом); 3) sarvekujulise esiotsaga berdõšid ühe või kahe augureaga 

teramiku tagaserval (бердыш с роговидным передним концом и с одном или двумя рядами 

скважин по тупию бердыша); 4) kuusirbikujuliselt lõigatud ülemise otsaga berdõšid (бердыш с 

верхним концом, срезанным в виде полумесяца) (samas, 111). Gorodtsovi tüpoloogiat on oma 

töödes kasutanud nt M. Denissova (Денисова et al 1953, 43). Ka O. Dvuretšenski võttis Gorodtsovi 

tüpoloogia oma liigituse aluseks ning täiustas seda. O. Dvuretšenski jagab berdõšid kuju ja 

konstruktsiooni põhjal neljaks tüübiks ja tüübid 2 ja 3 omakorda variantideks (variandid a, b, vene 

tähestiku järgi а, б, в). Oma töös kasutan O. Dvuretšenski klassifikatsiooni.

Eestist on arheoloogilisest leiukontekstist saadud viis berdõšši. Nendest neli on leitud Viljandi 

linnusest aastatel 1878–1879 tehtud väljakaevamiste käigus ning üks, mis väidetavat oli leitud Ida-

Virumaalt Murakaraba saarelt Saarevälja kohalt põllu kündmisel „enne nõukogude võimu“. Ostetud 

Pärnu Muuseumile antikvariaadist 1995. aastal 

Berdõšil VM 1513 (vt joonis 25) on teramiku ots ära roostetanud ja saba murdunud. Teramiku 

1  Ain Mäesalu suuline kommentaar 27.03. 2012.
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pikkus on 26,4 cm, teramiku laius koos silmaga on 10,3 cm, järgi jäänud saba pikkus on 1,6 cm. 

Antud eksemplar on ebatüüpiline, kuna üleminekul kirve silmalt teramikule on berdõšš kitsam ja 

piklikum, kui teised seda tüüpi relvad. Tõenäoliselt on see berdõšš kas kohalik ümbertöötlus või on 

relva kohapeal parandatud, kuid vaatamata berdõšši ebatüüpilisele kujule on see siiski Vene 

päritolu2.

Berdõšš VM 4275 (vt joonis 26) on terve. Teramiku pikkus on 50 cm, teramiku laius koos silmaga 

on 10 cm, saba pikkus on 12,5 cm. 

Berdõšil VM 4276 (vt joonis 26) on ülemine ots murdunud. Teramiku pikkus on 23,7 cm, teramiku 

laius koos silmaga on 9,8 cm, saba pikkus on 13,1 cm. 

Berdõšš PäMu 21114 A 2590 (vt joonis 27) on terve. Teramiku pikkus on 34,2 cm, teramiku laius 

koos silmaga 11 cm, saba pikkus 12 cm. Berdõšši teramiku ots on sirgeks piigiks sepistatud ning 

kirve silm ja üleminek silmalt teramikule erineb vene berdõššidest. Ülemineku osa on kitsam ja 

piklikum ning kirvesilma serv on laienev. Selline kuju lubab väita, et tegu ei ole Vene päritolu 

berdõššiga vaid hoopis Rootsi relvaga. 

Berdõšil VM 1512 (vt joonis 28) puudub ülemine osa, mis kahjuks ei võimalda selle täpset 

klassifitseerimist. Teramiku laius koos silmaga on 10,2 cm, saba pikkus 9,3 cm. Antud eksemplari 

silm ja selle ülemineku koht teramikule on identne PäMu 21114 A 2590 berdõššiga. Kuna sellel 

berdõššil puudub teramiku ülemine osa on tema täpne identifitseerimine raskendatud. Kuid vaadates 

silma ja selle teramikule ülemineku kohta, on pigem tegu Rootsi, kui Vene relvaga.

Neljast Viljandi berdõššist kolm kuuluvad O. Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi tüüp 2 varianti a, 

mis hõlmab pikaks venitatud kuusibikujulise teramiku ja sarvekujulise ülemise otsaga berdõšše, mis 

on sepistatud üheks tervikuks. Teramiku pikkus on 30–50 cm, laius koos silmaga 11,8–17 cm ja 

saba pikkus 2,8–17,2 cm. Neid on saadud Käkisalmi (Korela) kindlusest, Troitse-Sergi kloostri 

relvapalatist, Solovetski kloostrist ja Tušinski laagrist. Kõige laiemas kohas (kirveseljast terani) on 

berdõššidel kolmnurkne läbilõige. Samuti võib esineda rombikujulist läbilõiget berdõši 

sarvekujulisel ülemisel otsal, mis tähendab, et relv oli teritatud mõlemalt poolt. M. Denissova 

2 O. Dvuretšenski kommentaar 15.04.2012.
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dateeris üheks tervikuks sepistatud berdõšše 16. sajandisse ja 17. sajandi algusesse. Sama 

dateeringu pakkus välja ka V. Gorodtsov. Kuna antud tüübi berdõšše on leitud Tušenski laagri 

territooriumilt, on võimalik neid täpselt dateerida nn Segadusteaega (1598–1613). Iseloomulikud on 

ka Troitse-Sergi kloostri berdõšid, mis on samuti dateeritud peamiselt Segadusteaega. Just niisugust 

tüüpi berdõšše võidi kasutada torkerelvana, millele viitab varem mainitud mõlemalt poolt teritatud 

ülemine ots. Selline detail leidub vaid 2a tüüpi berdõššidel (Двуреченский 2008, 115–116). 

Viljandi linnuse berdõšid on kitsamad, kui O. Dvuretšenski poolt kirjeldatud Vene materjal. Tüübi 

2a laius Dvuretšenski järgi on 11,8–17 cm. Viljandist leitud berdõššide laius jääb vahemikku 9,8–

10,3 cm. Tõenäoliselt on see asjaolu tingitud sellest, et Viljandi berdõšid on tüüp 2a üks varasemaid 

eksemplare. Venemaalt teadaolevad tüüp 2a berdõšid pärinevad segaduste ajast, samas kui Viljandis 

oli Vene garnison vahemikus 1560–1582. 

Ida-Virumaalt pärit berdõšš on Rootsi päritolu. Seda näitavad nii berdõšši teramiku ülemise ots, mis 

on Rootsi berdõššidele omaselt sepistatud sirgeks piigiks kui ka kirvesilma kuju ja selle ülemineku 

osa teramikule. Ühe Viljandi linnuselt pärit berdõšši katke identifitseerimine on raskendatud kuna 

puudub teramiku ülemise osa, kuid kirvesilma kuju ja selle ülemineku osa teramikule on omased 

pigem Rootsi relvadele. Tõenäoliselt sattus Rootsi berdõšš Viljandi linnusesse sõjasaagina. 

Vene berdõšše leidub veel Eesti Ajaloomuuseumi ja Narva Muuseumi relvakogudes, kuid neil 

puudub arheoloogiline leiukontekst. Ajaloomuuseumi berdõšid pärinevad Eestimaa Kirjanduse 

Ühingu ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Tõenäoliselt olid need saadud juhuleidudena, kuid 

jõudes Eesti Ajaloomuuseumi relvakoguse, polnud nende päritolu enam teada. Mõned 

Ajaloomuuseumi eksemplarid saadi 1960. aastatel Ermitaažist, kuid need olid samuti juba seal kas 

ilma kontekstita või depasportiseerunud3. Narva Muuseumis olev berdõšš saadi 1983. aastal eraisiku 

käest (Bulatnikov 2010, 229), kes leidis selle Koskolova küla (Venemaa Leningradi oblast) lähedalt 

soost4.

3 Jaak Mälli kommentaar 27.03.2012.
4 Aili Vesteri kommentaar 02.04.2012.
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4.3. Kontsarauad

Eesti linnade ja linnuste varauusaegsetes kultuurkihtides leidub sageli kontsaraudu. Nende eesmärk 

oli kaitsta saapa kontsi kiire kulumise eest. Erinevalt muudest nahkjalatsi elementidest säilivad 

rauas kontsaplekid kõige paremini. 

Kontsarauad võeti Kesk- ja Ida-Euroopas kasutusele 16. sajandi teisel poolel eelkõige sõjaväelaste 

jalatsite kaitseks. Kontsaplekke on leitud paljudest Venemaa linnadest ja linnustest, nt Novgorod 

(Гусева et al 2007), Rjazan (Завьялов 2005), Pihkva (Харлашов 2003, 14 ), Moskva (Векселер et 

al 1997, 114) ning Valgevene linnusest Mirnõj (Трусов et al 1986) jpt. Lisaks kunagise Moskva 

suurvürstiriigi aladele on kontsaraudu 16. sajandi teise poole leiukontekstist leitud rohkesti ka 

Poola–Leedu riigi aladelt (Cymbalak 2006, 264). Rootsi kuningriigi tollastelt aladelt Rootsis ja 

Soomes vaadeldavast perioodist pärit kontsaraudade kohta teavet leida ei õnnestunud.

Vaatamata selle leiuliigi suurele kogusele, ei ole see teema arheolooge eriti köitnud. Eesti 

kaevamisaruannetes ja arheoloogia kirjanduses vaid mainitakse kontsaraudade olemasolu (nt Tvauri 

2004, 397; Kivi 2009, 46), kuid lähemalt neid ei kirjeldata ega analüüsita. Sama nukker seis on ka 

Venemaal. Vaid üks 15.–18. sajandi kontsaraudu lähemalt käsitlev artikkel Aleksander Veksleri, 

Julia Lihteri, ja Dmitri Osipovi sulest on ilmunud 1997. aastal D. Osipovi Novgorodi 10.–17. 

sajandi nahkjalatsite leide käsitleva väitekirja osana. Enne mainitud artiklit on Venemaal samuti 

vaadeldut kontsaraudu vaid kaasmaterjalina, kui osa jalanõude toodangust või osa sepatöös ja 

rauatöötlemises (Векслер et al 1997, 114). Kuna muid kontsaraudu käsitlevaid publikatsioone pole, 

lähtun Eesti materjali kirjeldamisel just eelpool mainitud artiklist. 

Kontsaraudu on kinnitusviisi järgi jaotatud kolmeks tüübiks –  1) ogadega kinnitatavad ehk 

sisselöödavad (врезные на шипах); 2) naeltega kinnitatavad (набивные на гвоздях); 3) 

kombineeritud (on olemas nii ogad, kui ka augud naelutamiseks) (samas, 114). 

Võrreldes kontsaraudade mõõtmeid (kitsas – kaare laius on alla 10 mm, lai – üle 10 mm) ja kõrgust 

(kõrge – kaare paksus on üle 3 mm, lame – alla 3 mm) saab eristada nelja varianti: 1) kõrge-kitsas 

kaar; 2) kõrge-lai kaar; 3) lame-kitsas kaar; 4) lame-lai kaar. Neljandas variandis võib eristada nii 

ümara kui terava kannaga kontsaraudu (samas, 116). 
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Suuruste ja kinnitusviisi korrelatsioon näitab, et sisselöödavaid kontsaraudu on neli varianti: 1) 

kõrge-kitsa kaarega ääriseta; 2) kõrge-laia kaarega äärisega; 3) kõrge-laia kaarega ääriseta; 4) lame-

laia kaarega ääriseta. Kombineeritud kontkontsaraudu on kaks varianti: 1) kõrge-laia kaare ja 

äärisega; 2) lame-laia kaarega ääriseta. Naelutavaid kontkontsaraudu on vaid üks variant – lame-laia 

kaarega ja ääriseta (samas, 117).

Kronoloogiliselt jaotuvad Moskva kontsarauad järgmiselt (samas, 117): 

a) sisselöödav kõrge-kitsa kaarega ääriseta – 16. sajand – 17. sajandi esimene pool; 

b) sisselöödav lame-laia kaarega ääriseta – 16. sajand – 17. sajandi teine pool; 

c) sisselöödav lame-laia kaare ja äärisega – 16. sajand – 17. sajandi teine pool; 

d) sisselöödav kõrge-laia kaarega ääriseta – 17. sajandi esimene pool; 

e) kombineeritud lame-laia kaarega ääriseta – 16.–18 sajand; 

f) kombineeritud lame-laia kaare ja äärisega – 17.–18. sajand; 

g) naelutav lame-laia kaarega ääriseta – 18.–20. sajand.

Vene arheoloogid pole jõudnu ühisele arvamusele rauast kontsaplekkide kasutuselevõtu ajas. Ühed 

arvavad, et kontsarauad võeti kasutusele 14. sajandi lõpus, teised, et 16. sajandi keskpaigas. Igal 

juhul Moskvas ei esine kontsarauad 16. sajandist varasemates kihtides (samas, 114). 

Alljärgnevalt vaatlen lähemalt venepäraseid kontsaraudu, mis olid leitud Viljandi, Vastseliina, 

Paide, Põltsamaa ning Tartu linnade ja linnuste kultuurkihist. Kokku on analüüsitud 58 eksemplari. 

Nagu eelpool öeldud, esineb taolisi kontsaplekke hulgaliselt Venemaa linnade ja linnuste 

kultuurkihtides, mis võimaldab oletada nende vene päritolu. 

Kõige arvukam kontsaraudade kollektsioon on pärit Viljandist. Need on leitud Viljandi linna ja 

linnuse arheoloogiliste uuringute käigus erinevatel aastatel. Kokku on Viljandist 29 kontsarauda. 

Kõik sealsed kontsarauad on sisselöödavad. Lame-laia kaarega ja ääriseta on 23 eksemplari1 (vt 

joonis 29: 1–2; joonis 30–32: 1–11) millest seitse eksemplari2 (vt joonis 32: 12–15; joonis 33–35) 

on terava kannaga. Ühe kontsaraua katke3 (vt joonis 32: 16) tüüp on ebakindel, sest pole arusaadav, 

kas see oli terava kannaga või mitte (on loetud lame-laia kaarega ääriseta kontsaraudade alla). 

Kõrge-peene kaare ja ääriseta on kuus eksemplari4 (vt joonis 29: 3–4; joonis 36–37). 

1 VM 3965; VM 3966; VM 11090: 70, 228; KRPI Vi80.
2 KRPI Vi80; VM 10694: 2; VM 11090: 41, 137.
3 KRPI Vi80. 
4 VM 3967; VM 3968; KRPI Vi80; VM 10989: 18. 
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Vastseliina linnuselt on teada kuus kontsarauda. Nendest viis on sisselöödavad ja üks 

kombineeritud. Lame-laia kaarega ja ääriseta kontsaraudu on kaks5 (vt joonis 38–39), mõlemad on 

terava kannaga. Kõrge-peene kaarega ja ääriseta kontsaraudu on kolm6 (vt joonis 40–42). 

Kombineeritud kontkontsaraua katke7 (vt joonis 43) on lame-laia kaarega ja ääriseta ning kolme 

auguga keskel naelte jaoks. Kuna antud eksemplaril on otsad murdunud ei saa kindlaks teha, kas 

seal olid ogad või mitte, võib see kuuluda ka naelutavate kontsaraudade alla. Kuid selle kontsapleki 

kuulumist kombineeritud ja mitte naelutavasse tüüpi tõestab asjaolu, et see leiti koos kolme 

sisselöödava kontsarauaga, mis pärinevad 16.–17. sajandist, samas kui naelutatavad kontsarauad on 

Moskva materjali järgi ajandatud 18. sajandisse.

Paide linnuselt on teada kuus kontsarauda. Kõik need on sisselöödavad ja ääriseta. Lame-laia 

kaarega ja ääriseta on neli eksemplari8, millest kolm on terava kannaga9 (vt joonis 44). Kõrge-peene 

kaarega ja ääriseta kontsaraudu on Paide linnuselt kaks10 (vt joonis 45).

Põltsamaa linnusest on teada kaks kontsarauda. Mõlemad on sisselöödavad ja ääriseta. TÜ 714: 181 

(vt joonis 46) on lame-laia kaarega. TÜ 714: 325 (vt joonis 47) on kõrge-peene kaarega. 

Tartu linnast ja linnuselt on teada vähemalt 15 kontsarauda. Kõik need on sisselöödavad. Lame-laia 

kaarega ja ääriseta kontsaraudu on kümme eksemplari11 (vt joonis 48–50), millest seitse12 (vt joonis 

51–57) on terava kannaga. Kõrge-peene ja ääriseta kontsaraudu on viis eksemplari13 (vt joonis 58–

62).

5 TÜ 1435: 2270;TÜ 1563: 32.
6 TÜ 1435: 21, 2250; TÜ 1499: 24. 
7 TÜ 1435: 680. 
8 Lange 1987 foto 21.
9 Lange 1987 foto 5, 21; TÜ 1924: 51.
10 Lange 1987 foto 21; TÜ 1924: 9. 
11 TM A-40; TM A-178: 8623; TM A-160: 266.
12 TM A-51: 71/5; TM A-51: 242;TM A-43: 256/2;TM A-126: 1253; TM A-178: 5651; 8624, 9282 (ei klappi 
leiunimekirjaga). 
13 TM A-124; TM A-18: 48a; TM A-43; TM A-43:418; TM A-172: 233. 
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Tabel 1. Kirjeldatud kontsaraudade jaotus

                                                                  Kaare vorm

  Kinnituse tüüp          Kõrge-peenike          Lame-lai            Lame-lai terava kannaga   Dateering

Sisselöödav                       17                            21                                 19                        16.–17. saj.

Kombineeritud                                                   1                                                              16.–17. saj.

Kirjeldatud kontsarauad ei ole kindlasti kogu Eestis leitud arheoloogiline materjal. Kontsaplekke on 

arvukalt leitud mitmest Eesti linnast ja linnusest ning need ei kajastu alati kaevamisaruannetes (tihti 

on leiunimekirjas märgitud kas “raudese”  või “raudeseme ktk”). Käesoleva töö jaoks materjali 

kogumisel ei olnud prioriteediks mitte esemete arvu kokkulugemine, vaid vaadeldavate esemete 

liikidest ja levikust ülevaate saamine. Kõik käsitletud Eestist leitud kontsarauad on analoogsed 

Moskva ja ka teiste Venemaa linnade arheoloogilisele ainesele, mis annab võimaluse oletada, et 

need on pärit 16. sajandi vene saabastelt, mida tol ajal kandsid vaid vürstid, bojaarid ja sõdurid 

(Изюмова 1959, 210). Kuid kõrge-kitsa kaarega kontsaraudu esineb hulgaliselt, ka Poola-Leedu 

riigi alalt saadud 16.–17. sajandi materjalis (Cymbalak 2006, 264). Samas lameda-laia kaarega 

kontsaraudu tänapäeva Poola aladelt leitud ei ole14. Seetõttu ei saa välistada, et osa kõrge-kitsa 

kaarega kontsaraudadest on tõendiks Poola-Leedu sõjaväelaste viibimisest Liivimaa linnustes ja 

linnades. 

Eesti kontsaraudade hulgas leidub rohkem laia-lameda kaarega, kui kõrge-peene kaarega 

kontsaraudu (tabel 1). Analüüsitud esemete hulgas puuduvad aga täiesti äärega kontsarauad ja 

kõrge-lameda kaarega kontsarauad. Kuna kontsarasudu on nii Venemaal, kui ka Eestis vähe uuritud, 

on raske kindlaks määrata kitsa kaarega kontsaplekkide täpset päritolu, kuid on võimalik antud 

leiuliik siiski kindlalt dateerida 16. sajandi teise poolde ja 17. sajandisse. 

14 Andres Tvauri suuline kommentaar 15.03.2012.
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5. Vene garnisonide ja tsiviilelanikkonna arheoloogiline materjal 

Käesolevas peatükis vaatlen venepärast arheoloogilist materjali, mida saab seostada nii sõduritega 

kui ka nendega koos tulnud vene tsiviilelanikkonnaga. Püüan seostada Eesti linnadest, linnustest, 

asulakohtadest ja kalmetest saadud materjali Venemaa analoogse materjaliga. Pikemalt peatun 

esemete tüpoloogial ja analüüsil.

5.1. Vene õigeusu kaelaristid

Sajandite vältel on rist olnud Kristluse peamiseks sümboliks. Kaelaristid jõudsid Venemaale 

Bütsantsist koos ristiusuga rohkem, kui 1000 aastat tagasi (Станюкович et al 2003, 2). Ristidel 

kopeeriti tihti monumentaalseid vorme vähendatud kujul ning kujutati kristluse peamisi sümboleid, 

nt ristilöödud Kristus ümber puusade seotud riidetükkiga ja painutatud kehaga, rist Kolgata mäel 

koos Kristuse kannatusega seotud atribuutikaga (Arma Christi) ja ilma, deemonitapjad 

(демоноборцы) Nikita (Никиты-бесогон) ja Miikael (архангел Михаил) jt (Гнутова et al 2000, 

20). Suures koguses riste millel on kujutatud Nikitat on leitud Novgorodi, Tveri ja Staritsa linnade 

15. –16. sajandi kihtides. Alates 16. sajandist hakati ristidel kujutama monogramme – 

М.Л.Р.Б.Г.Г.–«Место лобное рай [либо «распят»] бысть. Гора Голгофа»; pea juures – 

Г.А.–«Глава Адамова», ning К.Т. – «Копие. Трость» jm (samas 20–21). 

Eesti arheoloogilise leiuainese hulgas leidub arvukalt vene õigeusu kaelariste ehk nn ihuriste, 

millest osa pärineb Liivi sõja perioodist. Ihuristid erinevad teistest artefaktidest oma 

„personaalsusega“. Juhul, kui rist ei ole leitud selle valmistustöökoja või müügipunkti läheduses, 

võib teda siduda konkreetse isikuga. Tegelikult ei tohiks ristid ladestuda kultuurkihis, kuna need 

peaksid olema inimesega kaasas kogu tema elu vältel ning peale ta surma saama koos temaga ka 

maetud. Kuid sageli nii ei ole. Riste on läinud kaotsi, kukkunud maha ning tallatud kultuurkihti 

(Кренке 2009, 110). Tõenäoliselt nii juhtuski nende ristidega, mis on arheoloogiliste kaevamiste 

käigus leitud Eesti linnustest ja linnadest. 

Antud peatükis käsitlen ühtteist teadaolevat vene õigeusu kaelaristi. Kolm luust risti on leitud Tartu 

linnast ja Rakvere linnuselt, üks merevaigust rist Tartu linnast ning kaheksa pronksist risti, mis on 

27



leitud erinevate arheoloogiliste kaevamiste käigus Rakvere ja Põltsamaa linnustelt, Pärnumaal 

Pärnu jõe äärest, ning Kaubi, Tudulinna ja Urvaste külakalmetest.

Luust kaelarist TM A-17: 70 (vt joonis 63) on leitud 1960. aastal Tartu linnuse arheoloogiliste 

väljakaevamiste käigus. Rist on väike, mõõtudega 2,8 × 3,0 cm, reljeefne. Risti ülemises osas on 

monogramm ЦРХСI – „Царь“  Христос (tähed ЦР moodustavad ligatuuri), keskel on rist, mis 

kujutab Kolgata risti, külgedel on monogrammid CI XC –  Иисус Христос, ning risti all 

monogramm KIII «Копие. Трость» (Гнутова, Зотова 2000, 21). Risti tagakülg on sile. 

Analoogseid riste on leitud Moskva linnast (Кренке 2009, Рис 76: 11, 12) ning neile lähedasemaid 

analooge on teada Suzdalist (Кренке 2009, 112).

Luust kaelarist RM A 7: 42 (vt joonis 64) on leitud 1987. aastal Rakvere linnuse arheoloogiliste 

kaevamiste käigus. Rist on mõõtudega 1,8 × 2,2 cm, reljeefne. Risti ülemises osas on monogramm 

СХ – Христос, keskel rist, mis kujutab Kolgata risti, ning risti all kolm joont. Risti tagumine pool 

on sile.

Luust kaelarist RM A 5024: 328 (vt joonis 65) on leitud 1990. aastal Rakvere linnuse 

arheoloogiliste kaevamiste käigus. Rist on mõõtudega 2,2 × 3,0 cm, reljeefne. Risti ülemises osas 

on monogramm СХО – Христос, keskel ringiga rist, mis kujutab Kolgata risti koos pärjaga, ning 

risti all on monogramm НИК – «Ника» ehk võitja. Risti tagumine pool on sile.

Merevaigust kaelarist TM A-18: 46 (vt joonis 66) on leitud 1966. aastal Tartust Magasini tn 3 

arheoloogiliste kaevamiste käigus. Rist on mõõtudega 1,2 × 1,5 cm. Risti ülemises osas on 

monogramm, mis on ajaga kulunud ning loetavatest tähtedest on järgi jäänud vaid Ч СЛА –  mis 

võimaldab oletada, et seal oli kirjas «Царь Славы», keskel on kujutatud ringi sees Kolgata risti 

koos Kristuse kannatusega seotud atribuutikaga (Arma Christi) külgedel monogrammid IC XC – 

Иисус Христос, risti jalamil oli samuti monogramm mis on ajaga kulunud ning loetavatest 

tähtedest on järgi jäänud vaid KA –  mis võimaldab oletada, et seal oli kirjas «Ника» ehk võitja. 

Risti tagumine pool on sile. Merevaigust ihuriste on teada Pihkvast ja Irboskast (Колпакова 2007, 

9). 

Pronksist kaelarist RM A 80: 613 (vt joonis 67) on leitud aastatel 1982–1983 Rakvere linnuse 

arheoloogiliste kaevamiste käigus. Rist on mõõtudega 2,2 × 3,2 cm, silmuse pikkus on 0,4 cm, 
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reljeefne, neljaharuline. Risti ülemises osas on monogramm ЦРЬ – «Царь» (tähed ЦР moodustavad 

ligatuuri), СЛ –  «Славы», keskel on kujutatud kuueharulist Kolgata risti koos pärjaga, külgedel 

monogrammid IC XC – Иисус Христос, jalami osa on kulunud ja seal olev kiri seetõttu loetamatu. 

Risti tagumine pool on kulunud, loetavast monogrammist on arusaadavad tähed IB IБ РБ 

ЧIOBOEД, mis tõenäoliselt tähendavad palvet.

Pronksist kaelarist TÜ 714: 152 (vt joonis 68) on leitud 1998. aastal Põltsamaa linnuse 

arheoloogiliste kaevamiste käigus. Rist on mõõtudega 1,4 × 2,3 cm, silmuse pikkus 0,4 cm, 

reljeefne, kaheksaharuline. Risti ülemises osas on monogramm ЧС –  «Царь Славы», keskel on 

kujutatud neljaharulist Kolgata risti koos pärjaga, külgedel monogrammid IC XC – Иисус Христос, 

jalami osal on arusaamatud sümbolid. Risti tagumine pool on sile. 

Pronksist kaelarist ÕES 729: 1–5 (vt joonis 69) on leitud umbes 1860. aastal kalmest Pärnumaalt 

Pärnu jõe kaldalt (kirjelduses „kõrgemalt kohalt Tori jõe äärest“). Rist on mõõtudega 2,2 × 3,7 cm, 

silmuse pikkus on 0,8 cm, reljeefne, kaheksaharuline. Risti ülemises osas on monogramm, mis on 

ära kulunud ja seetõttu loetamatu, keskel on kujutatud neljaharulist Kolgata risti koos pärjaga, 

külgedel monogrammid IC XC –  Иисус Христос, jalami osal on arusaamatud sümbolid. Risti 

tagumine pool on sile. Koos ristiga olid surnul kaasas pronksist ja rauast pannal ning hõbedast 

pitsatsõrmus (vt joonis 75). Sõrmusel on kujutatud vibuga ratsaniku. Sarnaseid pitsatsõrmuseid on 

leitud näiteks Moskva linnast (Кренке 2009, рис 145: 31). Näib et maetu oli Moskvast pärit 

sõjaväelane1.

Pronksist kaelarist TÜ 700: 87 (vt joonis 70) on leitud 1998. aastal Halliste kihelkonna Kaubi 

külakalmest. Maetu sugu ei ole tuvastatud. Rist on mõõtudega 2,7 × 3,7 cm, silmuse pikkus on 0,6 

cm, reljeefne, neljaharuline. Risti ülemises osas on monogramm ЦР Ь –  «Царь», keskel on 

kujutatud kaheksaharulist Kolgata risti, külgedel monogrammid IC XC –  Иисус Христос, jalami 

osal on ringilaadne kujutis ja neli püstist joont. Risti tagumine pool on sile. 

Pronksist rist TÜ 700: 129 (vt joonis 71) on samuti leitud 1998. aastal Halliste kihelkonna Kaubi 

külakalmest naise matusest. Rist on mõõtudega 2,2 × 3,0 cm, silmuse pikkus on 0,7 cm, reljeefne, 

neljaharuline. Ülemises osas on monogramm, mis on ära kulunud ja seetõttu loetamatu, keskel on 

kujutatud kuueharulist Kolgata risti, külgedel monogrammid IC XC –  Иисус Христос. Risti 

1 Andres Tvauri kommentaar 21.03.2012.
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tagumine pool on sile. 

Pronksist rist TÜ 1582: 26 (vt joonis 72) on leitud 2007. aastal Ida-Virumaalt Tudulinna 

külakalmistult naise matusest. Rist on mõõtudega 1,9 ×  2,8 cm, silmuse pikkus on 0,6 cm, 

reljeefne, kaheksaharuline. Risti ülemises osas on monogramm ЦРЬС – «Царь Славы» (tähed ЦР 

moodustavad ligatuuri), keskel on kujutatud neljaharulist Kolgata risti koos pärjaga, külgedel 

monogrammid IC XC – Иисус Христос, jalami osal on kujutatud võrestik mille all on monogramm 

НИК – «Ника» ehk võitja (tähed НИ moodustavad ligatuuri). Risti tagumine pool on sile. 

Pronksist rist AI 2568: 4 (vt joonis 73) on leitud 1925. aastal Urvaste „Kalmetemäelt“  ehk 

„Kellamäelt“ Prassi koolimaja ehitamiseks liiva võtmisel. Rist on mõõtudega 3,1 × 4,1 cm, silmuse 

pikkus on 0,7 cm, reljeefne, neljaharuline. Rist on kõvasti kulunud mille tõttu on raske aru saada, 

mis on sellel täpselt kujutatud. Kuid kindlasti võib sellele eristada kaheksaharulist Kolgata risti. 

Kõik ülevalpool kirjeldatud ristid kuuluvad nn Kolgata risti tüüpide alla. Riste, kus oleksid 

kujutatud deemonitapjad Nikita ja Miikael (архангел Михаил) või ristilöödud Kristus, Eesti 

territooriumilt leitud materjalis ei esine. 

Julija Kolpakova kirjutab oma väitekirjas „Христианские древности населения Пскова и 

Псковской земли конца X–XVIII ВВ. (предметы личного благочестия)“ (2007, 11) Kolgata tüüpi 

ristidest: „Kolgata tüüpi ristid on väikse reljeefiga, Kolgata teemalised ristid, mis kujutavad 

esiküljel tüüpilist kuue-kaheksa harulist risti jalamil (Kolgata). Riste valmistati metallist, 

merevaigust ja luust. Ikonograafias võib olla selliseid elemente nagu Aadama kolju mäe sees, 

Kristuse kannatusega seotud atribuutika külgedel ning tüüpilised, mõnede variatsioonidega, 

monogrammid Иисус Христос (IC XC), «Царь Славы» и «Ника» или «Рай Бысть Место 

Лобное» (РБМЛ), «Рай бысть» (РБ), «Копие» (КОП), «Трость» (ТРО). Характерна замена Ц 

на Ч в тексте «Царь Славы». Risti tagumise poole ornament varieerub, võib olla täitsa sile või 

sisaldada palvet.“. 

Käsitletaval perioodil valmistati riste erinevatest materjalidest. 10.–17. sajandil tehti riste enamasti 

pronksist ja messingist, materjali vastupidavuse tõttu ja ilmselt esteetilistel põhimõtetel (samas, 11). 

Pihkva linnast leitud merevaigust ja metallist ihuristid esinevad enamasti koos imporditud 

klaasesemetega (nõud, helmed, käevõrud), mis osutab omanike jõukusele (samas, 10). Luust riste 

30



kandis linna lihtrahvas, kuid Pihkva arheoloogilises materjalis esineb neid vähe, teada on vaid neli 

eksemplari (samas, 12). 

Eesti materjalile analoogseid luust riste on leitud Moskva linnast 14.–16. sajandi kihist (Кренке 

2009, pис 76: 11, 12) ning neile lähedasemaid analooge on teada ka Suzdalist (Кренке 2009, 112). 

Pronksristide analooge on leitud Moskva linnast ning nende dateeringuks on 14.–17. sajand 

(Станюкович et al 2003, 40, 47, 48; Гнутова, Зотова 2000, pис 2в). Analoogseid merevaigust 

kaelariste on leitud nii Pihkva ja Irboska linnade kui ka linnuste territooriumilt (Колпакова 2004, 

рис 1: 1–3 ) ning nende dateeringuteks on 10.–16. sajand (samas, 103). Kuid ikonograafia ilmub 

ristidele alates 14. sajandi 2 poolest (samas, 107). 

Lisaks Venemaale on analoogseid pronksriste leitud ka Setumaalt, näiteks pronksist rist TÜ 1241 (vt 

joonis 74) on leitud Setumaalt Podmotsa asulakohal. Rist on mõõtudega 2,1 × 4 cm, silmuse pikkus 

0,7 cm, reljeefne, kaheksaharuline. Risti ülemises osas on monogramm, mis on ära kulunud ja 

seetõttu loetamatu. Keskel on kujutatud kuueharulist Kolgata risti koos pärjaga, külgedel 

monogrammid IC XC – Иисус Христос, jalami osal on kujutatud võrestik mille all on monogramm 

НИ A – «Ника» (tähed НИ moodustavad ligatuuri). Risti tagumine pool on sile. 

Mitu pronksristi on leitud ka Pedäjasaare asulakohalt (Aun 1998, 123 ). Nende seas, nt pronksrist AI 

6340: 1124 (samas jn 6: 5). Risti on mõõtudega 2,9 ×  4,6 cm, silmuse pikkus on 0,6 cm, reljeefne. 

Risti ülemises osas on monogramm ЦРЬС –  «Царь Славы» (tähed ЦР moodustavad ligatuuri), 

keskel on kujutatud Kolgata risti koos pärjaga, külgedel monogrammid IC XC – Иисус Христос, 

jalami osal on kujutatud võrestik mille all on monogramm Н КA – «Ника». 

Kirjeldatud ristidest on Tudulinna külakalmistu ja Pärnumaalt Pärnu jõe äärest leitud eksemplarid 

identsed Podmotsa ja Pedäjasaare asulakohtadelt leitud ristidele. Väike erinevus on vaid mõõtmetes.

5.2. Igapäevased tarbeesemed

Igapäevastest tarbeesemetest, mille vasteid on teada peamiselt Venemaal, on Tartu linna ja Viljandi 

linnuse kultuurkihist leitud kolm pilakut, neist üks on ühe hoidikuga ja kaks on kolme hoidikuga. 
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Pilakud olid valgustuspeergude hoidmiseks kasutatud erineva kujuga rauast esemed. Peerud asetati 

spetsiaalsete hoidikute vahele. On leitud nii lihtsaid pilakuid kui ka sissepoole keeratud hoidikute 

otstega eksemplare. Pilakud kinnitati rootsu abil kas spetsiaalse jala või seina külge. Need asetati 

vertikaalselt selleks, et külge kinnitatud peerg oleks alati horisontaal asendis, mis soodustas 

aeglasemat põlemist. Pilaku alla asetati veega täidetud nõu (Колчин 1959, 98).

Pilakuid leitakse tihti Venemaa linnade kultuurkihtides, mis on dateeritavad 13.–18. sajandisse 

(Скобелев et al. 2002). Novgorodi ja Pihkva materjali alusel on väljaselgitatud pilakute 

kronoloogilist arengut. Üldine tendents oli hoidikute arvu suurenemine (samas). Ühe hoidikuga 

pilakuid on leitud Novgorodi kultuurkihtidest, mida dateeritakse 14. sajandist kuni 16. sajandi 

alguseni, kuid tõenäoliselt kasutati selliseid ka hiljem. Viimast tõestab ühe hoidikutega 

eksemplaride esinemine näiteks Tušino 17. sajandi kultuurkihtides (samas). Kolme hoidikuga 

pilakud on leitud Novgorodi 15. sajandist kuni 16. sajandi lõpuni dateeritavatest kihtides (Колчин 

1959, табл 34) ning Pihkvast 15. sajandist kuni 17. sajandi alguseni dateeritavatest kihtidest 

(Лобанов 1989, 82). Eestist leitud kolme hoidikuga pilakute analooge on lisaks Novgorodile 

(Колчин 1959, рис 83: 1–2 ) teada veel Irboska ja Ostrovi linnustest (Артемьев 1998, 87, табл 79: 

11, 18). Analoogseid ühe hoidikuga pilakuid teistes Venemaa linnadest on leitud, nt Rjazani kremli 

8 kihist koos puit konstruktsioonidega, mis dendrokronoloogilise analüüsi järgi on dareeritud 16. 

sajandi teise poolde (Завьялов, 2010) ja Vereja kremlist koos 15.–16. sajandi keraamika kildudega 

(Голубева 1949).

Eesti pilakutest on kaks saadud Viljandist ja üks Tartust.

Pilak TM A-18:18 (vt joonis 76) on terve, leitud 1966. aastal Tartu Magasini tn 3 arheoloogiliste 

uurimiste käigus. See on kolme hoidikuga, hoidikute huulte otsad on sissepoole keeratud. Pilaku 

alumine ots ehk tulejalg on tordeeritud. Pilaku kõrgus on 18,2 cm, laius 15 cm. 

Pilak VM 3902 (vt joonis 77) on leitud 1939. aastal Viljandi lossivaremetest väljakaevamistel. See 

on olnud kolme hoidikuga, kuid keskmise hoidiku üks huul on murdunud. Kahe huule otsad on 

keeratud sissepoole ja tõenäoliselt olid sarnased ka praeguseks puuduvate huulte otsad. Pilaku 

kõrgus on 15,5 cm, laius 12,6 cm. 
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Pilak VM 1781: 322 (vt joonis 77) on terve, leitud aastatel 1878–1879 toimunud Viljandi 

lossivaremete väljakaevamisel. Pilak on ühe hoidikuga, mille huuled on ühele poolele keeratud. 

Huulte otsad on sirged. Pilaku kõrgus on 15 cm, hoidiku pikkus on 6,2 cm. 

Pilakute esinemine Liivi sõja aegsetes kultuurkihtides näitab, et Vene sõdurid kasutasid elamute 

valgustamiseks peerge. Vormide identsus Novgorodi kolme hoidikuga pilakutega annab võimaluse 

oletada, et need on, kas Novgorodist kaasa toodud või oli koos sõjaväega kaasas Novgorodist pärit 

seppi. Kahel Viljandi linnuselt pärit berdõššil on parandamise või kohaliku valmistamise jälgi, mis 

on jällegi hea argument selleks, et vähemalt Viljandi linnuses oli vene sepp.

5.3. Mündid

Aastatel 1535–1538 viidi Moskva riigis vürstinna Jelena Vasiljevna Glinskaja (1508–1538) 

algatusel läbi rahareform, mille järel hakati terves riigis vermima ühtse välimusega ja kaaluga 

münte. Moskva riigis on münte vermitud Moskvas, Novgorodis ja Pihkvas. Alates 1530. aastatest 

oli Venemaal kasutuses kolme erineva nominaalväärtusega hõbemünte – 1) kopikas kaaluga 0,69 g, 

2) denga kaaluga 0,34 g ja 3) poluška kaaluga 0,17 g. Vene rahasüsteemis olid kasutusel ka 

arvestuslikud ühikud nagu rubla, poltina, grivna ja altõn, kuid vaadeldaval perioodil nende 

nominaalväärtustega maksevahendeid ei eksisteerinud (Мельникова 1989, 29–30).

Rubla = 2 poltinat = 10 grivnat = 100 kopikat = 200 dengat = 400 poluškat

Poltina = 5 grivnat = 50 kopikat = 100 dengat = 200 poluškat

Grivna = 10 kopikat = 20 dengat = 40 poluškat

Altõn = 3 kopikat = 6 dengat = 12 poluškat

Denga = 2 poluškat

Moskva riigis toimus müntide vermimine hõbe- või vasktoorikute tembeldamisel. Toorikuid 

valmistati hõbe- või vasktraadist, mis lõigati tükkideks ja löödi vermimise käigus lamedaks 

(Гайдуков 1993, 6). Vermimisel valmistati kahte templit – alumine ja ülemine. Alumine tempel ehk 

„исподник“  oli pildiga, ülemine tempel ehk „вершник“  oli kirjaga. Münditoorik asetati templite 

vahele ja löödi haamriga peale mille tagajärjel toorik sai endale templitel oletavad kujundid 

(Гайдуков 1993, 5). 
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Koos Liivi sõja algusega toodi vene sõjaväelaste ja tsiviilelanikega Liivimaale ka Vene mündid. 

Eesti kultuurkihti on need jäänud linnade, linnuste ja asulakohtade arheoloogilise materjalina ning 

aarete ja juhuleidude näol. Suurem osa vaadeldava perioodi Vene müntidest on pärit aaretest. Samas 

ei saa linnuste, asulakohtade või sõjaüksuste peatuspaikade kultuurkihtidest saadud müntide 

vähesuse põhjal väita, et münte oleks sinna vähe jäänud. Traatkopikate leidmine linna või linnuse 

kultuurkihist on harv juhus arvestades müntide väikeseid mõõtmeid ja asjaolu, et päästekaevamistel 

teisaldatakse pinnast enamasti labidatega.. Samuti ei kasutata päästekaevamistel enamasti 

metallidetektorit. Suur osa müntidest kaob ka „mustade arheoloogide“ tegutsemise tagajärjel. Nende 

poolt leitud münte ja ka muud saaki võib küll näha nende foorumitelt internetist, kuid leiukohta nad 

ei märgi, mille tõttu kaob ka arheoloogiline taustainfo. 

Üksikuid Ivan IV traatkopikaid on Eesti linnuste, linnade ja asulakohtade kultuurkihtidest siiski 

leitud. Kokku on teada kuus münti, mis on tulnud välja Põltsamaa ja Vastseliina linnuste, Narva 

linna, Vastseliina ja Visela (Urvaste vald) asulakohtade arheoloogilistelt kaevamistelt. Põltsamaa 

linnusest on leitud kolm hõbekopikat (TÜ 714: 1, 139, 140; joonis 78: 1). Vastseliina linnusest on 

saadud üks hõbe denga (TÜ 1435: 320; joonis 78; 2). Narva linnast Suur tn 22–24 kruntidelt on 

leitud üks hõbekopikas (NLM 2420: 401; joonis 78: 3). Võrumaa, Urvaste vallast Visela asulakohalt 

on tulnud välja üks hõbekopikas (TÜ 1486:29; joonis 78: 4). Ülalmainitud linnused ja linn olid Liivi 

sõja ajal vene garnisonide kontrolli all. Visela asulakoht jääb tee peale, mis uusaegsete kaartide 

andmeil sidus Urvaste linnust Valgaga (Veldi 2009, 45). Visela traatkopika puhul võib kindlaks 

määrata ka selle vermimisaasta –  1560. Kuna vermimisaasta jääb suhteliselt sõja algusesse ja 

sõjategevuse ühe aktiivsemasse perioodi (lõppes 1559 aasta vaherahu, 1560 aastal vallutati Viljandi, 

toimus Paide ja Pärnu ründamine), on tõenäoliselt selle mündi ilmumine Eesti territooriumil seotud 

sõjavägede liikumisega, kuid ei saa välistada ka hilisemat kaubandustegevust. 

Lisaks linnadele, linnustele, asulakohtadele ja sõjaväe peatuspaikadele esineb münte ka aaretes ning 

on saadud üksikute juhuleidudena. Kui aarete maasse sattumist võib dateerida kõige varasemalt 

noorema mündi vermimise aastasse, siis juhuleidudega nii lihtne ei ole. Erinevalt aardeleidudest on 

juhuleidude dateerimine raskendatud kuna nende deponeerumis tingimused on ebaselged. 

Juhuleidudena on aegade jooksul muuseumikogudesse jõudnud viis Ivan IV ajal vermitud münti. 

Urvaste kihelkonnast Vana-Antsla külast Valtma talu maalt on leitud üks traatkopikas (AI 5000/ 

624; joonis 78: 9). Kambja kihelkonnast Vana-Kuuste külast Röövlimäe talu maalt on leitud kolm 
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traatkopikat (AI 5000/ 668; joonis 78: 10), millest kaks on dengad ja üks on kopikas. Maarja-

Magdaleena kihelkonnast Kudina vallast on leitud üks traatkopikas (AI 5000/ 784; joonis 78: 11).

Ivan IV traatkopikaid sisaldavaid aardeid võib jagada kaheks: 1) Liivi sõja ajal maapõue sattunud 

aarded, mis koosnevad vaid Ivan IV ajal vermitud rahadest ning 2) pärast Liivi sõda, enamasti 

Poola-Rootsi jätkusõja (1600–1629), Vene-Rootsi (1656–1661) ja Poola-Rootsi (1657–1660) 

sõdade ajal maapõue jäänud rahapajad, mis lisaks Ivan IV traatkopikatele sisaldavad ka hilisemaid 

verminguid. Sellised hilisemad aarded näitavad, et Ivan IV traatkopikad olid Eestimaal käibel ka 17. 

sajandil.

Liivi sõja aastatel maapõue jäänud aardeid, mis sisaldavad Ivan IV ajal vermitud traatkopikaid, on 

Eestist leitud neli. 

Kõige vanem on 1938. aastal Väinjärve vallast saadud Vao aare (AI 5000/ 53, 57; joonis 78: 5) 

mille noorim münt on vermitud 1570. aastal. Aare sisaldab kokku 174 münti, millest Ivan IV rahad 

on 11 dengat ja 6 kopikat. 

Umbes 1940. aastal Vastseliina vallast Vana-Saaluse küla lähedalt on saadud aare (AI 5000/ 88; 

joonis 78: 6) mille noorem münt oli vermitud 1576. aastal. Aare sisaldab kokku 373 münti, neist 

Ivan IV rahad on 78 dengat ja 151 kopikat. 

1865. aastal Konguta vallast Kapsta mõisa maalt on leitud aare (AI 5000/ 1263; joonis 78: 7), mis 

sisaldab ainult Ivan IV verminguid. Kokku 34 münti – 19 dengat ja 15 kopikat. 

2005. aastal Rõngu vallas Koruste külast Vaino või Kalmemäe talu maalt on leitud aare (AI 6732; 

joonis 78: 8), mis sisaldab ainult Ivan IV vääringuid. Kokku 27 münti – 17 dengat ja 10 kopikat.

17. sajandist on teada 28 aaret, mis peale muid vääringuid sisaldavad ka Ivan IV rahasid1. 

Aastatel 1941–1961 omandas Eesti Ajaloo Muuseum 100 münti aardest (AI 5002/ 13963; joonis 78: 

12), mis oli leitud Alatskivi lähedalt Kodavere kihelkonnast. Selles aardes kõige noorem münt on 

vermitud 1598. aastal. Ivan IV rahadest on 35 kopikat, 5 dengat kopika kaalus ja 22 dengat. 

1 Kogu 17. sajandi aardeid käsitlev informatsioon on pärit M. Kiudsoo lõputööst „Eesti mündiaarded 17. sajandist. 
Vääringud ja nende käibeareaalid“ lisatud kataloogist.
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1973. aastal leiti Sangaste kihelkonnast, Kuigatsi külast, Vasila talu lähedalt aare (VaM A 25; joonis 

78: 13), millest Valga muuseumisse jõudis 896 münti. Selles aardes kõige noorem münt on vermitud 

1599. aastal. Ivan IV rahadest on kaks kopikat ja kuus dengat.

1932. aastal leiti Väike-Maarja kihelkonnast Põdrangu asunduse ja Sauküla vahelt metsast aare (AI 

5000/ 58; joonis 78: 14), mis koosnes 844 mündist. Selles aardes kõige noorem münt on vermitud 

1599. aastal. Ivan IV rahadest on 24 kopikat ja 1 denga kopika kaalus. 

1925. aastal leiti Urvaste kihelkonnast Boose asundusest aare (AI 5000/ 666; joonis 78: 15), mis 

koosnes 214 mündist. Selle aarde noorim münt on vermitud 1599. aastal. Ivan IV rahadest on 31 

kopikat, 3 dengat kopika kaalus ja 15 dengat.

1933. aastal leiti Pilistvere kihelkonnast, tollasest Rutikvere vallast, Sapi talu maalt aare (AI 5000/ 

173, 961; joonis 78: 16), milles oli 206 münti. Aarde noorim münt on vermitud 1599. aastal. Ivan 

IV aegsetest rahadest on kolm kopikat.

1938. aastal leiti Tartu-Maarja kihelkonnast, tollase Vorbuse valla alalt, Kalamaja talu maalt aare 

(AI 5000/ 72; joonis 78: 17), mis koosnes 170 mündist. Selles aardes noorim münt on vermitud 

1599. aastal. Ivan IV rahadest on üks kopikas.

1915. aastal leiti Tartu linnast hoone ehitusel suur hulk münte, mis tööliste poolt enamuses laiali 

tassiti. Sellest aardest (AI 5000/ 905; joonis 78: 18) jõudis ERMi 7 münti. Järgijäänud müntidest 

kõige noorem on vermitud 1599. aastal. Ivan IV rahadest on üks kopikas ja kolm dengat.

1975. aastal omandas Tallinna Ajaloo Instituut (edaspidi TLÜ AI) 4872 mündist koosneva aarde 

(AI 4828; joonis 78: 19), mis on arvatavasti leitud Koeru kihelkonna Suure-Rakke küla Jüssi talu 

maalt. Selle aarde noorim münt on vermitud 1600. aastal. Ivan IV rahadest on 16 kopikat, 3 dengat 

kopika kaalus ja 12 dengat.

1937. või 1938. aastal leiti Sangaste kihelkonna Kuigatsi valla Puka asunduse Jalaja talu maalt 622 

mündist koosnev aare (AI 5000/ 75; joonis 78: 20). Aarde noorim münt on vermitud 1600. aastal. 

Ivan IV rahadest on kaks kopikat.

1976. aastal leiti Pilistvere kihelkonna Kabala küla Randiale talu lähedalt 609 mündist koosnev aare 
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(PM 2384/A9; joonis 78: 21). Selle noorim münt on vermitud 1600. aastal. Ivan IV rahadest on 

kolm kopikat üks denga kopika kaalus ja üks denga.

1884. aastal leiti Sangaste lossi piirkonnast kaks aaret. Rahade praegune asukoht on teadmata. 

Konservaator Karl Duhmberg on 1886. aastal Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatus avaldanud 515 

mündi määranguid (Sb. GEG 1886, 59–61, 123–125; joonis 78: 22). Neist müntidest noorim on 

vermitud 1600. aastal. Ivan IV ja Fjodor I (1533–1598) rahadest on 30 dengat.

Suure-Jaani kihelkonnast Lõhavere lähedalt leiti aare (AI 5000/ 73; joonis 78: 23), mis koosnes 191 

mündist. Selle noorim münt on vermitud 1600. aastal. Ivan IV rahadest on 57 kopikat, 2 dengat 

kopika kaalus ja 39 dengat.

Võru linnast kruusahunniku laialivedamisel leiti hulk münte. Kruus oli Võrru toodud Kääpa ligidalt 

Kuivamäelt. Võru Muuseumis säilitatakse sellest aardest 12 münti (VK 3/A1; joonis 78: 24). Neist 

noorim on vermitud 1605. aastal. Ivan IV rahadest on üks kopikas ja üks denga. 

Lihula kihelkonnast Keskküla mõisa maalt tulnud aardest (AI 5000/ 227; joonis 78: 25) säilitatakse 

TLÜ AI kogudes 48 münti. Neist noorim on vermitud 1606. aastal. Ivan IV rahadest on viis kopikat 

ja üks denga.

1968. aastal omandas Võru Muuseum 35 münti, mis kuulusid 1930. aasta paiku Värska lähedalt 

Mikitamä kandist leitud aardesse (VK 345/A12; joonis 78: 26). Müntidest noorim on vermitud 

1606. aastal. Ivan IV rahadest on kaks kopikat.

Tartu linnast, Ülikooli peahoone lähedalt avastatud aardest (AI 5000/ 215: 3; joonis 78: 27) 

säilitatakse TLÜ AI kogudes 10 münti. Neist noorim on vermitud 1606. aastal. Ivan IV rahadest on 

seitse kopikat.

1987. aastal leiti Karja kihelkonna Lõpi küla Nigula talu maalt aare (SM 9863; 10246: 46; joonis 

78: 28), millest Saaremaa Muuseumisse jõudis 495 münti. Selles aardes kõige noorem münt on 

vermitud 1609. aastal. Ivan IV rahadest on 77 kopikat 10 dengat kopika kaalus ja 2 dengat.

1908. aastal leiti Vändra kihelkonna Piista küla Oja talu maalt aare (AI 2574: 7; joonis 78: 29), 

millest TLÜ AI kogudes säilib kaks münti. Nendest müntidest kõige noorem on vermitud 1611. 
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aastal. Ivan IV rahadest on üks denga.

TLÜ AI kogudes säilitatakse 13 münti, mis pärinevad kusagilt Tartu lähedalt leitud aardest (AI 

5000/ 215: 2; joonis 78: 30). Selle aarde noorim münt on vermitud 1613. aastal. Ivan IV rahadest on 

neli kopikat ja kolm dengat.

TLÜ AI kogudes säilitatakse 6 münti (AI 5000/ 207: 190, 217; joonis 78: 31), mis on leitud Võnnu 

kihelkonnast Kastre lähedalt Emajõe kaldalt. Selle aarde noorim münt on vermitud 1615. aastal. 

Ivan IV rahadest on kolm kopikat. 

1999. aastal leiti Kaarma kihelkonnast Tõrise külast aare (SM 10312; joonis 78: 32), millest 

Saarema Muuseumisse jõudis 2845 münti. Neist kõige noorem on vermitud 1621 aastal. Ivan IV 

rahadest on kolm kopikat ja üheksa dengat.

1936. aastal leiti Häädameeste kihelkonna Arumetsa küla Muraka talu maalt aare (AI 5000/ 15, 63, 

134; joonis 78: 33), millest TLÜ AI kogudes säilitatakse 3348 münti. Selles aardes noorim münt on 

vermitud 1623. aastal. Ivan IV rahadest on 1 kopikas ja 12 dengat.

Ajavahemikus 1935–1940 leiti Puhja kihelkonna Vihavee küla Põntsaka talu maalt aare (AI 5000/ 

32, 69; joonis 78: 34), millest TLÜ AI kogudes säilitatakse 1069 münti. Müntidest kõige noorem on 

vermitud 1626. aastal. Ivan IV rahadest on neli kopikat. 

TLÜ AI kogudes säilitatakse 856 mündist koosnev aare (AI 5000/ 60, 71; joonis 78: 35), mis on 

leitud Kullamaa kihelkonna Kalju külast. Selles aardes noorim münt on vermitud 1645. aastal. Ivan 

IV rahadest on 77 kopikat, 7 dengat kopika kaalus ja 82 dengat.

Enne 1973. aastat leiti Vaivara kihelkonna Kuninga külast aare (AI 5000/ 112; joonis 78: 36), 

millest TLÜ AI kogudes säilitatakse 94 münti. Selle aarde noorim münt on vermitud 1645. aastal. 

Ivan IV rahadest on üks kopikas.

1987. aastal omandas Eesti Ajaloo Muuseum Kadrina kihelkonna Hulja külast leitud aarde (AM 

27962; joonis 78: 37), mis koosneb 174 mündist. Selle aarde kõige noorem münt on vermitud 1651. 

aastal. Ivan IV rahadest on üks kopikas.

1958. aastal leiti Setumaalt Mäe valla Lüübnitsa külast aare (AI 5000/15195; joonis 78: 38), millest 
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TLÜ AI kogudes säilitatakse 1284 münti. Selle aarde kõige noorim münt on vermitud 1663. aastal. 

Ivan IV rahade on kaks kopikat.

1909 (?) aastal leiti Setumaalt Mäe vallast Võõpsust vähemalt 2200 mündist koosnev aare (AI 

5000/237, 241, 1004; joonis 78: 39). TLÜ AI kogudes säilitatakse sellest aardest 199 münti. 

Nendest müntidest kõige noorem on vermitud 1699 aastal. Ivan IV rahadest on kaheksa dengat 2. 

Tabel 2. Ivan IV traatkopikate jaotus

                              dengad           dengad kopika kaalus            kopikad

Kultuurkihist           1                                                                       5

Juhuleiud                 2                                                                       3

Liivi sõja 

aegsed aarded        125                                                                   182

16. saj. lõpu

17. saj. aarded        248                           31                                   363

Kokku                    376                           31                                   553

Kui vaadata Eestist leitud Ivan IV traatkopikate jaotust (vt tabel 2) siis on näha, et kopikad olid 

rohkem käibel kui dengad ja kopika kaalus dengade protsent on veelgi väiksem ning neid esineb 

vaid 16. sajandi lõppu –  17. sajandi aaretes. Sellest võib järeldada, et Liivi sõja ajal Liivimaal 

liikunud sõdurid tõid endaga kaasa Vene rahasid, millest kopikate osakaal oli suurem. Huvitav on 

see, et Eestist leitud Vene traatkopikate seast puuduvad täiesti poluškad. 

Ühest küljest võib traatkopikate massilist levikut seostada vaid Vene sõduritega, kuid ei tohi 

unustada ka majanduslike suhteid. Ivan IV vääringutest koosnevate aarete rohke esinemine Tartu 

ümbruskonnas on seletatav sellega, et võrreldes teiste Vana-Liivimaa aladega oli just Tartu stiftis 

vene kaubitsejate hulk juba keskajal märgatavalt aktiivsem (Kiudsoo 2003, 161). 

Ivan IV rahade esinemine hilisemates aaretes näitab seda, et tema vääringud olid Eestis käibel ka 

kogu 17. sajandi ning nende esinemine aaretes seondub pigem kohaliku tsiviilelanikkonnaga. 

Kui vaadata Liivi sõja ajal maasse jäänud müntide areaali (vt joonis 78) siis on näha, et Ivan IV 

vääringud esinevad vaid Ida- ja Kagu-Eestis, samas kui 17. sajandi aardematerjal katab kogu Eesti 

ala va Harjumaa, Raplamaa ja Hiiumaa.
2 Arvesse on võetud vaid need Setumaa aarded, mille leidmiskoht jääb Setumaa piirile ning nende puhul on raske öelda, 
kas 16. sajandil oli see Vene või Liivimaa territoorium.
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Kokkuvõte

Kuna Liivi sõda kestis kokku 25 aastat (1558–1583) ning mõned Eesti linnadest ja linnustest olid 

Vene garnisonide poolt mehitatud kogu selle aja jooksul, pidi nende siin viibimisest jääma ka 

arheoloogilisi jälgi. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli vaadelda missugust arheoloogilist materjali on jätnud Vene 

garnisonid. Töö sissejuhatuses püstitasin neli küsimust, millele tahtsin leida vastuseid: 1) millised 

linnad ja linnused olid Liivi sõja ajal pidevalt Vene kontrolli all; 2) milline Liivi sõja aegne Vene 

päritolu arheoloogiline materjal, mis esineb antud linnades ja linnustes ning neid ümbritsevates 

piirkondades, seostub sõjaväega; 3) milline materjal on seotud tsiviilelanikkonnaga; 4) milliseid 

sotsiaal- ja sõjaajaloolisi järeldusi saab kogutud materjali põhjal teha.

Alljärgnevalt püüan eelpool esitatud materjali ja analüüsi põhjal anda vastused neile küsimustele.

1. Liivi sõja esimesel aastal vallutas Ivan IV sõjavägi Narva ja Rakvere. 1559. aastal langes 

Tartu ning 1560. aastal Viljandi. Need neli linna olid sõja lõpuni Vene garnisonide kontrolli 

all. 1573. aastal lisandus Paide ja 1575. aastal Pärnu. Peale suuremate linnade asusid Vene 

sõjaväelased ka lähimates linnustes. Haapsalu, Kirumpää, Laiuse, Lihula, Koluvere, 

Vastseliina, Vasknarva, Põltsamaa, Tarvastu ja Toolse linnused vallutati erinevatel aastatel ja 

Vene garnisonid asusid nendes samuti kuni sõja lõpuni. See ei olnud aga nii igal pool. Sõja 

käigus vallutati Vene vägede poolt veel ka Kiltsi, Porkuni, Uue-Kastre, Sõmerpalu, Keila, 

Kiiu, Konguta, Vana-Kastre, Rannu, Kärkna ja Edise linnused, kuid garnisonid seal ei 

paiknenud ja linnustena neid ei kasutatud.

2. Vene sõjaväe arheoloogilisi jälgi on seni leitud Tartu, Viljandi, Rakvere ja Paide linnades ja 

linnustes ning Põltsamaa ja Vastseliina linnustest. 

 Tartust on leitud nooleotsi, mis kuuluvad O. Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi 

tüüpidesse 6а, 6б, 6в, 6д, 7 ja 15 . Need nooleotsad olid oma otstarbelt universaalsed 

ning mõeldud laskmiseks kaitserüüta või lihtrelvastatud vaenlase vastu.
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Veel üks Liivi sõja aegse Vene garnisoniga seonduv leiumaterjal Tartu on 

kontsarauad. Taolisi kontsaplekke on hulgaliselt leitud nii Moskva kui ka teiste 

Venemaa linnade ja linnuste kultuurkihtidest ning kuna tolle aja kandsid Venemaal 

saapaid vaid vürstid, bojaarid ja sõdurid, võib Tartust leitud kontsaplekke siduda 

Vene garnisonidega. Kontsaraudadest domineerivateks on kontsa sisse löödavad laia-

lameda kaare ja ääriseta kontsaplekid, mis on nii terava kui ka ümara kannaga. 

Vähem esineb ka sisselöödavaid kõrge-peene kaarega ääriseta kontsaraudu, mida 

võib seostada ka Poola-Leedu riigi sõduritega.

Tartu linnuselt on leitud samuti luust Kolgata tüüpi õigeusu kaelarist. Kaelariste 

kandsid nii sõdurid kui ka tsiviilelanikud, kuid kuna leiukohaks on linnuse ala siis 

tõenäoliselt kuulus see kaelarist vene sõdurile.

 Viljandist on leitud nooleotsi, mis kuuluvad O. Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi 

tüüpidesse 2, 6в ja 6д. Need nooleotsad on samuti oma otstarbelt universaalsed ja 

olid mõeldud laskmiseks kaitserüüta või lihtrelvastatud vaenlase vastu va tüüpi 2 

kuuluv nooleots, mis oma otstarbelt oli soomustläbiv-lõikav.

Nagu Tartust on ka Viljandist leitud kontsaplekke, sealjuures pärineb Viljandi linnast 

ja linnuselt Eesti ala kõige suurem kontsaraudade kollektsioon. Viljandi 

kontsaraudade hulgas domineerivad samuti sisselõigatavad laia-lameda kaare ja 

ääriseta kontsaplekid, mis on nii terava kui ka ümara kannaga kuid esineb ka kõrge-

peene kaarega kontsaraudu.

Üheks erinevuseks Viljandi ja Tartu materjali vahel on Viljandi linnuselt leitud 

berdõššid. Neljast berdõšist kaks kuuluvad O. Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi 

tüüpi 2a ning on selle tüübi ühed varasemad teadaolevad eksemplarid. Üks berdõšš 

on küll Vene päritoluga, kuid ebatüüpiline ning tõenäoliselt oli see kas kohalik 

ümbertöötlus või on relva kohapeal parandatud. Neljanda berdõši puhul on 

arvatavasti tegu Rootsi päritolu relva katkega. 

Igapäeva tarbeesemetest on Viljandi linnusest leitud kaks pilakut. Üks neist on 

kaunistusteta ühe hoidikuga ning teine kaunistustega ja kolme hoidikuga. Pilakud 

nagu ka ristid võisid olla kasutuses nii garnisoni kui ka tsiviilelanike poolt, kuid kuna 
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leiukohaks on linnuse ala, siis kasutati neid eksemplare tõenäoliselt sõdurite poolt. 

 Rakverest on leitud nooleotsi, mis kuuluvad O. Dvuretšenski klassifikatsiooni järgi 

tüüpi 6a, 6в, 7 ja 15. Need nooleotsad olid samuti oma otstarbelt universaalsed ja 

mõeldud laskmiseks kaitserüüta või lihtrelvastatud vaenlase vastu. Rakvere linnuselt 

on leitud ka kaks luust ja üks pronksist õigeusu kaelaristi, mis kuuluvad nn Kolgata 

tüüpi ristide hulka ning on samuti seostatavad Vene garnisoniga. 

 Paidest on leitud üks venelaste nooleots, mis kuulub O. Dvuretšenski tüüpi 6б ning 

oli samuti oma otstarbelt universaalne ja mõeldud laskmiseks kaitserüüta või 

lihtrelvastatud vaenlase vastu. Paidest leitud kontsaraudade seas domineerivad nii 

terava kui ka ümara otsaga lameda-laia plaadiga kontsaplekid, kuid esineb ka kõrge-

peene kaarega kontsaraudu. 

 Põltsamaa linnusest on leitud kaks venelaste nooleotsa, mis kuuluvad O. 

Dvuretšenski tüüpi 6д, mis oma otstarbelt olid universaalsed ja mõeldud laskmiseks 

kaitserüüta või lihtrelvastatud vaenlase vastu. Garnisoniga on seotavad veel kaks 

ääriseta kontsarauda, mille hulgas üks on lame-laia plaadiga ja teine kõrge-peene 

plaadiga ning üks Kolgata tüüpi pronksist õigeusu kaelarist.

 Vastseliinast on Vene garnisonidega seonduvast materjalist leitud ainult 

kontsaplekke. Kui teistest linnadest ja linnustest leiti vaid sisselõigatavaid 

kontsaplekke siis Vastseliinast on leitud ka üks kombineeritud kontsaraud. Kuid ka 

sisselõigatavate kontsaplekkide materjal erineb teistest linnadest ja linnustes kogutud 

leidudest –Vastseliinas on rohkem kõrge-peene kaarega ja ääriseta kontsaraudu. 

Väljaspool linnade ja linnuste müüre on leitud üksikuid venelaste nooleotsi ja õigeusu 

kaelariste. Üks 6б tüüpi nooleots on saadud Makita asulakohast, üks 6д tüüpi nooleots 

Härjapea asulakohast ja kaks 6д tüüpi nooleotsa Karula kihelkonnast Aruküla lähedal 

metsast. 

Makita asulakoht jäi uusaegsete kaartide järgi Tartu-Otepää-Valga tee peale ning vene 

nooleotsa esinemine asulakoha kultuurkihis võib viidata sellele, et Makital võis olla 
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lühiajaline Vene sõdurite peatuspaik või toimus seal mingi relvakonflikt . Härjapea 

asulakohta on vene nooleots sattunud tõenäoliselt, kas 1571. aastal või 1577. aastal 

toimunud Tallinna piiramiste käigus. Aruküla nooleotsad olid oletatavasti välja lastud jahil 

või relvastatud konfliktis, kuid ei tabanud sihtmärki ja jäid metsa. 

Kaelarist, mis ei ole leitud linna või linnuse kultuurkihist, kuid mida võib siduda Vene 

sõduriga, on leitud Pärnumaalt Pärnu jõe kaldal kõrgemalt kohal paiknenud matmispaigast. 

Koos ristiga oli surnul kaasa hõbe sõrmus, mis kujutas vibuga ratsaniku ning pronksist ja 

rauast pandlad. Tõenäoliselt oli tegu Moskva sõjaväelasega. 

3. Tsiviilelanikkonnaga võib seostada Liivi sõja aegset venepärast materjali, mis oli leitud 

linnade territooriumitelt ja külakalmetest. Üheks selliseks leiuliigiks on kaelaristid. 

Tudulinna külakalmest leiti kaelarist naise hauast. Halliste kihelkonna Kaubi külakalmest on 

leitud kaks õigeusu kaelaristi. Üks maetu oli naine, teise maetu sugu on identifitseerimata. 

Identifitseerimata luustikul olid säilinud vaid kolju ja käeluud, mis asetsesid 

ebakorrapäraselt (parem käsi rinnal, vasak käsi üle pea), mis annab võimalust oletada, et 

maetu oli auku visatud. Olemasoleva informatsiooni alusel ei saa kahjuks maetut seostada ei 

sõdurite ega tsiviilelanikega.

Tartust Magasini tn 3 leitud merevaigust kaelaristi ja samast leitud kolme hoidikuga pilakut 

võib siduda nii sõduritega kui ka tsiviilelanikkonnaga.

Nii garnisonidega kui ka tsiviilelanikkonnaga on seotud mündid. Väikesed traatkopikad on 

arheoloogilises materjalis kindlasti alaesindatud, sest nende leidmine suhteliselt 

kargemeetodiliste päästekaevamiste puhul on pigem erand kui reegel. Kuid mõned üksikud 

mündid on siiski leitud Põltsamaa ja Vastseliina linnuste, Narva linna ning Vastseliina ja 

Visela asulakohtade kultuurkihtidest arheoloogiliste kaevamiste käigus. Lisaks linnadele, 

linnustele ja asulakohtadele on Vene münte saadud ka üksikute juhuleidudena ja aaretena. 

Kui aarete maasse sattumist võib dateerida kõige varasemalt noorima mündi vermimise 

aastasse, siis juhuleidudega nii lihtne ei ole. Erinevalt aardeleidudest on juhuleidude 

dateerimine raskendatud kuna nende deponeerumis tingimused on ebaselged. Ivan IV 

rahasid sisaldavaid aardeid võib jagada kaheks – (1) aarded, mis on deponeeritud Liivi sõja 

ajal ja (2) aarded, mis on deponeeritud pärast Liivi sõja lõpu. Kõige vanem aare, mis 

sisaldab Ivan IV vääringuid on maasse jäänud arvatavasti 1569. aastal. Ivan IV traatkopikad 
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esinevad Eestimaa aardematerjalis kuni 17. sajandi lõpuni, mis näitab, et need rahad olid 

veel käibel ka pärast Liivi sõja lõppu, kuid siis juba ainult tsiviilelanikkonna majanduslikel 

eesmärkidel.

4. Liivi sõja aegne venepärane materjal on kõigis linnades ja linnustes sarnane. Kõige 

rikkalikumalt on niisuguseid leide saadud Viljandi linnast ja linnusest ja küllap põhjusel, et 

Viljandit on ka suhteliselt palju arheoloogiliselt uuritud. Ainult Viljandi linnusest on leitud 

berdõšše, mille hulgas on nii tüüpilisi Vene berdõšše kui ka kohapeal valmistatud või 

parandatud eksemplar. Viljandi linnusest on leitud samuti Novgorodile ja Pihkvale omaseid 

pilakuid. Kohapeal valmistatud või parandatud berdõšš ning venepärased pilakud annavad 

võimalust oletada, et vähemalt Viljandis oli garnisonil vene sepp.

Kuid vaatamata heale läbiuuritusele pole Viljandist leitud ühtegi Vene õigeusu kaelaristi ega 

traatkopikat, samas kui Tartus ja vähem uuritud Rakveres on riste leitud.

Liivi sõja aegsete Vene garnisonidega seonduvat materjali ei ole seni leitud Narva, Pärnu ja 

Haapsalu linnadest ja linnustest. Kui Pärnus ja Haapsalus võib niisuguste leidude puudumist 

seletada asjaoluga, et garnisonid peatusid seal lühemat aega kui näiteks Tartus, Viljandis ja 

Rakveres, siis Narva puhul saab ainus seletus olla linna vähene uuritus ning see, et 1960. 

aastatel läbiviidud linnuse restaureerimistööde ajal ei teostatud arheoloogilisi 

väljakaevamisi. 

Liivi sõja aegsed vene garnisonid ja tsiviilelanikud on jätnud Eestimaa linnadesse, linnusesse ja 

asulakohtadesse ning kalmetesse suure hulga esemeid, mida käesolevas töös on lähemalt 

analüüsitud. Loodan, et uurimus aitab tulevikus saadavat leiumaterjali paremini identifitseerida ja 

dateerida. 
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Archaeological traces left by Russian army during the time of the 
Livonian War in Estonian cities and fortresses

Summary

The topic of the Master’s thesis is the investigation of archaeological traces left by Russian army 

during the time of the Livonian War in Estonian cities and fortresses. During the Livonian War the 

conquered cities and fortresses in Livonia were inhabited by Russian military garrisons and their 

civilian followers. The traces of their residence for 25 years of wartime must have made a 

significant contribution to the cultural layers of these cities and fortresses. Prior to the current study 

the articles of Russian origin from the period of the Livonian War found in Estonia were only 

mentioned in a handful of archaeological reports and publications with almost no substantial 

analysis. A notable exception is a research of ceramics in a publication “Pottery of Russian origin 

from the period of the Livonian War (1558-1583) in Estonian castles and towns”  by A. Tvauri. 

Therefore, the current study does not consider ceramics. 

The material collected and analyzed in the course of the research consists of articles of Russian 

origin from the period of the Livonian War found during various archaeological excavations on the 

territory of Estonian towns and fortresses. The material consists of arrowheads, bardiches, shoe 

fittings, crosses, rushlight holders, and coins found on the territory of cities and fortresses of Tartu, 

Viljandi, Rakvere, Paide, Põltsamaa, and Vastseliina.

It was established that all arrowheads of Russian origin found on the territory of Estonia are 

universal in their function: they were meant to hit unarmored foes. A single exception is one armor-

piercing arrowhead found in Viljandi. The material is completely devoid of crossbow bolts, which 

must mean that Russian army did not use crossbows at the time. That is, Ivan IV employed firearms 

in his attempt to conquer Livonia.

In the course of the study it was made certain that two of all bardiches found in Estonia are early 

Russian bardiches of type 2a, one bardiche is atypical (likely remastered in a fashion of Russian 

bardiches or repaired), and the remaining two bardiches are of Swedish origin. 

Cultural layers of cities and fortresses have been quite rich in shoe fittings. However, apparently 
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because of little interest to researchers they were often left unidentified and marked simply as a 

(fragment of) metal article. Thus the estimation of their total count at the moment is not feasible. 

Broad low cut-in fittings with no edging prevail among the 57 studied objects. Narrow high cut-in 

fittings with no edging are present in smaller numbers. One combined shoe fitting was found in 

Vastseliina. Since narrow high cut-in fittings with no edging are also common in cultural layers of 

the former Polish-Lithuanian Commonwealth, one cannot assert that narrow high cut-in fittings 

found in Estonia are exclusively of Russian origin.

Objects of piety found in cultural layers of Estonian cities and fortresses, as well as in burials, 

include eleven crosses made of bone, amber, and bronze. All these crosses exhibit a typical 

orthodox cross situated atop a hill of Calvary on their front side and are of “Calvary cross” type. 

Note that crosses depicting Nikita-besogon, archangel Michael, or crucified Christ commonly found 

in Novgorod, Tver, and Starica are not found in Estonia.

Articles of domestic utility found on the territory of Viljandi and Tartu include three rushlight 

holders: one suited for one rushlight and two suited for three rushlights. These rushlight holders are 

identical in shape to those found in Pskov and Novgorod. The atypical bardiche found in Viljandi 

(either remastered in a Russian fashion or repaired) and these rushlight holders strongly suggest that 

at least in Viljandi there was a Russian smith.

Arrowheads of universal function for hitting unarmored targets were also found outside the city-

walls and fortresses, in Makita and Härjapea settlements, and in the woods near Aruküla. “Calvary 

cross” type crosses were found in village burials of Kaubi, Tudulinna, and in a burial on a bank of 

the river Pärnu.

The amount of wire-copecks of Ivan IV found in cultural layers of cities and fortresses is negligible. 

This is to be explained by their small size and the absence of metal detectors in archaeological 

excavations. Still, several copecks were found. Such coins may be found either individually or in 

hoards. Hoards containing coins minted during the rule of Ivan IV could have been deposited either 

during the Livonian War or significantly later. Large amounts of coins from the time of Ivan IV 

were found in hoards dated to the end of XVI and XVII centuries, which implies that these coins 

were still in use long after the end of the Livonian War.
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Археологические следы русских войск времен Ливонской войны 
на территории эстонских городов и крепостей 

Резюме

Данная работа посвящена исследованию археологических следов русских войск времен 

Ливонской войны на территории эстонских городов и крепостей. На протяжении всей 

Ливонской войны на территории Ливонии в завоеванных городах и крепостях размещались 

русские военные гарнизоны и пришедшее с ними гражданское население. За 25 лет войны в 

культурных слоях городов и крепостей должно было остаться значительное количество 

следов их проживания. До начала данного исследования предметы русского происхождения 

времен Ливонской войны, найденные на территории Эстонии, лишь изредка упоминались в 

археологических отчетах и некоторых публикациях, но углубленного анализа не 

проводилось, за исключением керамики, исследование которой было опубликовано в статье 

А. Тваури «Русская керамика эпохи Ливонской войны (1558–1583) в городах и крепостях 

Эстонии». В связи с этим в данном исследовании керамика не рассматривается. 

В ходе исследования был собран и проанализирован материал русского происхождения 

времен Ливонской войны, найденный в разное время в ходе археологических раскопок на 

территории эстонских городов и крепостей. Материал представлен в виде наконечников 

стрел, бердышей, обувных подковок, нательных крестиков, светцев и монет. Эти предметы 

были найдены на территории городов и крепостей Тарту, Вильянди, Раквере, а также на 

территории крепостей Пайде, Пыльтсамаа и Вастселиина. 

Было выявлено, что все найденные на территории Эстонии наконечники стрел русского 

происхождения универсальны по своему функциональному назначению: они были 

предназначены для поражения не защищенного броней противника. Исключением оказался 

один найденный в Вильянди наконечник, который по своей функциональности относится к 

бронебойным наконечникам с прокалывающим действием. В материале русского 

происхождения времен Ливонской войны совершенно отсутствуют арбалетные болты, что 

говорит о том, что Иван IV завоевывал Ливонию с новым огнестрельным оружием и русская 

армия уже не использовала арбалеты. 
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В ходе исследования выяснилось, что два из всех найденных в Эстонии бердышей относятся 

к ранним русским бердышам типа 2а, один бердыш нетипичный (вероятно, он был либо 

переработан по образцу русских бердышей, либо подвергался ремонту), остальные два 

бердыша оказались шведского происхождения.

В культурных слоях городов и крепостей встречается большое количество обувных подковок, 

но в связи с тем, что они вызывали малый интерес среди исследователей и в археологических 

отчетах часто даже не идентифицировались, а упоминались как металлическое изделие или 

его фрагмент, определить точное их количество в данный момент не представляется 

возможным. Из исследованных 57 экземпляров преобладают врезные низкие широкие 

подковки без кромки. В меньшем количестве встречаются врезные высокие узкие подковки 

без кромки. В Вастселиина была также найдена одна комбинированная подковка. В связи с 

тем, что врезные высокие узкие подковки без кромки встречаются и в культурных слоях 

бывшего Польско-Литовского княжества, нельзя утверждать, что найденные в Эстонии 

врезные высокие узкие подковки имеют только русское происхождение.

Из предметов личного благочестия, найденных в культурных слоях эстонских городов, 

крепостей, а также в захоронениях, было найдено одиннадцать нательных крестиков из 

кости, янтаря и бронзы. Все крестики, на лицевой стороне которых изображен типичный 

семи-восьми конечный крест на подножии (Голгофе), относятся к голгофскому типу. 

Крестики, найденные в большом количестве в Новгороде, Твери и Старице и изображающие 

демоноборцев Никиту-бесогона, архангела Михаила или распятого Христа, на территории 

Эстонии не встречаются.

Из предметов ежедневного обихода на территории Вильянди и Тарту было найдено три 

светца. Один однолучинный и два трехлучинных. Светцы по форме совершенно идентичны 

псковским и новгородским. Найденные в Вильянди нетипичный бердыш (либо местной 

переработки по образцу, либо отремонтированный на месте) и светцы (идентичные по своим 

формам псковским и новгородским) наиболее вероятно указывают на то, что по крайней мере 

в Вильянди находился русский кузнец. 

Кроме того, вне городских и крепостных стен на поселении Макита и Хярьяпеа, а также в 

лесу близь Арукюла были найдены наконечники стрел, универсальные по своему 

функциональному назначению и предназначенные для поражения не защищенного броней 
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противника. На деревенских захоронениях в Кауби, Тудулинна и в захоронении на берегу 

реки Пярну также были найдены нательные крестики голгофского типа. 

Количество проволочных копеек Ивана IV, найденных в культурном слое городов и 

крепостей, невелико. Это объясняется тем, что они были небольших размеров, и тем, что на 

археологических раскопках не используется металлодетектор. Но несколько монет было все 

же найдено. Также монеты могут быть в виде случайных находок и в виде кладов. Клады с 

монетами, отчеканенными во времена правления Ивана IV, можно разделить на два вида: те, 

которые были депонированы в землю во время Ливонской войны, и те, которые попали в 

землю значительно позже. Самое большее количество монет эпохи правления Ивана IV было 

найдено в кладах, датированных концом 16––17 веков. Это говорит о том, что монеты были в 

обиходе в Эстонии и после окончания Ливонской войны. 
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Lisad 
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Joonis 1. Nooleots VM 114/3. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 2. Nooleots VM 11180: 7. Viljandi linn. (Foto. Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 3. Nooleots VM 11090: 212. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 4. Nooleots VM 11090: 118a. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 5. Nooleots TM A-17: 47. Tartu linnus. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 6. Nooleots TM A-17: 196. Tartu linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 7. Nooleots TM A-246. Tartu linnus. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 8. Nooleots TM A-15: 1400. Tartu linnus. (Foto: Tartu Linnamuuseum).



Joonis 9. Nooleots TM A-43: 158. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 10. Nooleots TM A-45: 4564. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 11. Nooleots TM A-126: 1248. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 12. Nooleots TM A-173: 296. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 13. Nooleots TÜ 1924: 35. Paide linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 14. Nooleots PKM 3293. Põltsamaa linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 15. Nooleots PKM 3294. Põltsamaa linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva). 

Joonis 16. Nooleots RM A 5020: 308. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 17. Nooleots RM A 5020: 310. Rakvere linnus (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 18. Nooleots RM A 7: 547. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 19. Nooleots RM A 7: 742. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 20. Nooleots RM A 7: 850. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 21. Nooleots AI 5466: 17. Makita asulakoht. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 22. Nooleots AI 6004 I: 283. Tallinn, Härjapea asulakoht. (Foto: Andres Tvauri)

Joonis 23. Nooleots TÜ 1918: 1. Aruküla. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 24. Nooleots TÜ 1918: 2. Aruküla. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 25. Berdõšš VM 1513.  Viljandi linnus. (Foto: Viljandi Muuseum).
 



Joonis 26. Berdõššid VM 4276; VM 4275. Viljandi linnus. (Foto: Viljandi Muuseum).



Joonis 27. Berdõšš PäMu 21114 A 2590. Ida-Virumaa, Muraka raba. (Foto: Pärnu Muuseum).



Joonis 28. Berdõšš VM 1512. Viljandi linnus. (Foto:  Viljandi Muuseum).



Joonis 29. Kontsarauad VM 3965; VM 3966; VM 3967; VM 3968. Viljandi linnus. 
(Foto: Viljandi Muuseum).

Joonis 30. Kontsaraud VM 11090: 70. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 31. Kontsaraud VM 11090: 228. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva). 



Joonis 32.  Kontsarauad KRPI Vi80. Viljandi linn. 
(Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 33. Kontsaraud VM 10694: 2. Viljandi linn.      Joonis 34. Kontsaraud VM 11090: 41   
(Foto: Jekaterina Štšogoleva)                                          Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva). 



Joonis 35. Kontsaraud VM 11090: 137. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 36.  Kontsarauad KRPI Vi80. Viljandi linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 37. Kontsaraud VM 10898: 18. Viljandi linnus.  (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 38. Kontsaraud TÜ 1435: 2270. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 39. Kontsaraud TÜ 1563: 32. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 40. Kontsaraud TÜ 1435: 21. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 41. Kontsaraud TÜ 1435: 2250. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 42. Kontsaraud TÜ 1499: 24. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 43. Kontsaraud TÜ 1435: 680. Vastseliina linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 44. Kontsaraud TÜ 1924: 51. Paide linnus (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 45. Kontsaraud TÜ1924: 9. Paide linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 46. Kontsaraud TÜ 714: 181. Põltsamaa linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 47. Kontsaraud TÜ 714: 325. Põltsamaa linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 48. Kontsaraud TM A-40. Tartu linn   (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 49. Kontsaraud TM A-178: 8623. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 53. Kontsaraud TM A-43: 256/2. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 54. Kontsaraud TM A-126: 1253. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 55. Kontsaraud TM A-178: 5651. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 56. Kontsaraud TM A-178: 8624. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 57. Kontsaraud TM A-178: 9282. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 58. Kontsaraud TM A-124. Tartu linn. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 59. Kontsaraud TM A-18: 48a. Tartu linnus. (Foto: Tartu Linnamuuseum). 

Joonis 60. Kontsaraud TM A-43. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 61. Kontsaraud TM A-43: 418. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).



Joonis 62. Kontsaraud TM A-172:233. Tartu linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 63. Luust kaelarist TM A-17: 70. Tartu linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva). 

Joonis 64. Luust kaelarist RM A 7: 42. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 65. Luust kaelarist RM A 5024: 328. Rakvere linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 66. Merevaigust kaelarist TM A-18: 46. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 67. Pronksist kaelarist RM A 80: 613. Rakvere linnus (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 68. Pronksist kaelarist TÜ 714: 152. Põltsamaa linnus. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 69. Pronksist kaelarist ÕES 729: 1-5. Pärnumaa. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 70. Pronksist kaelarist TÜ 700: 87. Kaubi külakalme. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 71. Pronksist kaelarist TÜ 700: 129. Kaubi külakalme. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 72. Pronksist kaelarist TÜ 1582: 26. Tudulinna külakalme. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).

Joonis 73. Pronksist kaelarist AI 2568: 4. Urvaste. (Foto: Krista Karro).

Joonis 74. Pronksist kaelarist TÜ 1241. Podmotsa asulakoht. (Foto: Jekaterina Štšogoleva).



Joonis 75.  Pronksist ja rauast pannal, hõbedast pitsatsõrmus ÕES 729: 1-5. Pärnumaa. 
(Foto: Jekaterina Štšogoleva)



Joonis 76. Pilak TM A-18:18. Tartu linn. (Foto: Tartu Linnamuuseum).

Joonis 77. Pilak VM 3902; VM 1781: 322. Viljandi linnus. (Foto: Viljandi Muuseum).



Joonis 78. Ivan IV (1558-1584) müntide leiukohad. 1 – Põltsamaa; 2 – Vastseliina; 3 – Narva; 4 – Visela; 5 – Vao; 6 – Vana-Saaluse; 7 – Kapsta; 
8 – Koruste; 9 – Vana-Antsla; 10 – Vana-Kuuste; 11 – Kudina; 12 – Alatskivi; 13 – Kuigatsi; 14 – Põdrangu; 15 – Boose; 16 – Rutikvere; 
17 – Vorbuse; 18 – Tartu; 19 – Suure-Rakke; 20 – Puka; 21 – Kabala, 22 – Sangaste; 23 – Lõhavere; 24 – Kääpa; 25 – Keskküla; 26 – Mikitamäe; 
27 – Tartu; 28 – Lõpi; 29 – Piista; 30 – Tartu; 31 – Kastre; 32 – Tõrise; 33 – Arumetsa; 34 – Vihavee; 35 – Kalju; 36 – Kuninga; 37 – Hulja; 
38 – Lüübnitsa; 39 – Võõpsu.   
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