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ÜHEST VERSIOONIST PIHKVA LINNA TEKKE KOHTA

beneyxkuit C. B. Hauano Ilckoéa. — beneykuit B. /]. & beneykuii C. B. I'opoo-
ckoe Aopo cpeonesekosoezo Ilckosa, 1. Cankm-Ilemepbype, 1996 (91 [k.).

Kiisimus, millal ja kuidas tekkis Pihkva linn, huvitas juba varasemaid

kroonikakirjutajaid. Uks nendest, kelle teated paistavad silma oma asjalikkuse ja
tapsuse poolest, uuris ldbi koik tollal teada olnud kirjalikud allikad, kuid vastust

teda huvitanud kiisimusele ei leidnud (vt. ldhemalt llnorkun 1982, 157;

Jlabyruna 1994, 20). Vois ainult oletada, et Pihkva linn oli olemas juba enne

legendaarset varjaagide tulekut 862. aastal. Mingeid kindlamaid téendeid selle

kohta kroonikates aga ei leidunud. Esimesed kirjalikud teated Pihkvast kui

olemasolevast linnast on périt aastaist 903, 947, 1036 (JTabyruna 1994, 20). 1907

hindas N. Serebrjanski Pihkva tekke kui “vdga vana kiisimuse” uurimist kirjalike
allikate nappuse ning arheoloogiaandmete peaaegu tdieliku puudumise olukorras

teadusele kasutuks (vt. ldhemalt JTabyruna 1994, 20).

Sihipédrased arheoloogilised kaevamised algasid Pihkvas alles 1930. aastal

ning kestavad tdnapdevani. Eriti hoogustus Pihkva arheoloogiline uurimine alates

1973. aastast, mil linna kultuurkiht voeti riikliku kaitse alla. Niitidseks on 1-7 m

paksuse kultuurkihiga keskaegse linna territooriumist arheoloogiliselt Idbi uuri-

tud u. 4,9 ha, mis on vihem kui 2% (Jlabyruna 1994, 19). Arheoloogilistel
kaevamistel kogutud mahukat allikmaterjali on asutud ldbi to6tama ja saadud

tulemusi ka avaldama ning kasutama muuseumide ekspositsioonis, arvukatel

nditustel, aga samuti teooria edasiarendamiseks.

Seega on téiesti ootuspédrane ja loomulik otsida uue materjali pohjal vastust

juba pikka aega lahendust ootavale probleemile Pihkva linna tekke aja ja kdigu
kohta. Omapoolse tolgenduse piiiiab sellest arheoloogilise materjali, eelkdige
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keraamikaleidude pohjal esitada Vassili Beletski ja Sergei Beletski iihistoona

moeldud kolmeosalise viljaande “Keskaegse Pihkva linnasiida” 1996. aastal

ilmunud I raamatus “Pihkva teke” S. Beletski.

Too sissejuhatuses (lk. 5-7) rohutab S. Beletski vanavene linnade tekke

probleemi jitkuvat aktuaalsust vene ajalooteaduses. Keskaegne linn on tema

madrangu jargi elanikkonna mirkimisvdirse kontsentratsiooniga alaliselt asusta-

tud punkt, kaubandus-, kultuuri- ja ideoloogiakeskus, kus tegeldi peamiselt
kisitooga ja kuhu koondus administratiivvoim nii linna enda kui ka timbrus-

konna iile. Keskaegse linna poliifunktsionaalsus on selge koigile uurijatele, kuid

S. Beletski arvates saab vanimate linnade uurimine olla edukas vaid juhul, kui

suudetakse vastata kiisimusele, mis on linna tdhtsaim funktsioon. Pikka aega on

selleks peetud kisitood ja kaubandust (M. Tihhomirov). Uurijad, kes peavad
keskaegse linna tekkimises oluliseks muutusi iihiskondlikes suhetes, nimetavad

linna kujunemise algetapil pohiliseks poliitilis-administratiivseid ja kultuslikke

funktsioone (P. TolotSko) (Ik. 5).
Vene linnade kujunemise ja varasema ajaloo uurimisel on S. Beletski arvates

pohifunktsiooni korval olulise tdhtsusega samuti kiisimus, kas pidada linna

ajaloos omaette perioodiks linnaeelseid asulaid (“protolinnu”) vol méératleda

linnaeelse asula ja keskaegse linna suhe igal juhul eraldi (Ik. 6). Usna kaua on

vene ajaloolaste ja ka arheoloogide seas piisinud seisukoht, et linnaeelsetest

asulatest kujunesid linnadeks vaid hdimu- voli hoimudevahelised keskused.

S. Beletski arvates on muistise puhul oluline: 1) kas kisitletav asustatud punkt
vastab keskaegse linna médratlusele ja 2) kas on tdestatud keskaegse linna ja
tema kohal olnud linnaeelse asula vaheline jirjepidevus. Linna tekkimise eeldus

on seejuures sotsiaalselt kihistunud ja varanduslikult diferentseeritud iihiskonna

olemasolu (Ik. 6 jj.).
Peatiikis “Vene linnade tekkimise kaks teed (miiiidid ja tegelikkus)” (Ik. 8-21)

analiiiisib autor linnade tekke teoorias kahte tema arvates koige sagedamini
esinevat puudust. Esimesena kritiseerib ta mitme uurija tavapidrast soovi leida

toendeid keskaegse linna ja linnaeelse asula vahelise evolutsioonilise jirje-
pidevuse kohta, mis eriti selgelt pidavat silma torkama V. Bulkini, I. Dubovi ja
G. Lebedevi iihiselt kirjutatud uvurimuses (1978). S. Beletski leiab, et Lebedevi ja
tema kaasautorite seisukoht keskaegsete vene linnade tugevate juurte kohta eel-

ritkliku aja hdimukeskustes on neil kujundatud iildistest kujutelmadest ldhtuvalt

ja et toetu arheoloogilise allikmaterjali detailsele analiitisile (Ik. 9, 12).
Teiseks tosiseks puuduseks peab S. Beletski vanavene linnade tekke problee-

mide uurimisel asjaolu, et mingi asustatud punkti uurimisel saadud andmeid

piilitakse kasutada kui teatud seaduspirasusi ka teiste vanavene linnade tekke

késitlemisel. Eriti ilmne olevat see V. Sedovi toédes (k. 13 jj.).
Nii Lebedevi ja tema kaasautorite kui ka Sedovi seisukohti analiiiisides leiab

S. Beletski, et nende téddes puuduvad pohjendatud arheoloogilised tdendid

hoimukeskuse kaudu vanavene linnaks kujunemise protsessi tiitipilisusest
(Ik. 16). Ehk ainult Irboska kohta voib kiibida skeem hdimukeskusest linnaks,
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kuid S. Beletski peab seda pigem erandiks kui reegliks, mis pealegi vajab
lihemat analiitisi. Téiesti pohjendatud on autori kriitika aga ajaloolise arengu

seaduspirasusi eirava kontseptsiooni kohta a la — kui on “hdimukeskus”, siis

tingimata “slaavi”, kui on “mitteslaavi”, siis tingimata “slaavi lisandiga”, kui aga

slaavlasi ei ole, siis “puuduvad ka sotsiaalmajanduslikud tingimused hoéimu-

keskuse linnaks kujunemiseks” (lk. 18). Ka on tema arvates hdimukeskusel tihe-

date veresugulussidemete tottu selle sees peaaegu voimatu linnaks kujuneda
(Ik. 20 jj.). Niisiis on kiisimus hoimukeskuste osast linnade tekkimisel

tiletdhtsustatud. Hoopis olulisemaks peab S. Beletski nii idaslaavi kui ka nende

naabrite aladel “kirju” elanikkonnaga protolinnaliste asulate kui uute

iihiskondlike funktsioonide kataliisaatorite osa riikluse tekke ajal (lk. 19). Need

hdimuvilised, vanimad linnatiiiipi asulad pole seotud pdllumajandusega, nendes

on nii tegevusalade paljusus, sotsiaalne kihistatus kui ka varanduslik ebavordsus

(Ik. 20). Viidates H. Jankuhnile, kes jagab linnatunnustega asustatud punktid
vanemat ja nooremat tiilipi linnadeks, paigutab autor nad vanemat tiitipi linnade

hulka (lk. 20). Erinevus protolinnaliste hdimukeskuste ja vanemat tiilipi linnade

vahel on nende pohifunktsioonides: esimestel olid selleks administratiivpoliitili-
sed ja kultuslikud, teistel — sotsiaalmajanduslikud. Uut tiilipi linnad, mis said

hiljem ka linnadigused, koondasid aga nii administratiivpoliitilisi kui ka sotsiaal-

majanduslikke funktsioone (lk. 21).

Jargnevalt (lk. 22-33) kisitleb S. Beletski Irboska linnust (temal kiill Truvori

linnus) kui n.-6. erandlikku nididet Sedovi esitatud hoimukeskusest linnaks

kujunemise teoorias. Tegemist on niisiis konkreetse muistisega ja konkreetse

arheoloogilise materjaliga, mis on saadud selle muistise pikaajalisel uurimisel

aastail 1971-1987 (kaevamisi juhatas Sedov), kuid mis on kahjuks senini

valdavalt avaldamata ja seega uurijatele enamasti kittesaamatu. Setumaa

Idunaosas (praeguse Pihkva oblasti Petseri rajoon) Vana-Irboska kiila pdhja-
serval asuva linnuse duepind (kokku u. 1 ha) on peaaegu tdielikult ldbi uuritud.

Selle 2,3-2,5 m paksuse kultuurkihi stratigraafias vois eristada kolme kihti.

Kultuurkihi iilemise osa paksus oli 0,2-0,25 m, Suepinna kaguosas ulatus see

16.—18. sajandi kiviehitiste jddnuste tottu kuni 1 m-ni. Keskmine ja pShiline osa

linnuse kultuurkihist (paksus 1,8-2 m) ulatus paljudes kohtades kuni loodusliku

pinnaseni. Alumine kiht (paksus 0,05-0,25 m) lasus looduslikul pinnasel ning
seda esines nii laiguti duepinnal kui ka valli muldkeha all (Ik. 24).

S. Beletski peab Irboska linnuse tdhtsaimaks leiuaineseks keraamikat.

Alumisest kihist leiti vaid 8.-9. sajandi kisitsi valmistatud keraamikat. Umbes

60% sellest moodustavad tema hinnangul ndud, millele leidub vasteid Lééne-

mere Idunaranniku slaavi asulates, iile 30% moodustab kohalikule lddnemere-

soome elanikkonnale kuuluva Kamno—Rouge tiitipi muististele iseloomulik peen-

ja jamekeraamika; teisi noutiitipe oli vihe (lk. 25 jj.). Mitut tiilipi keraamika

esinemise pohjal teeb autor jirelduse, et linnust sel ajal asustanud elanikkond ei

olnud etniliselt iihtne. Etniliselt erinevate elanikeriihmade osatihtsuse üle

otsustab ta aga erinevat tiilipi keraamikaleidude hulga pdhjal, viites, et iilekaal
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kohalike ees kuulus seal samuti alaliselt elanud slaavlastele. Umbes sama suhet

(s.O. u. 1/3 ja 2/3) püüab S. Beletski näha ka Irboska linnuse arheoloogilistel
kaevamistel leitud ahjuvarede ning leeasemete erinevate tüüpide hulgas (lk. 28),
viidates seejuures Sedovile (viide 20, Ik. 28). Viidatud Sedovi tööst küttekollete

erinevate tüüpide hulga kohta S. Beletski esitatud andmeid aga paraku leida ei

õnnestunud (vrd. Cenog 1985, 120—122).
Irboska linnuse keskmine ja pohiline kiht pdrineb 12.—14. sajandist. Krono-

loogiliselt vahepealsete ladestuste puudumist seostab autor 11. sajandi suhtes

kultuurkihi selle osa hdvimisega linnuse valli muldkeha kuhjamisel, sest

11. sajandi keraamikat on leitud nii vallist kui nn. majapidamislohkudest. Samas

el saavat autori viitel aga 9.—10. sajandi kihi puudumist seletada ainult selle

hdvimisega, sest Irboska linnuse keraamika hulgas puudub S. Beletski poolt
9.-10. sajandisse dateeritud eelkedra- ja primitiivne kedrakeraamika, mis on

samal ajal hidsti esindatud Pihkva linnuse leiumaterjalis (lk. 27). Ka linnuse

juurde kuuluvalt asulakohalt, mida, tdsi kiill, on vihe uuritud, ei olevat senini

nimetatud keraamikat leitud.

Irboska linnuse tilemine kiht pédrineb 16.—18. sajandist ja veel hilisemast ajast
ning on seotud sinna ehitatud kloostriga. 14. sajandi teise poole — 16. sajandi
alguse kiht linnuse duepinnal jillegi puudub.

Leiumaterjali analiitisi tulemuste pohjal jiareldab S. Beletski, et 8.-9. sajandil
oli Irboska linnamdel suur protolinnalise iseloomuga asula, kus oli iilekaalus

slaavi elanikkond ning kohalike arv kiitindis kolmandikuni. S. Beletski eeltoodut

(Ik. 21) meenutades oli 8.-9. sajandi Irboska seega keskus, millel oli administra-

titvpoliitiline ja kultuslik funktsioon. 9. sajandi teisel poolel 10petas see asula

oma tegevuse, kusjuures autori arvates on vdoimalik, et see toimus juba 9. sajandi
keskpaiku vilisjoudude kaasabil, millele viitavat nditeks ka sealt leitud skandi-

naavia tiitipi relvad (lk. 32 jj.).
Uuesti ehitati Irboska linnus iiles alles 11. sajandil ja seda uut muistist késit-

levad uurijad enamasti kui vanavene linna. Kuid mingeid andmeid, et 11.—-14.

sajandi linn on 8.-9. sajandi protolinnalise keskuse vahetu jireltulija, uurijate
kdsutuses ei olevat. Vana-Irboska kiila ldhikonnas olevad mikrotoponiitimid
“Slovenskoje pole”, “Slavjanskije kljutsi” jt. voivad aga S. Beletski arvates

viidata linna varasemale nimetusele “Slovensk”, mis eelnes hilisemale topo-
nitimile “Izborsk”. Selle peatiiki 10petab iisna karm lõppjäreldus: Irboska

linnamigi tuleb kroonikates nimetatud Venemaa vanimate linnade hulgast vilja
jatta. Ja muidugi ei saa siis ka Irboska ndite varal faktilisele arheoloogilisele
materjalile toetudes vanavene linna varasemat ajalugu rekonstrueerida (lk. 33).

To6o jargmine osa kisitleb Pihkva timbruse kultuuristratigraafiat (k. 34-53).
1946.—1949. aastal Pihkva linnusel toimunud arheoloogiliste kaevamiste jdrel

hakati iisna iiksmeelselt arvama, et Pihkva linnuse kohale tekkinud keskaegne
linn kujunes vilja sealsest slaavlaste (krivitSite) hoimukeskusest. Pikka aega seda

seisukohta ei vaidlustatud. Diskussioon sai alguse 1970. aastate 16pul ja 1980.

aastate algul, mil S. Beletski esitas alternatiivse versiooni, viites, et Pihkva
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kultuurkihis ilmsiks tulnud mitme iiksteist asendanud asula vahel puudub jirje-
pidevus ning linna tekkes on olulist osa etendanud 9. sajandi 16pul — 10. sajandil
tulnud immigrandid (lk. 34). Samal ajal leidis teine Pihkva uurija Konstantin

Plotkin uusi toendeid vana versiooni kinnituseks (Plotkin 1980).
Niisiis — kaks iihe ja sama arheoloogilise materjali pohjal saadud seisukohta.

Pihkva linna tekke kisitlemisel peab S. Beletski oluliseks Velikaja joe alam-

jooksu ala kultuuristratigraafiat, alustades I aastatuhande esimesest poolest, s.o.

ajast, millest alates on jilgitav piirkonna pidev asustus (lk. 35). Sellesse aega
kuuluvad tiksikud tekstiilkeraamikaga asulakohad, millest iiks paikneb ka Pihkva

linnusel. Kultuuriliselt seob S. Beletski need asulad Eestiga, mirkides, et tarand-

kalmeid sealt siiski leitud ei ole (Ik. 35).
I aastatuhande keskpaiku ja 3. veerandil levis vaadeldavas piirkonnas pikk-

kddbaste kultuur, mille kdige sagedam leid on liivakéédbastest saadud keraamika,
asulaid on teada vihe. Pikk-kddbaste kultuuri péritolu kiisimuses refereerib

S. Beletski olemasolevaid seisukohti, paigutades need kolme iisna kummalisse

rihma: 1) Eesti uurijad, 2) Sedov, 3) seda kultuuri Pohja-Valgevenes leviva

Bantserovo kultuuri traditsioonidega seostavad uurijad (lk. 40). Koiki kolme

seisukohta seob iiks iihine arvamus, et iileminek kiidbastesse matmisele toimus

maa-alustelt poletusmatustelt.
Analiitisides poolt- ja vastuargumente leiab S. Beletski, et Bantserovo

kultuuri levikuala pohjaosa voibki olla see piirkond, kust algas iileminek maa-

alustelt poletusmatustelt kddbastesse (sealhulgas ka pikk-kddbastesse) matmisele.

Selle viite paikapidavuse korral pidid Velikaja joe alamjooksu ja Peipsi jdrve
piirkonna aladel olevad pikk-kddbaste kultuuri kandjad olema tingimata sisse-

randajad (lk. 43).
Oma eeltoodud seisukohta S. Beletski veenvalt toestada ei suuda ning iikski

tema argumentidest ei vilista voimalust, et Velikaja joe alamjooksu ja Peipsi—
Pihkva jarve basseini aladel elanud kohalikud lidnemeresoomlased, kes varem

matsid ilmselt pdoletatult maa-alustesse haudadesse, hakkasid muutunud iihis-

kondlikes oludes piistitama liivast kidpaid, sealhulgas pikki. Oigus véib

S. Beletskil olla aga selles, et I aastatuhande viimasel veerandil Velikaja joe
alamjooksu aladel klassikalisi slaavi kddpaid ei olnud (lk. 43). Autor rohutab

eriti sealsete kalmeehitiste ning matmisviisi mitmekesisust, mis viitavat rahvas-

tiku kirjule koosseisule ja ei lubavat ridkida tihtsest slaavi etnilisest kogumist
(Ik. 45). Autoripoolset ldhemat selgitust oleks oodanud tema tihelepanekule, et

mitmekesisest kalmematerjalist erinevalt on I aastatuhande 4. veerandi asulatest

saadud letuaines mirksa iihesugusem. Millegipirast on S. Beletski Pihkva, Vana-

Irboska ja Kamno linnuse ning Pihkvast louna pool asuva UssadistSe asula-

kohaga tiihte riihma (temal kiill kultuuri) paigutanud ka Rouge linnuse ja asula.

Erinevusi Rouge tiilipi muististe vahel iihelt poolt ja tema médidrangul Kamno

tiitipt muististe vahel teiselt poolt ta kiill mdrkab, kuid ei pea neid oluliseks.

Samas rohutab S. Beletski digesti, et Rouge tiitipi muistised paiknevad Kagu-
Eestis peamiselt alal, kus I aastatuhande esimesel poolel levisid tarandkalmed,
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Kamno-Irboska—Pihkva linnused aga alal, kus tolleaegseid kalmeid peaaegu ei

tunta ja kus (nagu Kagu-Eesti idapoolses osaski) I aastatuhande teisel poolel
levisid pikk- ja iimarkddpad. Erilist tdhelepanu pdorab S. Beletski aga nn.

kivikonstruktsioonidega kéddbastele, mida ta peab pikk-kéddbaste kultuuri ja
kohalike elanike assimileerumisprotsessi tulemusel tekkinuiks. Selle protsessi
kdigus segunenud kaks traditsiooni andsid S. Beletski arvates kivikonstrukt-

siooniga kddpad, mida ta peab kohalike elanike muististeks ja mille keraamikas

ta leiab sarnaseid jooni Kamno tiilipi asulate keraamikaga (lk. 51 jj.). See, et

nimetatud kddpad (nagu teisedki pikk-kddbaste kultuuri muistised — M. A.) on

rajanud kohalikud elanikud, nagu ka see, et need pdrinevad monevorra hilisemast

ajast kui I aastatuhande 3. veerand, on muidugi dige, kuid nende tekkimises kahe

kultuuri traditsioonide segunemise tulemusel tuleb kiill kahelda. Uks vastu-

argument sellele S. Beletski arvamusele on lisaks selliste kidbaste vidhesusele

selle perioodi tavaliste liivakddbastega vorreldes ka asjaolu, et toelisi konst-

ruktsioone on nendes vihe ja enamasti on kivid kddpakuhjatises voi selle all ilma

mingi korrapérata.
Ainsaks erandiks kisitletava piirkonna I aastatuhande 4. veerandi muististe

hulgas peab S. Beletski Irboska linnust, kus elanike seas olid tema arvates

tilekaalus slaavlased, kuna Irboska linnuse arheoloogilistel kaevamistel ei olevat

leitud andmeid, mis tdestaksid, et linnuse ala esmaasukad olid kohalikud

elanikud. Voimalik, et selline seisukoht on tekkinud osaliselt seetottu, et Irboska

linnuselt saadud materjal ei ole veel vajaliku pdhjalikkusega läbi töötatud.

Arvestades aga niiteks tekstiilkeraamikaga kihi olemasolu Pihkva linnusel,
samuti asjaolu, et Irboska linnuse naabruses paiknevatelt, nn. Rouge tiilipi
linnustelt Kagu-Eestis on leitud jilgi viikingiajast mirksa varasemast asustusest,

voib ka Irboska linnusel olla paiknenud varasem ja, miks mitte, tekstiil-

keraamikaga asula. Raske on uskuda, et selles piirkonnas nii soodsas kohas

asuvat paika nagu hilisema Irboska linnuse ala, kohalikud elanikud ei asustanud.

Usna huvitavaid ja tiiendavaid andmeid vdivad muu hulgas anda ka Irboska

linnuse nii ldhemast kui kaugemast iimbrusest tehtud dietolmudiagrammid.
Jargnevas peatiikis kisitleb S. Beletski Pihkva linna enda kultuuri-

stratigraafiat (lk. 54-70). Tema andmeil on 1930.—-1990. aastate alguseni Pihkva

linnusest (pindalaga u. 2 ha) libi uuritud ligikaudu 3000 m?, kultuurkihi paksus
oli seal 2-5 m (lk. 54). Stratigraafiliselt on Pihkva linnusel hésti eristatavad kaks

pohikihti: 1) tilemine, mis sisaldas enamasti ehitusprahti ja kiviehitiste jadnuseid,
ja 2) alumine, tumehall kuni mustjas voi tumepruun pinnas, milles omakorda oli

voimalik kindlaks teha kuni 13 ehitusjdarku. Vanim nendest kuulub S. Beletski

arvates I aastatuhande esimesse poolde. 1991. aasta kaevandis olevat linnuse

ouepinnalt leitud jélgi ka I aastatuhande keskpaika e. Kr. kuuluvast kihist (Ik. 54,
viide 2). I aastatuhande esimese poole p. Kr. kiht oli halvasti sdilinud, tekstiil-

keraamika leide oli seal vihe (lk. 54). I aastatuhande 3. veerandil oli linnuse

ouepinnal pikk-kéddbaste kultuuri asula (Ik. 55), 8.-9. sajandil aga Kamno-Rduge
tüüpi asula (lk. 56). See asula hivis tules ligikaudu 9. sajandi- teisel poolel.
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Dendrodateering andis vanuseks aasta 860. 9. sajandi teisel poolel on

tiheldatavad muudatused nii elamuehituses (ilmuvad puitporanda ja nurgas

paikneva ahjuga hooned) kui muuski. Selle kihi dateerib autor ajavahemikku
9. sajandi teisest poolest kuni 11. sajandi alguseni (lk. 58). Keraamika hulgas on

seal nii eelkedra- kui ka primitiivkedrakeraamikat, kihi iilaosas on ka 10.-11.

sajandi vahetusse dateeritud kogu pinda katva horisontaal- ja lainejoon-
ornamendiga kaunistatud nousid. 10. sajandi kihil lasub 12. sajandi tulekahju-
viirg, kust on leitud vanavene kedrakeraamikat.

S. Beletski midrangul puudub Pihkva linnuse alal 10. sajandi teise poole ja
11. sajandi kiht, mis viitavat enne 12. sajandi alguse ehitusi tehtud tasandus-

toodele. Linna vanim kivimiilir pdrineb koige hiljemalt 12. sajandi algusest
(Ik. 59).

Pihkva linnuse duepinnal asuvad tilemised ladestused kuuluvad 14.-15. sajan-
disse ja veel hilisemasse aega (lk. 60). 12.—13. sajandi kihi puudumine on seotud

tasandustoddega 14. sajandi algul, mil linna kremliosa (demuney) tiielikult

timber ehitati.

11.—12. sajandi Pihkva oli aga juba kindlasti keskaegne linn, mille ajalugu
saab arheoloogilise materjali korval uurida ka kirjalike allikate pohjal (lk. 60).
Pihkva vanimast osast (kremlist) lduna pool asuval, nn. Daumantase linna

(dosmonmos 2opoo) alal hakkas seniste andmete pohjal alumine ladestus (ehk
vanem asustus) tekkima alles 9. sajandi 16pul (Ik. 61).

Analiiiisinud arheoloogilistel kaevamistel saadud andmeid, nendib S. Beletski

kokkuvotvalt, et arheoloogiline materjal osutab iisna keerulisele ja iildse mitte

tihesuunalisele protsessile keskaegse linna kujunemisel Pihkva linnuse kohal ja
selle lihemas timbruses. Kui I aastatuhande esimesest poolest pirit olev tekstiil-

keraamikaga asulakoht hilisema Pihkva linnuse territooriumil kuulus kohalikule

ladnemeresoome elanikkonnale, siis I aastatuhande keskpaiku ja 3. veerandil lin-

nuse alal olnud pikk-kiibaste kultuuri asulat peab ta sisserindajatele kuulunuks

ning tema arvates voib see olla tunnistuseks Velikaja joe alamjooksu alade hõiva-

mise katsest (Ik. 69). I aastatuhande 4. veerandi Pihkva linnust peab S. Beletski aga

taas kohaliku lddnemeresoome elanikkonna muistiseks, nende hoimukeskuseks,
mis mahutas mitusada inimest ja oli seega liks suuremaid Velikaja joe alamjooksu
alal ja selle lihemas timbruses (lk. 70). Edasine areng oli S. Beletski arvates aga

jargmine. 860. aastail tekkis seal jargmised poolteist sajandit eksisteerinud vara-

linnaline moodustis, millest I6una poole jdid kindlustamata possaad, kidbas-

kalmistu ja paganlik kabel (lk. 70). Selle asula elanikkond oli etniliselt iisna kirju:
ladnemeresoomlased, latgalid, slaavlased, skandinaavlased. 11. sajandi esimesel

poolel (enne 1044. aastat) hivis nimetatud varalinnaline asula tules ning selle

asemele rajatud asula pani aluse Pihkva keskaegsele linnale, algas teatud stabiilsus

nii planeeringus, ehituses kui muuski (Ik. 70).
Jargmises peatiikis “Truvori linnus ja selle timbrus: suhete probleem”

poordub S. Beletski taas Irboska linnuse juurde tagasi (k. 71-77). Nimelt peab
autor Irboska linnuses ja selle iimbruskonnas toimunut esmatihtsaks, saamaks
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aru Velikaja joe alamjooksu aladel I aastatuhande 4. veerandil toimunud

protsessidest (lk. 71). Erilise joonena mirgib S. Beletski Irboska linnuse suurust.

Asula alumises kihis olevat onnestunud vilja puhastada u. 200 kiittekollet (s. o.

ahju voi leeaset), millest autori hinnangul vois iiheaegselt olla kasutusel u. 1/3,
s. 0. 60-70, ning elanike arv seega 360—400 inimest, koos linnusest viljapoole
jääva alaga aga 600-700 voi rohkem (lk. 71). Niisiis pidi seal sel ajal olema

mirkimisviirne elanike koondumine. S. Beletski on ndus Sedovi seisukohaga, et

8.—9. sajandil (Sedovil kiill B.—-10. sajandi algus; vt. ldhemalt: Cenos 1982, 56;

1985, 127) oli Irboska linnus kisitoo- ja kaubanduskeskus, kuid e 1 pea seda

Sedovist erinevalt Velikaja joe alamjooksu ja Pihkva jirve basseini aladele

elama asunud slaavlaste tiheks hoimukeskuseks (lk. 71 jj.). Ja seda lihtsalt

pohjusel, et S. Beletski arvates puudus seal vastav hoim, kuna Kamno tiiiipi
muististes, mis tekkisid kiill kohaliku ja pikk-kéédbaste kultuuri segunemisel,
valitses lddanemeresoome komponent (lk. 73). Kohaliku rahva hoimukeskuseks

peab ta Pihkva linnust, kus vois olla iiheaegselt 150-180 eluhoonet kokku

u. 1000 inimesega (lk. 73). (Siinkohal tasub meenutada, et moni lehekiilg
eespool (Ik. 70) nimetab autor Pihkva linnusel I aastatuhande viimasel veerandil

elanud inimeste arvuks mitutsada.) Kamno linnuses (ja teistes temataolistes) kui

viiksema piirkonna keskuses, mis hierarhiliselt allus Pihkvale, vois seevastu

elada vaid mitukiimmend kuni sada inimest (lk. 73 jj.). Viites 6 Ik. 73 meenutab

S. Beletski Kamno linnuse uurija Plotkini arvamust, mille kohaselt I aasta-

tuhande viimasel veerandil elas Kamno linnusel mitusada inimest. Selle

arvamusega S. Beletski nous ei ole, sest polevat reaalne, et 0,35 ha suurusel alal

oli iiheaegselt kasutusel 50-60 hoonet, nagu seda on oletanud kaevamiste

juhataja. S. Beletski peab reaalseks hoopis 15-20 hoonet, mis teeb elanike

arvuks mitte enam kui 90-120 inimest. Vordluseks voib taas meenutada autori

andmeid Irboska linnuse kohta, mille pindala 8.-9. sajandil oli vaid {isna vihe

suurem Kamno selleaegse linnuse pindalast (u. 0,5 ha, moningail andmeil ka

0,45 ha), kuid S. Beletski arvates elas seal sel ajal peaaegu kolm korda rohkem

inimesi (vrd. Ik. 71). Enamik selle aja inimestest elas aga avaasulates (lk. 74).
Piilides selgitada Irboska linnuse kohta Velikaja joe alamjooksu ala teiste

keskuste hulgas I aastatuhande 4. veerandil, ei leia S. Beletski, et Irboska kui

kisitookeskuse osa oleks teistega vorreldes olnud midagi erilist. Eriline tdhtsus

on S. Beletski silmis aga sealt leitud viiel varasemal araabia miindil (périt
aastaist 792/793 (2 eksemplari), 805, 811/812, 818/819), millest kolm esimest

sattusid uurijate arvates linnusele 810.-820. aastatel ja kaks jidrgmist aja-
vahemikul 840-870 (T'aitnykoß & Xomun 1986). S. Beletski poolt esitatud

periood 800-870 (lk. 74) pole seega piris tdpne. Kui on dige Pjotr Gaidukovi

viide, et need miindileiud annavad tunnistust sealsete elanike kaubalis-rahalistest

suhetest, siis pidi S. Beletski arvates Irboska linnusel sel ajal elanud kogukond
olema majanduslikult korgemalt arenenud kui piirkonna teiste asulate kogu-
konnad (lk. 75). Samas on aga importleide selliseks jarelduseks siiski liiga napilt,
mida mirgib S. Beletski ka ise.



Uhest versioonist Pihkva linna tekke kohta 153

Raske on samuti uskuda autori viidet, et I aastatuhande viimasel veerandil

(Pihkva linnuselt leitud selle perioodi importesemed dateerib ta varasematest

uurijatest erinevalt 9. sajandi 16ppu ja 10. sajandisse) kaubatee modda Velikajat
veel ei talitlenud ja Pihkva linnuse sidemed vilisilmaga olid iisna piiratud
(Ik. 75). Vihesed sinna sattunud importesemed (néditeks Kamno linnuselt) olevat

aga saadud Irboska linnuse vahenduse tottu. Edasi teebki S. Beletski jarelduse, et

Irboska linnuse eriline koht piirkonna I aastatuhande 4. veerandi muististe hulgas
olevat seotud vahenduskaubandusega (lk. 75). Siin on kohane meenutada, et

uurijate arvates tulid varased araabia miindid nii Eesti kui Liti aladele Ojamaa
saare kaudu (vt. Ldti kohta ldhemalt: Bepra 1988, 31; Eesti kohta on sama

arvanud Vladimir Sokolovski). Irboska linnuse puhul on autor réhutanud, et

sinna asunud sisserdndajate riihm kontrollis ulatuslikku ala Linnuse ja Mõla

jdrve noos, mis samal ajal asus ka jogede siisteemi kaudu Velikaja joge modda

Peipsi—Pihkva jirve veetee 16pus (lk. 77). Kiisimusele, millist teed pidi joudsid
varased araabia miindid Irboskasse, autor aga ei vasta.

Lk. 77 viites 24 toob S. Beletski iisna omapirase selgituse miindileidude

kohta Kagu-Eesti linnustes ja asulates iihelt poolt ning Irboska linnuses teiselt

poolt, pidades Rouge linnust ja asulat sama silmapaistvaks kui Irboska linnust

Pihkvamaal. Olgu siinkohal meeldetuletuseks lisatud, et Rouge linnuselt on

leitud kiimme 8.-9. sajandi miinti ja asulast kolm. Samal ajal nditeks téhtsate

kaubateede ristumiskohas paikneva Tartu linnuse seni uuritud alalt selle perioodi
miindileide teada ei ole. Samas ei saa ju oletada, et kaubatee Idbi Tartu sel ajal
veel ei talitlenud, nagu S. Beletski oletab Pihkva kohta.

Tutvustatava t6O jdrgmine peatiikk kannab pealkirja “Pihkva piritolu”
(Ik. 78-86). Eelneva analiiiisi pohjal piiiiab autor rekonstrueerida seal I aasta-

tuhande viimasel veerandil asetleidnud siindmusi, mis lithidalt kokkuvoetuna

olevat seisnenud hdimulise protolinna (Pihkva linnus) ja temaga samas piir-
konnas paikneva nn. vanemat tiiiipi linna (Irboska linnus) asendumises nooremat

tiitipi linnaga (varalinnaline moodustis Pihkva linnusel) (lk. 78). Varalinnalise

keskuse tekkimise protsess Pihkva linnuse kohal annab autori arvates tunnistust

sellest, et nimetatud keskus vottis endale varem Irboska linnusele kuulunud

kaubanduse vahendaja osa. Edasi piitiab ta oma rekonstruktsiooni siduda

kroonikas mainitud siindmustega loos “varjaagide kutsumisest”, lisades, et

kroonikas mainitud Truvori asumine Irboskasse ei tihenda veel Truvori asumist

Vana-Irboska kiilas olevasse linnusesse, vaid pigem varalinnalisse keskusesse

Velikaja joe alamjooksu alal, s. o. Pihkvasse. Seda viidet kinnitavat muu hulgas
ka asjaolu, et Irboska linnusel puudub 9. sajandi I6pu ja 10. sajandi ladestus,

isegi tema iimbruses polnud sel ajal vist asulat (k. 79). Teiselt poolt on just
Pihkva linnusel sel ajal selge varjaagidele viitav materjal, mis nédib osutavat, et

nad jdid Velikaja joe alamjooksu alale pidama pikemaks ajaks (lk. 80).
S. Beletski hiipotees sobib tema arvates ka kirjanduses juba monda aega

arutlusainet pakkunud toponiiiimi Izborsk (Irboska) etiimoloogiaga nimetusest

Isuborg. Autori viide, et Aleksandr Popovi arvates périneb hiidroniiiim Velikaja
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joe slaavieelsest nimetusest ning on tdlge hiidroniiiimist Issa (soome k. iso)

(Ik. 80), pole piris tdpne. Viidatud t66s peab Popov Velikaja joe nimetuse lääne-

meresoome alust siiski vaid iiheks voimaluseks, kuid ei vilista samas, et slaavi

nimetus vois tekkida ka tdiesti iseseisvalt (ITonoß 1981, 31, 32). S. Beletski jdrgi
sai hdvitatud kohaliku hoimukeskuse kohale sisserindajate rajatud asula nimeks

Isuborg, s.o. linn Issa joel, mis eksisteeris seal jargmised poolteist sajandit ja mille

oitseng langes 10. sajandi loppu ja 11. sajandi algusesse. 11.sajandi esimesel

poolel hidvis peaaegu kogu tolleaegne linn tules, nagu tunnistab ka tema kultuur-

kihis esinev tulekahjuviirg. 11. sajandi teise poole ja 12. sajandi alguse ladestused

nditavad linna territooriumi laienemist, muutusi planeeringus ja muus (lk. 81).
S. Beletski leiab arheoloogilises materjalis teatud kokkulangevuse Isuborgi

hdavimises iihelt ja Vana-Irboska kiilas asuva linnuse alal uue asustuse tekkes

teiselt poolt. Seejuures peab ta Isuborgi 11. sajandi alguse leiumaterjali iisna

sarnaseks Irboska linnuse 11. sajandi materjaliga, samal ajal, kui Isuborgi enda

kohal olnud asula 11. sajandi leiumaterjal erinevat varasemast lisna mérgatavalt
(Ik. 81). Sellest teeb S. Beletski jarelduse, et osa Isuborgi elanikest asus elama

Irboska linnusele. See oletus seletavat moningal miidral ka asjaolu, miks

mahapoletatud Isuborgi asemele rajatud uus linn sai nimetuse Pskov (Pihkva).
Toponiitim Pskov on pirit lddnemeresoome hiidroniitimist Piiskava ja esineb

kirjalikes allikates alates 10. sajandist. Isuborgi nimi liks aga koos elanikega
Irboska linnusele (lk. 82). Varalinnaline moodustis Pihkva linnuse kohal oli

11. sajandi algul veel paganlik, kuid olukord muutus sealses paganlikus maa-

ilmas ristiusu tugisambaks saanud MiroZi kloostri ehitamisega ajavahemikul
1010-1015 (lk. 84). Seega on Isuborgi hdvitamine seostatav linna “tule ja
moodgaga” ristimisega 11. sajandi teisel veerandil (lk. 84). Piilides selgitada,
millal see tdpsemalt toimus, kisitleb autor pogusalt ka Tartusse Jaroslavi poolt
tugipunkti rajamist ning arvab, et Pihkvas 11. sajandi teisel veerandil ning Tartus

1030. aastal toimunu on samased faktid, mdlema linnuse arheoloogiline materjal
sellest ajast pidavat olema téiesti analoogiline (lk. 85). (Kuid loetledes Tartu

linnuselt sellest kihist saadud leiumaterjali, S. Beletski ilmselt liialdab, kui

vididab, et seal oli muu hulgas ka “tiiiipiline vanavene elamuehitus”, viidates

seejuures Tartu linnuse uurijale Vilma Trummalile (viide 26, lk. 85). Viidatud

artiklis (Tpymman 1971, 267-270) ei rdadgi Trummal aga midagi Tartu linnuse

111 perioodi (1030-1061) elamuehitusest, sest arheoloogilistel kaevamistel selle

kohta vastavat materjali ei saadud.) Eeloeldu annab S. Beletskile alust arvata, et

Isuborgi hdvimine pidi toimuma aastale 1030 ldhedasel ajal ja on ka üsna

ldhedane kroonikais aastal 1036 (1034) mirgitud siindmustega, mil tema arvates

toimus Jaroslav Targa poolt Pihkva ristimine ja mis otsustaski vOimu pirast

peetava voitluse tulemuse. Isuborg hivitati, osa elanikke pdgenes Irboskasse,
hdvitatud Isuborgi asemele rajati uus linn, mis sai muistse hoimukeskuse

nimetuse Pskov (slaavi vorm “Pleskov”).
Lopuks kordab autor taas oma pohijareldust — Pihkva ja Irboska linna teke ei

saanud toimuda idaslaavi hoimukeskuste baasil, sest tegelikud faktid arheoloo-
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gilise materjali ndol seda ei kinnita (Ik. 86). Seega on siis ka vene linnade tekke

probleemi tavapdrane kisitlus vaid historiograafiline miiiit, mis tekkis ajal, mil

uurijate kdsutuses ei olnud veel piisavalt representatiivset arheoloogilist mater-

jali (Ik. 87).
Mis puutub Irboskasse, siis tasub meenutada kaevamiste juhataja Sedovi iihes

artiklis esitatud viidet, et B.—lo. sajandi Irboskat voib pidada protolinnaks, mis

10. sajandi keskpaiku kujunes linnaks (Cepos 1985, 128). Kuna tegemist on

Irboska materjali kdige paremini tundva inimesega, siis alus kahelda S. Beletski

viites 9. sajandi I6pu ja 10. sajandi kihi puudumise kohta Irboska linnusel jdéb ja
seda ilmselt seniks, kuni Irboska linnuse kaevamistel saadud arheoloogiline

materjal on ldbi tootatud ja avaldatud ning seega uurijatele kittesaadavaks

tehtud. Huvitavad on selles suhtes ka A. Artemjevi Irboska ja Pihkva linnustelt

leitud skandinaaviapiraste relvaleidude analiiiisi tulemused. Uurija leiab nimelt,

et Irboska linnusel esinevad skandinaaviapdrased relvad 1) 9. sajandi 3. veerandi

ning 2) 10. sajandi 16pu ja 11. sajandi esimese poole tulekahjukihtides, Pihkva

linnusel aga 1) 9. sajandi 16pul — 10. sajandil ning 2) kuni 11. sajandi 16puni

(Aprembes 1991, 71).
Usna ladusalt kirja pandud t6ole oleks kahtlemata kasuks tulnud, kui hulgali-

selt iiles joonistatud ja avaldatud keraamikaleidude korval oleks olnud ka teiste

leidude jooniseid. Muististe plaanid, kus on peal ehitusjddnused, on pigem
skeemid kui plaanid (vt. ndit. joon. nr. 11, 13, 14 jt.) ja seega mitte eriti

informatiivsed. Uldse ei leidnud toost kultuurkihi ldbildigete jooniseid. Need

oleksid olnud aga vajalikud juba kas vdi kolme tdhtsama linnuse (Pihkva,
Kamno, Irboska) 8.-9. sajandi kihtide vordlemisel. Toost leiame ju Gigupoolest
vaid Irboska linnuse selle perioodi kihi paksuse (ainult 0,05-0,25 m), Kamno

linnuse kohta on avaldatud 1973. aasta arheoloogilistel kaevamistel saadud

andmed, mille jargi oli seal 8.-9. sajandi kihi paksus 0,9-1,1 m (Ilnotkun 1974,

28), Pihkva linnuse kohta vastavaid andmeid aga allakirjutanul leida ei Gnnestu-

nudki. Eksitav on joonisel 24 avaldatud Rouge linnuse ja asula iildplaan (aval-

datud "Eesti esiajaloo" jéargi), sest puudub pdhjasuunda nditav nool, ilma selleta

jaab mulje, et neemik on pdhja—lduna-suunaline, tegelikult on ta aga ida—ldédne-

suunaline. Pohjasuunda niditav nool on tegelikult vaid iihel joonisel (nr. 28),
peaks aga olema koigil. Lugejat eksitab ka joonis 34, Kagu-Eesti ja Velikaja joe
alamjooksu ala I aastatuhande 4. veerandi muististe leviku kaart, kus tingmérgid
on plaani mootudega vorreldes liiga suured ja sattunud monikord valele kohale

(ndit. Loosi kalme on sattunud Setumaale jms.). Millegipdrast on sellel

levikukaardil ka mitu I aastatuhande esimesse poolde (moni ka II aastatuhande

algusesse) kuuluvat kivikalmet, mis I aastatuhande 4. veerandi muististe hulgas
ilma vastava selgituseta ei tohiks olla. Ka setude asuala ei ole plaanile kantud

kuigi tdpselt ning siin ei aita autorit ka viide Jelizaveta Richterile. Pealegi viidet,
kus selline kaart on avaldatud, ei ole (kuna t661 puudub kasutatud kirjanduse
nimekiri, siis seda sellest toost teada ei saagi). Monevorra iillatav on kisitletava

teema seisukohast levikukaardil Pihkvast 16una ja ida poole jddvate vaadeldava
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perioodi muististe puudumine. Eriti silmas pidades piirkonna kalmete suurt

mitmekesisust oleks kindlasti olnud mirksa olulisem nende mérkimine kui Kagu-
Eesti I aastatuhande muististe ning isegi Emajdest pohja poole jdidvate
I aastatuhande I6pu ja II aastatuhande alguse muististe kandmine joonisele
nr. 34. Plotkin on Pihkva jiarve ja Velikaja joe basseini aladel eristanud néiteks

vihemalt 8 omaette, maastikulise eripdraga seotud mikrorajooni, kus on nii

kalmeid kui ka asulaid (ka linnuseid) (vt. ldhemalt Tlnorkun 1980, 3).
Kui S. Beletski poolt eespool toodut liihidalt kokku votta, siis saab käsitle-

tavas Pihkvamaa piirkonnas I aastatuhande viimasel veerandil ja II aastatuhande

algul aset leidnud olulisematest siindmustest jargmise pildi:
e 8. sajandil rajasid slaavi sisserdndajad kohalikega tihedalt asustatud piirkonda

kisitoo- ja kaubanduskeskuse, votsid endale kaubanduse vahendaja osa ning
kontrolli Linnuse jédrvest jogedekaudu iihelt poolt Pihkva jdrve ja teiselt poolt
Velikajat pidi 16una poole kulgeva veetee 16pus.

e 0. sajandi keskpaiku voi teisel poolel hévitasid Pihkva—Velikaja veetee iile

kontrolli saanud varjaagid keskuse Irboskas nii pohjalikult, et uuesti asustati

Irboska linnuse ala mitte enne 11. sajandit.
e Samal ajal hivitasid nad ka kohaliku rahva hdimukeskuse Pihkvas ning

rajasid sinna uue keskuse, mis sai nimeks Isuborg, see eksisteeris seal kuni

11. sajandi 2. veerandini, olles siis veel paganlik.
e 11. sajandi algul (1010-1015) rajati Isuborgi ristiusu kants — MiroZi klooster.

e Hiljemalt 11. sajandi 2. veerandil hivitati piirkonna ristimise kdigus Isuborg,
vihemalt osa selle elanikest pogenes senini tiihja Irboskasse ja viis sinna

kaasa ka oma asula nime, milleks sai siis Izborsk.

e Uus asula/linn endise Isuborgi kohal sai vana lddanemeresoome hiidrontitimi

Piiskava jdrgi nimeks Pskov (Pihkva).
Kui vorrelda S. Beletski kirjeldatud Velikaja joe alamjooksu ning Pihkva

jarve basseini alal I aastatuhande viimasel veerandil ja II aastatuhande algul
toomunud varalinnaliste keskuste kujunemise protsessi etappe pohjapoolse
Euroopa sama protsessi etappidega, siis torkab silma teatud ajaline kokku-

langevus. Uurijate (J. Hermann, I. Skovgaard-Petersen, J. Callmer) poolt pdhja-
poolse Euroopa varalinnaliste keskuste arengus eristatavat kolme etappi on liihi-

dalt iseloomustanud Valter Lang oma monograafias “Muistne Révala” (Lang
1996, 373 jj.). Selle põhjal on 8.-9. sajandi esimesse poolde dateeritud I etapile
omane algeliste varalinnaliste asulate tekkimine, nendes moningase hulga
kisitooliste ja kaupmeeste olemasolu, kaubanduse piiratus. II etapil, s. 0. 9.—11.

sajandil, kujunesid vilja kirju etnilise koosseisuga keskused, mis pidasid regu-
laarset kaubavahetust. 111 etapp algas koos riikluse kujunemisega 10. sajandil
ning kisitooliste ja kaupmeeste linnaliste asulate (possaadide) tekkimisega
viirsti- voi riigivoimu kontrollitavate linnuste timber.

Jargnevalt rohutab Lang, et eeskitt kaubateedele tekkinud varalinnaliste

keskuste puhul oli oluline, milline joud kontrollis kaubarahu piisimist, ja lisab, et

Skovgaard-Peterseni jdrgi olid B.—lo. sajandil nii Soome lahel kui ka Venemaa
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jogedel selliseks jouks skandinaavia viikingid; 10.-11. sajandi vahetuse paiku
varises aga senine kaubandussiisteem koos varalinnaliste keskuste vorguga
kokku (vt. lahemalt: Lang 1996, 374).

S. Beletski analiitisitud Pihkvamaa kolme linnuse (Pihkva, Kamno ja Irboska)

arengutase, nii palju kui selle iile saab otsustada olemasoleva materjali alusel,

vastab 8.-9. sajandi esimesel poolel I etapile. On iseloomulik, et teatud

muutused nendes toimusid kas 9. sajandi keskpaiku või teisel poolel ja et just sel

ajal tekkis etniliselt kirju elanikkonnaga keskus Pihkva linnusel, Kamno kui

senine viiksema piirkonna keskus jdeti maha, S. Beletski väitel hävitati ka

Irboska, kuid selles veendumiseks oleks tarvis natuke rohkem arheoloogilist
materjali, kui seda tema t66s on esitatud.

Pihkva linnuse kohal 9. sajandi teisel poolel tekkinud varalinnaline asula

hévis tules 11. sajandi 2. veerandil, vdidetavalt seoses linna ja selle lihema timb-

ruse ristimisega. Selle asemele uue asula rajamine, millega pandi alus Pihkva

keskaegsele linnale, voib tdhistada aga varalinnalise keskuse arengus 111 etappi.
Niisiis on S. Beletskil vihemalt Pihkva varalinnalise keskuse arengus tisna histi

onnestunud vilja tuua peamised etapid, mis sobivad iildjoontes ka laiemalt

pohjapoolses Euroopas varalinnaliste keskuste uurimisel kindlaks tehtud arengu-

etappidega. Voib-olla oleks autoril tulnud ka sellele asjaolule moningat
tahelepanu poorata. Selle asemel kulutab ta aga iillatavalt palju ruumi toesta-

maks, et vanavene linna kujunemine hdimukeskusest on historiograafiline miitit.

Siinkohal oleks olnud ilmselt vajalik kisitleda sugukondliku korra lagune-
misega seotud protsesse ja nende toimumise aega veidi laiemalt ning miks mitte

ka uuelt teoreetiliselt aluselt ldhtuvalt. Jadb nditeks arusaamatuks, mis annab

S. Beletskile aluse viita, et I aastatuhande 4. veerandi Pihkva oli hdimukeskus?

Sama arheoloogilise materjali pohjal viidab teine Pihkva uurija Plotkin

(Ilnorkun 1980, 14), et see oli hoopis territoriaalse iihenduse keskus, mis tundub

olevat toepdrasem. Loomulikult ei saa pidada eriti onnestunuks ka S. Beletski

katset lahendada muististe etnilist kuuluvust keraamikaleidude, elamuehituse

(oluliseks on peetud muu hulgas ka ahju asukohta hoones, mis tegelikult néitab,
kas on tegemist algelise voi juba viljakujunenud ahjuga; vt. lihemalt: TOnisson

1981, 44, 47) ja asulaplaneeringu pohjal. Jddb iile ainult loota, et viljaande
jargmistes osades, millest iiks on piihendatud Pihkva linnuse (II) ja teine temast

Iduna poole jadava nn. Daumantase linna (III) arheoloogilise uurimise tulemus-

tele, on rohkem leiumaterjali ja tdpsemaid plaane/jooniseid, mis annaksid

lugejale muistise kohta mérksa rohkem teavetkui kidesolevas t6os esitatu.
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Mape Ayн

OДHAИЗBEPCИЙBOЗHИКНОBRНИЯГОРОДA ПCКОBA

Pe3ome

Penensus 3HakOMHUT 3CTOHCKOro yurarensi ¢ MoHorpacueir C. B. beneuxoro

“Hauano IlckoBa” (1996), mocesiuieHHOW BechMa CIIOXHOW mpobieme — 803-

HUKHOBEHHIO cpeaHeßekoßoro ropoga Ilckoßa. B auckyccumonHou ¢opme

ofcyxaaercss METOIMKa pEILIEHUsI aBTOPOM MOCTABIEHHbIX 3anad. Iloguepkm-

Baetcs, yto C. B. beneukuit Ha ocHoße u3yyenus llckoßckoro ropoauiua u €ro

ÕNuUKAÜLIKX OKPECTHOCTEH BBISIBUJI IVIaBHBIE dTallbl Pa3BUTHS PAHHETOPOACKOIO

uentpa Ilckoßa, koTopeie B OOLIMX 4YepTax COBMNANAIOT C TPEMS YXE H3BECT-

HbIMH 3TallaMM CTAHOBJICHMS PAHHETOPOACKHMX HEHTPOB MOCAEAHEÜ 4YETBEPTH
I Teicssuenerns — Havana II Teicayenerusi B cesepHoi YaCTM EBporbi. OnHaKkKo

aBTOpP HE pa3BUBAET 3Ty MbIC/Ab. HanmpoTuß, OH NMPOCTPAaHHO Pä3bACHAET, YTO

(hopMHupOBaHME JIPEBHEPYCCKONO ropoja M 3 lUIEMEHHOIO LIEHTpa — 9TO

ucropuorpaguyeckud Mud. llpoueccbl, CBA3aHHbIe C Pa3IOKEHUEM POLOBOIO

CTpOsi, B ILIMPOKOM lUIaHE HE PacCMaTpPHBAIOTCS, HOBasi TeopeTuyeckas Oaza

A AaAHAaNM3a He wucnonbdyercd. [loatomy ocraercs HENOHATHBIM, [IOYEMY
C. B. beneuknit cuurtaer I[lckoß B nocneaHei yerßepT | ThiCAYEIETHS UMEHHO

mieMeHHbIM neHTpoM. K. M. lInoTkKuH, TOXE MCC/lENOBABIIMNA HCTOPHIO
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[lckoßa, BuguT lICKOB TOro BpEeMEHH LIEHTPOM TEPPHUTOPUAIBLHOrO OÕbEIH-

HEHHA, M OTOT BbIBOX TIPeACTaBIAeTCA Oonee npasrononoOHbiM. Herb34a

CUMHTATb YAZaYHOH H MONbITKY aBTOpa PelllKTb BOMNPOCbI 9THHYECKOH TIPMHaI-

JIEKHOCTH TaMSATHUKOB Ha OCHOBE KEPAMMKH, JOMOCTPOMUTENILCTBA M 3aCTPOMKH
MOCEJIEHUSI M JaXe BBIYMCIIUTH 110 KOJIMYECTBY THUIIOB KEPAMMKHM U OTOIMUTEIb-

HBIX YCTPOWCTB OTHOCHTEIBHYIO YMCIEHHOCTb TOM WJIM WHOW rpymnmel (Hamp.,

H36opckoro ropoauina). Beißox aßropa 06 ocoboii ponu H3bopckoro, a He

[IcKOBCKOro ropojuilia He IMOATBEPXKIEH apXEOJOrM4YeCKH, HAXOIKH pPaHHHX

JMpPXEeM elle He TOBOpAT B TMOJb3Y Takoro 3akiwouyeHusd. Ha nam B3r7AA,

BOIIPOCHI, CBs3aHHble C HM3oopckum ropomuiem (Hamp., ObulM JM TEpBO-

MOCEJICHIIaMU TOpPOAMIIA KOPEHHBIC XWUTEIW WM TPULIIBIE CIIaBAHE, XPOHO-

JTIOTMYECKUI acnekT M T. J.), MOXHO pELUTh JIMIIb MOCJTE TIIATEIbHOro

H3YYHEHHA W MyOJIMKALMU TOJTYYEHHBIX MPH apXEOJIOTHYECKHUX PACKOIIKaX 3TOro

MaMATHUKA MaTepHaJIOB.
BbIJIO 68l MOJIE3HO Hapsily ¢ MHOTOYMCIICHHBIMU WIITIOCTPAUUSIMU KEPaAaMHUKH

JaTh M PUCYHKHM JPYrMX BHIOB apXeoJIOrMYeCKuX Haxonok. [lmanel ocrarkos

MOCTPOEK, ONyOJMKOBAaHHBIE ABTOPOM, TPYAHO Ha3BaTh lUIaHAMH, CKOpee 3TO

MajlonH(opmaTHßHßlE cXeMbl. bosnee TOro, B M3IaHUM OTCYTCTBYIOT PHUCYHKH

npoguiaen KyJbTypHOIO Cosl, HET JlaXe KapThl pacIpOCTPaHEHUsS NMaMATHUKOB

nocnaeaHe yerseptu 1 TeicaueneTusi — Havana Il TeicayeneTus, pacrionoxeH-

HßlX B OKpecTHOCTsIX [lckoßa, OCOOEHHO K 10ry M BOCTOKY OT HETO.

XOo4eTcs HauesATbCcd, YTO B CIACAYIOLIMX YaCTAX M3OaHMA, MOCBALIEHHbIX

pesynbTaTaM apxeosiornyeckoro uccienoßanusi llckosckoro ropoauina (II) H

HosmonTtosa ropona (II), 6yaer npencrasieno 6osblie KOHKPETHOrO MaTepuasa

B COIPOBOXIECHHM TOYHBIX lUIAHOB U PUCYHKOB.
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	Joon. 11. Lehmja suvekojaase (nr. 8), 17. sajandi teine pool. Pdrandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse. Tagaseina uksepoolses nurgas asub serviti paeplaatidega @iristatud tulease. Abb. 11. Die Stelle einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 8) aus der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts. Der Fußboden ist um 0,5 m in die Erde eingetieft. In der Ecke neben der Tiir an der Hinterwand befindet sich eine Herdstelle, umringt von seitlich gelegten Kalksteinplatten.
	Joon. 12. 18. sajandi saunaase Proosa asulast. Sissepddsukoht asub lddnepoolse kiilgseina juures. Kagunurgas kerisahjuvare, ahjusuu asub uksepoolses kiiljes. Abb. 12. Die Stelle einer ehemaligen Sauna in der Siedlung Proosa des 18. Jahrhunderts. Der Eingang befindet sich in der westlichen Seitenwand. In der siidostlichen Ecke die Überreste eines Hitzsteinofens, das Ofenloch lag an derselben Wand mit der Tiir.
	Joon. 13. Lehmja keskaegsete suitsutubade (nr. 3 ja 7) kerisahjude pdhjad, mille all veel puudub raudkividest aluslaotis. Ahju tulepesa pohi asub maapinnal, seinad on laotud paest. Vasakul all on 14.-15. sajandi koldelohu profiil. Abb. 13. Die Boden der Hitzsteinofen der mittelalterlichen Rauchstuben von Lehmja (Nr. 3 und Nr. 7); unter der Ofen gab es damals noch keine granitsteinerne Unterlage. Die Heizstelle des Ofens befand sich direkt auf dem Erdboden, die Ofenwinde waren aus Kalkstein gelegt. Links unten das Profil der Herdstelle (14.—15. Jh.).
	Joon. 14. Puitalusel asuva kerisahju vared: / — Lohavere linnamédel (Tonisson 1981, 51 järgi), 2 — Sinialliku linnaméel (Selirand 1989, 67 jirgi). Abb. 14. Überreste eines Hitzsteinofens mit der holzernen Grundlage. / — Burgberg von Lohavere (nach Tonisson 1981, 51); 2 — Burgberg von Sinialliku (nach Selirand 1989, 67).
	Joon. 15. Olustvere kerisahju pohi. Ahjusuu ees on leease, mille profiilis eristuvad soe- ja tuhavirvi viirud. Abb. 15. Der Boden des Hitzsteinofens von Olustvere. Vor dem Ofenloch befindet sich ein Aschenherd, in dessen Profil die kohle- und aschenfarbigen Schichten zu unterscheiden sind.
	Joon. 16. Lehmja 17. sajandi kihis avastatud posttoestusega arvatava suvelauda jadnused. Abb. 16. Überreste eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls von Lehmja, entdeckt in der Schicht des 17. Jahrhunderts.
	Joon. 17. Lehmja kaevuseina (nr. 1) kivivoodriga pinnalaotis (17. sajand). Abb. 17. Einfassung des Brunnens von Lehmja aus Kalk- und Granitsteinen (Nr. 1, 17. Jh.).
	Joon. 18. Lehmja 17. sajandi kaevuase (nr. 3). Umbruses avastatud kivikillustikuga postiaugud voivad osutada ka vinnaga kaevu hargipostikohtadele. Abb. 18. Die Stelle eines Brunnens von Lehmja aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 3). Die in der Umgebung auffindig gemachten mit Ger6ll gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten konnen auf einen Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel hinweisen.
	Joon. 19. Keskaegne kivisillutisega konniteeldik Olustvere asulas. Sillutisest ida pool siilinud puidujdiénuseid voib tdlgendada kui jélgi teeddrsest puittarast. Abb. 19. Abschnitt eines gepflasterten mittelalterlichen Biirgersteiges in der Siedlung Olustvere. Die holzigen Überreste dstlich von der Pflasterung kénnen die Spuren von einer Umziunung am Straßenrand sein.
	Tabel Muinsuskaitse poolt registreeritud rauaaegsed asulakohad (kokku 584) seisuga 1. 12. 1992
	ÜBER DIE ARCHAOLOGISCHE ERFORSCHUNG DER DORFBAUTEN IM 13.-17. JAHRHUNDERT IN ESTLAND
	Tahvel XIII. / (iilal) — Pohja-Eesti asulakihte iseloomustab hoonete seinaaluste kivilaotiste voi vundamentide sagedasem esinemine. Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — kivivundamentideta hooneasemetele osutavad kuumuses murenenud kolde- voi kerisekivid, intensiivne kultuurkiht, séestunud tukijdénused. Olustvere, kaevand IV. Tafel XIII. / (oben) — Die Siedlungsschichten Nordestlands sind durch ein haufiges Vorkommen von steinernen Grundlagen oder Fundamenten unter den Bauten gekennzeichnet. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Von den Bauten ohne Steinfundamente bezeugen die durch Hitze zerbrockelten Herdoder Hitzsteine, eine intensive Kulturschicht und verkohlte Reste von Feuerbrinden. Olustvere, Grabungsstelle IV.
	Tahvel XIV. I (iilal) — maapinda siivendatud lohus asuv koldevare (15.-16. saj.). Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — 17. sajandist périt suvekoja koldekoht on ddristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XIV. ] (oben) — Überreste eines Aschenherdes, der in die Erde eingetieft war (15.~16. Jh.). Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Die Herdstelle der Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist von Granitsteinen eingefaßt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XV. [ (iilal) — Pohja-Eestis oli keskaegse kerisahju tulepesa pohjaks kas maapind voi paeplaadid. Lehmja, kaevand VI; 2 (all) – kerisahjuvare Olustverest. Vasakul korrapiraselt laotud raudkividest tulepesa pohi, ahju tagaseinaks on serviti asetatud paeplaat. Kaevand IV. Tafel XV. I (oben) — Den Boden der Heizstelle eines mittelalterlichen Hitzsteinofens in Nordestland haben entweder eine Erdschicht oder die Kalksteinplatten gebildet. Lehmja, Grabungsstelle VI; 2 (unter) — Überreste eines Hitzsteinofens von Olustvere. Links regelmißig aus Granitsteinen gelegter Boden der Heizstelle, eine seitlich gelegte Kalksteinplatte bildete die Hinterwand des Ofens. Grabungsstelle IV.
	Tahvel XVI. ] (iilal) — rehielamu ahjusuu ees asuv lee on @iristatud ahju ettepoole ulatuvate kiilgmiiiiridega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 5; 2 (all) — rehetoa kerisahju suu ees asuv lee on dédristatud serviti paeplaatidega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6. Tafel XVI. / (oben) — Der Aschenherd vor dem Ofenloch einer Wohnriege ist von den seitlich nach vorn reichenden Seitenwinden des Ofens eingerahmt. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5; 2 (unter) — Der Aschenherd vor dem Hitzsteinofen der Riegenstube ist mit eitlich gelegten Kalksteinplatten eingefaft. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6.
	Tahvel XVIL / (iilal) — 17. sajandi rehielamu kerisahi on toetunud raudkividest aluslaotisele, lee on timbritsetud serviti asetatud lapikute raudkivitiikkidega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 19; 2 (all) – Lehmja rehielamu kerisahju all oli massiivne aluslaotis, millele toetusid nii ahjuseinad kui ka tulepesa pohi. Kaevand VII, hoonease nr. 5. Tafel XVIL / (oben) — Der Hitzsteinofen einer Wohnriege aus dem 17. Jahrhundert hat auf einer granitsteinernen Unterlage gestanden; der Aschenherd ist von seitlich gelegten flachen Granitsteinstiicken umringt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19; 2 (unter) — Unter dem Hitzsteinofen der Wohnriege von Lehmja lag eine massive Steinunterlage, darauf sich sowohl die Ofenwinde als auch der Boden der Heizstelle stiitzten. Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5.
	Tahvel XVIIL / (iilal) — hiliskeskaegse suitsutoa ase, esiplaanil kerisahjuvare. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 3; 2 (all) — Uderna suitsutoaasemel (III) on seinte all séilinud raudkividest vundamendi jalgi, esiplaanil kerisahjuvare. Paremal eristub tdendoliselt panipaigaruum. (Jlaur & Jluru 1990, tahv. XXI: ] järgi.) Tafel XVIII. / (oben) — Die Stelle einer spätmittelalterlichen Rauchstube, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 3. 2 (unter) — Bei der Rauchstube von Uderma (III) haben sich unter den Wänden die Spuren von einem granitsteinernen Fundament erhalten, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Rechts kann man offenbar einen Aufbewahrungsraum unterscheiden. (JTanr & JTHru 1990, nach der Tafel XXI:1.)
	Tahvel XIX. / (iilal) — maakojalaadse suitsutoa pohi on meetri jagu siivendatud looduslikku pinda. Vasakul taganurgas on kerisahjupdhi, esiplaanil viikese esikuga uksekoht. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 12; 2 (all) – Lehmja rehetoa seinte all oli erineva suurusega raud- ja paekivitiikkidest aluslaotis. Toa nurgas eristus kerisahju aluslaotis. Kaevand IX, hoonase nr. 19. Tafel XIX. / (oben)— Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube ist um ein Meter tief in die natiirliche Erdoberfliche eingetieft gewesen. Links hinten ist der Boden eines Hitzsteinofens, im Vordergrund die Tiirstelle mit einem kleinen Vorraum. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 12; 2 (unter) — Unter den Wiinden der Riegenstube von Lehmja befand sich eine Unterlage aus Kalk- und Granitsteinen von unterschiedlicher Große. In der Stubenecke konnte man die Unterlage eines Hitzsteinofens feststellen. Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19.
	Tahvel XX. / (iilal) — Lehmja rehielamu (nr. 4) toa seinte all oli raudkividest vundament, nurgas eristus suure kerisahju aluslaotis. Rehetuba timbritseva rehealuse- ja kambriala porand oli osalt sillutatud paeplaatidega; 2 (all) – rehetoa kerisahjuvare toetus aluslaotisele, lee oli piiratud serviti paeplaatidega. Ahju juures oli sdilinud toaporanda paesillutist. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 2. Tafel XX. / (oben) — Unter dem Boden der Wohnriege von Lehmja (Nr. 4) lag ein granitsteinernes Fundament, in der Ecke war die Unterlage eines großen Hitzsteinofens zu unterscheiden. Um die Riegenstube lagen die Tenne und die Kammer, deren Boden teilweise mit Kalksteinplatten gepflastert waren; 2 (unter) — Die Überreste des Hitzsteinofens der Riegenstube standen auf einer Unterlage, der Aschenherd war von seitlich gelegten Kalksteinplatten umringt. Neben d em Ofen war etwas von der Kalksteinpflasterung des Stubenbodens erhalten. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 2.
	Tahvel XXI. / (iilal) — rehielamu toa pdrand oli kogu ulatuses sillutatud paeplaatidega, osalt ulatus seda ka rehealusesse viiva ukse ldvele. Esiplaanil on elamu osaliselt séilinud vilisseina vundament. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6; 2 (all) — ridastikku paiknevad kivikiilustikuga postiaugud tahistavad arvatava posttoestusega suvelauda aset. Lehmja, kaevand VII. Tafel XXI. / (oben) — Der Stubenboden der Wohnriege war vollig mit Kalksteinplatten gepflastert, teilweise reichte die Pflasterung sogar bis an die Tiirschwelle der Tenne. Im Vordergrund gibt es das teilweise erhaltene Fundament der Außenwand des Wohnhauses. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6; 2 (unter) — Die in Reihen stehenden mit Geriill gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten markieren offenbar die Stelle eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls. Lehmja, Grabungsstelle VII.
	Tahvel XXII. / (iilal) — piistkojalaadse iimmarguse pohiplaaniga hiliskeskaegse suvekoja pohi oli stivendatud looduslikku pinda 0,5-0,6 m. Siivendatud osa sein oli laotud 15-30 cm ldbimddduga raudkividest. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, tahv. XX: 2 jirgi.); 2 (all) — neljaseinalise suvekoja pohi (17.-18. saj. vahetus). Porandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse, uksekoht asub iihe kiilgseina juures. Olustvere, kaevand 111. Tafel XXII. / (oben) — Der Boden einer stangenzeltformigen spatmittelalterlichen Sommerkiiche mit einem rundem Grundri war um 0,5-0,6 m in die natiirliche Erdschicht einvertieft. Die Wand um den vertieften Teil war aus Granitsteinen mit einem Durchmesser von 15-30 cm gelegt. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, nach der Tafel XX:2); 2 (unter) — Der Boden einer Sommerkiiche mit vier Winden (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Die Fliche des Bodens ist um 0,5 m in die Erde vertieft, die Tiir6ffnung befand sich in einer Seitenwand. Olustvere, Grabungsstelle 1111.
	Tahvel XXIIL. / (iilal) – 17. sajandi neljaseinalise suvekoja pohi on 0,5 m siivendatud looduslikku pinnasesse. Uksekoht asub kiilgseina juures, taganurgas serviti paeplaatidega diristatud koldekoht. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 7; 2 (all) – suvekoja seinte alla on laotud kive, v.a. arvatav sissepddsupoolne sein. Koja taganurgas asuv tulease on ääristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XXIII. / (oben) — Der Boden einer vierwédndigen Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist um 0,5 m in die natiirliche Erde vertieft. Die Tiiroffnung lag in der Seitenwand, in der hinteren Ecke befand sich der mit seitlich gelegten Kalksteinplatten umrahmter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 7; 2 (unter) — Unter die Winde der Sommerkiiche, außer der Wand mit der Tiir6ffnung, hatte man Steine gelegt. In der hintersten Ecke der Sommerkiiche befand sich ein mit Granitsteinen eingefaßter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XXIV. / (iilal) – Lehmja kaevu iilaosa (17.—18. saj.). Kaevand VII, kaev nr. 2; 2 (all) – 17. sajandi kaevu (nr. 3) raudkividest laotud seinavooderdis. Lehmja, kaevand XI. Tafel XXIV. / (oben) — Der obere Teil eines Brunnens von Lehmja (17.-18. Jh.). Grabungsstelle VII, Brunnen Nr. 2; 2 (unter) — Die granitsteinerne Einfassung eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Brunnens (Nr. 3). Lehmja, Grabungsstelle XI.
	Tahvel XXV. ] (iilal) – toenéoliselt vinnaga kaevu (nr. 3) juures asunud massiivse hargiposti koha profiil. Lehmyja, kaevand VII; 2 — keskaegne raudkividest sillutisega 1,5 m laiune konnitee. Olustvere, kaevand IV. Tafel XXV. / (oben) — Das Profil einer Vertiefung fiir einen massiven Brunnenpfosten, der sich offenbar bei einem Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel befunden hat. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Der mittelalterliche 1,5 m breiter Fußsteig mit einer granitsteinernen Pflasterung. Olustvere, Grabungsstelle IV.
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	Illustrations
	Joon. 1. Kvartskoovitsaid Kroodilt. Fig. 1. Quartz scrapers from Kroodi. (Al 4181: 15; AI 3500:16, 28, 13, 27, 14)
	Joon. 2. Tulekivist nooleots (1), kdoovits (2) ja kddvitsuurits (3) Kroodilt. Fig. 2. Flint arrowhead (1), scraper (2) and scraper-burin (3) from Kroodi. (AI 3500: 1,8, 7)
	Joon. 3. Kiviaja asulakohad Vihasoos. Viirutus tahistab oletatavat 111 asula aegset merd. Fig. 3. Stone Age settlement sites at Vihasoo. The streaking covers the supposed location of the sea during the existence of site 111.
	Joon. 4. Kvartskoovitsaid Vihasoo 111 asulast. Fig. 4. Quartz scrapers from site 111 of Vihasoo. (Al 6038: 20, 16, 67, 56)
	Joon. 5. Tulekivikoovitsaid Vihasoo 111 asulast. Fig. 5. Flint scrapers from site 111 of Vihasoo. (Al 6038: 137, 49)
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	Joon. 1. Kaela ehitus varasema variandi rongaspeandeltel. Fig. 1. Neck of ring-headed pins of the earlier variant.
	Joon. 2. Kaela ehitus hilisema variandi rongaspeandeltel. Fig. 2. Neck of ring-headed pins of the later variant. /-2 — variant 1.2 a; 3 — variant 1.2 b; 4 — variant 1.2 c
	Joon. 3. Kolmnurkpeaga ndelte otsanuppude variandid. / — seenekujulised; 2 — koonusekujulised,; 3 — kiibarakujulised. Fig. 3. End knobs of triangular-headed pins. / mushroom-shaped, 2 conic-shaped, 3 hat-shaped.
	Joon. 4. Kaela ehitus variandi 2.1 kolmnurkpeaga noeltel. Fig. 4. Neck of triangular-headed pins of variant 2.1.
	Joon. 5. Kaela ehitus lehtornamendiga nuppotsalistel kolmnurkpeaga noeltel Fig. 5. Neck of triangular-headed pins with end knobs and leaf decoration.
	Joon. 6. Kaela ehitus saaremaa tiitipi noeltel. Fig. 6. Neck of triangular-headed pins of Saaremaa type.
	_) Joon. 7. Saaremaa tiitipi ndel Kalmust. Fig. 7. Pin of Saaremaa type from Kalmu. (Al 3822:194).
	Joon. 8. Saaremaa tiitipi ndel Viltinast. Fig. 8. Pin of Saaremaa type from Viltina. (Al 3884:3128).
	Joon. 9. Kaela ehitus varasematel kaksikristpeaga noeltel. Fig. 9. Neck of double-cross-headed pins of the earlier pattern
	Joon. 10. Kaela ehitus 11. sajandi esimese poole kaksikristpeaga ndeltel. Fig. 10. Neck of double-cross-headed pins of the Ist half of the 11th century
	Joon. 11. Rongaspeandelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari Fig. 11. Distribution of ring-headed pins. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 12. Variandi 2.1 kolmnurkpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari. Fig. 12. Distribution of triangular-headed pins of variant 2.1. / one find, 2 two or more finds.
	Joon. 13. Nuppotsaliste lehtornamendiga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari. Fig. 13. Distribution of triangular-headed pins with end knobs and leaf decoration. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 14. Saaremaa tiilipi ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks voi enam eksemplari. Fig. 14. Distribution of triangular-headed pins of Saaremaa type. 1 one find, 2 two or more finds.
	Untitled
	Joon. 15. Lahtiste harudega kaksikristpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks või enam eksemplari. Fig. 15. Distribution of double-cross-headed pins with unconnected terminals. 1 one find, 2 two or more finds. Joon. 16. Uhendatud alumiste harudega kaksikristpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks või enam eksemplari. Fig. 16. Distribution of double-cross-headed pins with connected lower terminals. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 17. Noelte dateeringud. Fig. 17. Dates of pins.
	Tahvel 111. Ehtendelad. Plate 111. Decorative pins. I — Peetri Pdainurme (AM 117: 10); 2 — Kirla Kogula (?) (Al 2657: 1); 3, 5 — Joeldhtme Presti (AI 5490: 374, 386); 4 — Karuse Pajumaa (AM 134: 14).
	Tahvel IV. Keila peitleid. Plate IV. Deposit of Keila. (AM 234).
	Tahvel V. Ehtendelad. Plate V. Decorative pins. 1 — Liiganuse Piissi (AM 99); 2—3 — Pirnu-Jaagupi Parasmaa (AM 493: 1,2); 4 — Keila Uksnurme (AM 68: 1); 5 — Kaarma Uduvere (Al K 15: 184; tagumine kiilg / reverse).
	Tahvel VI. Ehtendelad. Plate VI. Decorative pins. I — Piiha Leina (Al 2643: 366); 2 — Muhu Mila (Al K 2: 3); 3 — Kihelkonna Karuse (Al 2643: 112); 4-5 — Valjala Rahu (AI 4239: 670, 1114).
	Tahvel VII. Haimre leiukompleks. Fotol puudub osa ketikatkeid, spiraalikesi ning pdimingu katke. Plate VII. Find complex of Haimre. Some fragments of chain, small spirals and pieces of plaited wire are not on the picture. (Al 3614: 1-27).
	Tahvel VIII. Ehtenoelad. Plate VIII. Decorative pins. 1-4 — Kullamaa Maidla (AM 580: 2689/2690, 1549, 3101, 6085); 5 — Pidrnu-Jaagupi Linnamée (AM 491: 170); 6 — Laidne-Nigula Uugla (AM 500: 503); 7 — Kose Paunkiila (AM 73: 1).
	Tahvel IX. Ehtendelad. Plate IX. Decorative pins. 1, 5 — Poide Viltina (Al 3884: 3515, 391); 2, 4 — Saaremaa (SM ?, Al K 85: 46); 3 — Valjala (SM K 54: 10). Voetud: / From: Kustin 1962 b.
	Tahvel X. Ehtendelad. Plate X. Decorative pins. 1 — Aksi Raigastvere (Al 4885); 2 — Karuse Pajumaa (AM 134: 19); 3 — Kuusalu (Al 2827); 4 — Laiuse Koola (Al 4024: 5); 5 — Viru-Nigula Kunda (Al 4002); 6 — Haljala Essu(AM 83: 27); 7 — leiukoht teadmata / findspot unknown (Al 2636: 2).
	Tahvel XI. Ehtendelad. Plate XI. Decorative pins. I —Karksi Kiiti (AI 1353: 1); 2 — Kodavere Savastvere (Al 1483: 1); 3 — Otepéi Piidla (Al 1997: 3); 4 — Tarvastu Riuma (Al 1207: 3a, b); 5 — Kodavere Alatskivi (Al 1893: la,b). 1,4, 5 —ca 2:5; 2-3 — ca 3:5.
	Tahvel XII. Rinnakee Raatvere XIV naisematusest. Plate XII. Chain arrangement from female grave XIV of Raatvere. (Al 5295: 121 a, b).
	Joon. 1. Olustvere varakeskaegne suitsutoaase. Lounanurgas on kerisahjuvare. Hoonepdhja alal on intensiivses kultuurkihis rohkesti kerisekivide tiikke, soestunud tukijdénuseid jms. Abb. 1. Die Stelle einer friihmittelalterlichen Rauchstube von Olustvere. In der siidlichen Ecke Überreste eines Hitzsteinofens. In der Kulturschicht des Stubenbodens zahlreiche Hitzsteinfragmente, verkohlte Reste der Feuerbrinde u.a.m.
	Joon. 2. Arheoloogiliselt uuritud rauaaegsed asulakohad kaevandi suuruse jdrgi riihmitatuna: / — 4000~17000 m*; 2 — 600-1800 m?; 3 — 16-500 m>. Abb. 2. Archdologisch untersuchte Siedlungsplitze aus der Eisenzeit, gruppiert nach der Grabungsfliche: 1 — 4000-17000 m% 2 — 600-1800 m% 3 — 16-500 m>.
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	Joon. 4. Puitporandaga elamupdhi Paatsalt (Teinuccon 1980, joon. 2 jirgi). Abb. 4. Mit Holz bedeckter Boden eines Wohnhauses von Paatsa (Teiauccon 1980, nach der Abb. 2).
	Joon. 5. Olustvere 15.—16. sajandi suitsutoa pohi. Hoone on asunud kallakul, kusjuures madalamale jadva kirde- ja kagupoolse seina all on olnud raudkividest vundament. Toa kagupoolses nurgas on kerisahju vare. Abb. 5. Rauchstubenboden von Olustvere aus dem 15.-16. Jahrhundert. Das Gebzude hat sich auf einem Abhang befunden. Unter der niedrigeren norddstlichen und der siidostlichen Wand lag ein Fundament aus Granitsteinen. In der siidostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens.
	Joon. 6. Lehmja 15. sajandi suitsutoa ase (nr. 3). Hoonepdhja edelapoolses nurgas on kerisahjuase. Kergelt kaldsel alal asuva hoone madalamale jédva kiilgseina alla on laotud kive. Abb. 6. Die Stelle einer Rauchstube von Lehmja aus dem 15. Jahrhundert (Nr. 3). Im siidwestlichen Teil des Stubenbodens die Stelle eines Hitzsteinofens. Auf der sich leicht neigenden Baustelle war die niedrigere Seitenwand von unten mit Steinen unterstiitzt.
	Joon. 7. Lehmja suvekoja pohi (nr. 20), 17. sajand. Toendoliselt taga- ja kiilgseinte all on vundament, eesseinal kivilaotis puudub. Koja taganurgas paiknev tulease on &éristatud suuremate poolkaarjalt asetatud raudkividega. Abb. 7. Der Boden einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 20) aus dem 17. Jahrhundert. Das Fundament lag offenbar unter den Hinter- und Seitenwénden, unter der Vorderwand gab es keinen steinernen Grundbau. Die Feuerstelle im Hintergrund der Sommerkiiche ist mit gréßeren im Halbkreis gelegten Granitsteinen umringt.
	Joon. 8. Olustvere suitsutoaase (13.—14. saj.). Toa alal on siilinud kisklaudadest poranda jdénuseid. Lounanurgas on kerisahju vare. Abb. 8. Rauchstube von Olustvere (13.-14. Jh.). An der Stelle der Stube sind Überreste des Fußbodens aus gespalteten Balkenbrettern erhalten. In der Siidecke Überreste eines Hitzsteinofens.
	Joon. 9. Lehmja maakojalaadse suitsutoa pohi (15. saj.). Toa kirdenurgas on kerisahjuvare. / — paekivi; 2 — raudkivi; 3 — kuumust saanud savitiikid; 4 — siisi- ja soepurune kiht; 5 — kuumuses murenenud kivipuru; 6 — tuhk. Abb. 9. Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube von Lehmja (15. Jh.). In der nordostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens. 7 — Kalkstein; 2 — Granitstein; 3 — Erhitzte Lehmstiicke; 4 — Kohlenschicht und Kohlengrus; 5 — Durch Hitzewirkung zerbrockelter Schotter; 6 — Asche.
	Joon. 10. Olustvere suvekoja pohi (17.— 18. saj. vahetus). Ehitise pdhi oli 0,5 m siivendatud looduslikku kihti. Sissepddsukoht asub kiilgseina juures. Abb. 10. Der Boden einer Sommerkiiche von Olustvere (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Der Boden des Baus war um 0,5 m in die natiirliche Erdschicht eingetieft. Die Eingangsstelle befindet sich an der Seitenwand.
	Joon. 11. Lehmja suvekojaase (nr. 8), 17. sajandi teine pool. Pdrandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse. Tagaseina uksepoolses nurgas asub serviti paeplaatidega @iristatud tulease. Abb. 11. Die Stelle einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 8) aus der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts. Der Fußboden ist um 0,5 m in die Erde eingetieft. In der Ecke neben der Tiir an der Hinterwand befindet sich eine Herdstelle, umringt von seitlich gelegten Kalksteinplatten.
	Joon. 12. 18. sajandi saunaase Proosa asulast. Sissepddsukoht asub lddnepoolse kiilgseina juures. Kagunurgas kerisahjuvare, ahjusuu asub uksepoolses kiiljes. Abb. 12. Die Stelle einer ehemaligen Sauna in der Siedlung Proosa des 18. Jahrhunderts. Der Eingang befindet sich in der westlichen Seitenwand. In der siidostlichen Ecke die Überreste eines Hitzsteinofens, das Ofenloch lag an derselben Wand mit der Tiir.
	Joon. 13. Lehmja keskaegsete suitsutubade (nr. 3 ja 7) kerisahjude pdhjad, mille all veel puudub raudkividest aluslaotis. Ahju tulepesa pohi asub maapinnal, seinad on laotud paest. Vasakul all on 14.-15. sajandi koldelohu profiil. Abb. 13. Die Boden der Hitzsteinofen der mittelalterlichen Rauchstuben von Lehmja (Nr. 3 und Nr. 7); unter der Ofen gab es damals noch keine granitsteinerne Unterlage. Die Heizstelle des Ofens befand sich direkt auf dem Erdboden, die Ofenwinde waren aus Kalkstein gelegt. Links unten das Profil der Herdstelle (14.—15. Jh.).
	Joon. 14. Puitalusel asuva kerisahju vared: / — Lohavere linnamédel (Tonisson 1981, 51 järgi), 2 — Sinialliku linnaméel (Selirand 1989, 67 jirgi). Abb. 14. Überreste eines Hitzsteinofens mit der holzernen Grundlage. / — Burgberg von Lohavere (nach Tonisson 1981, 51); 2 — Burgberg von Sinialliku (nach Selirand 1989, 67).
	Joon. 15. Olustvere kerisahju pohi. Ahjusuu ees on leease, mille profiilis eristuvad soe- ja tuhavirvi viirud. Abb. 15. Der Boden des Hitzsteinofens von Olustvere. Vor dem Ofenloch befindet sich ein Aschenherd, in dessen Profil die kohle- und aschenfarbigen Schichten zu unterscheiden sind.
	Joon. 16. Lehmja 17. sajandi kihis avastatud posttoestusega arvatava suvelauda jadnused. Abb. 16. Überreste eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls von Lehmja, entdeckt in der Schicht des 17. Jahrhunderts.
	Joon. 17. Lehmja kaevuseina (nr. 1) kivivoodriga pinnalaotis (17. sajand). Abb. 17. Einfassung des Brunnens von Lehmja aus Kalk- und Granitsteinen (Nr. 1, 17. Jh.).
	Joon. 18. Lehmja 17. sajandi kaevuase (nr. 3). Umbruses avastatud kivikillustikuga postiaugud voivad osutada ka vinnaga kaevu hargipostikohtadele. Abb. 18. Die Stelle eines Brunnens von Lehmja aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 3). Die in der Umgebung auffindig gemachten mit Ger6ll gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten konnen auf einen Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel hinweisen.
	Joon. 19. Keskaegne kivisillutisega konniteeldik Olustvere asulas. Sillutisest ida pool siilinud puidujdiénuseid voib tdlgendada kui jélgi teeddrsest puittarast. Abb. 19. Abschnitt eines gepflasterten mittelalterlichen Biirgersteiges in der Siedlung Olustvere. Die holzigen Überreste dstlich von der Pflasterung kénnen die Spuren von einer Umziunung am Straßenrand sein.
	Tahvel XIII. / (iilal) — Pohja-Eesti asulakihte iseloomustab hoonete seinaaluste kivilaotiste voi vundamentide sagedasem esinemine. Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — kivivundamentideta hooneasemetele osutavad kuumuses murenenud kolde- voi kerisekivid, intensiivne kultuurkiht, séestunud tukijdénused. Olustvere, kaevand IV. Tafel XIII. / (oben) — Die Siedlungsschichten Nordestlands sind durch ein haufiges Vorkommen von steinernen Grundlagen oder Fundamenten unter den Bauten gekennzeichnet. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Von den Bauten ohne Steinfundamente bezeugen die durch Hitze zerbrockelten Herdoder Hitzsteine, eine intensive Kulturschicht und verkohlte Reste von Feuerbrinden. Olustvere, Grabungsstelle IV.
	Tahvel XIV. I (iilal) — maapinda siivendatud lohus asuv koldevare (15.-16. saj.). Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — 17. sajandist périt suvekoja koldekoht on ddristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XIV. ] (oben) — Überreste eines Aschenherdes, der in die Erde eingetieft war (15.~16. Jh.). Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Die Herdstelle der Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist von Granitsteinen eingefaßt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XV. [ (iilal) — Pohja-Eestis oli keskaegse kerisahju tulepesa pohjaks kas maapind voi paeplaadid. Lehmja, kaevand VI; 2 (all) – kerisahjuvare Olustverest. Vasakul korrapiraselt laotud raudkividest tulepesa pohi, ahju tagaseinaks on serviti asetatud paeplaat. Kaevand IV. Tafel XV. I (oben) — Den Boden der Heizstelle eines mittelalterlichen Hitzsteinofens in Nordestland haben entweder eine Erdschicht oder die Kalksteinplatten gebildet. Lehmja, Grabungsstelle VI; 2 (unter) — Überreste eines Hitzsteinofens von Olustvere. Links regelmißig aus Granitsteinen gelegter Boden der Heizstelle, eine seitlich gelegte Kalksteinplatte bildete die Hinterwand des Ofens. Grabungsstelle IV.
	Tahvel XVI. ] (iilal) — rehielamu ahjusuu ees asuv lee on @iristatud ahju ettepoole ulatuvate kiilgmiiiiridega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 5; 2 (all) — rehetoa kerisahju suu ees asuv lee on dédristatud serviti paeplaatidega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6. Tafel XVI. / (oben) — Der Aschenherd vor dem Ofenloch einer Wohnriege ist von den seitlich nach vorn reichenden Seitenwinden des Ofens eingerahmt. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5; 2 (unter) — Der Aschenherd vor dem Hitzsteinofen der Riegenstube ist mit eitlich gelegten Kalksteinplatten eingefaft. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6.
	Tahvel XVIL / (iilal) — 17. sajandi rehielamu kerisahi on toetunud raudkividest aluslaotisele, lee on timbritsetud serviti asetatud lapikute raudkivitiikkidega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 19; 2 (all) – Lehmja rehielamu kerisahju all oli massiivne aluslaotis, millele toetusid nii ahjuseinad kui ka tulepesa pohi. Kaevand VII, hoonease nr. 5. Tafel XVIL / (oben) — Der Hitzsteinofen einer Wohnriege aus dem 17. Jahrhundert hat auf einer granitsteinernen Unterlage gestanden; der Aschenherd ist von seitlich gelegten flachen Granitsteinstiicken umringt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19; 2 (unter) — Unter dem Hitzsteinofen der Wohnriege von Lehmja lag eine massive Steinunterlage, darauf sich sowohl die Ofenwinde als auch der Boden der Heizstelle stiitzten. Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5.
	Tahvel XVIIL / (iilal) — hiliskeskaegse suitsutoa ase, esiplaanil kerisahjuvare. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 3; 2 (all) — Uderna suitsutoaasemel (III) on seinte all séilinud raudkividest vundamendi jalgi, esiplaanil kerisahjuvare. Paremal eristub tdendoliselt panipaigaruum. (Jlaur & Jluru 1990, tahv. XXI: ] järgi.) Tafel XVIII. / (oben) — Die Stelle einer spätmittelalterlichen Rauchstube, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 3. 2 (unter) — Bei der Rauchstube von Uderma (III) haben sich unter den Wänden die Spuren von einem granitsteinernen Fundament erhalten, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Rechts kann man offenbar einen Aufbewahrungsraum unterscheiden. (JTanr & JTHru 1990, nach der Tafel XXI:1.)
	Tahvel XIX. / (iilal) — maakojalaadse suitsutoa pohi on meetri jagu siivendatud looduslikku pinda. Vasakul taganurgas on kerisahjupdhi, esiplaanil viikese esikuga uksekoht. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 12; 2 (all) – Lehmja rehetoa seinte all oli erineva suurusega raud- ja paekivitiikkidest aluslaotis. Toa nurgas eristus kerisahju aluslaotis. Kaevand IX, hoonase nr. 19. Tafel XIX. / (oben)— Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube ist um ein Meter tief in die natiirliche Erdoberfliche eingetieft gewesen. Links hinten ist der Boden eines Hitzsteinofens, im Vordergrund die Tiirstelle mit einem kleinen Vorraum. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 12; 2 (unter) — Unter den Wiinden der Riegenstube von Lehmja befand sich eine Unterlage aus Kalk- und Granitsteinen von unterschiedlicher Große. In der Stubenecke konnte man die Unterlage eines Hitzsteinofens feststellen. Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19.
	Tahvel XX. / (iilal) — Lehmja rehielamu (nr. 4) toa seinte all oli raudkividest vundament, nurgas eristus suure kerisahju aluslaotis. Rehetuba timbritseva rehealuse- ja kambriala porand oli osalt sillutatud paeplaatidega; 2 (all) – rehetoa kerisahjuvare toetus aluslaotisele, lee oli piiratud serviti paeplaatidega. Ahju juures oli sdilinud toaporanda paesillutist. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 2. Tafel XX. / (oben) — Unter dem Boden der Wohnriege von Lehmja (Nr. 4) lag ein granitsteinernes Fundament, in der Ecke war die Unterlage eines großen Hitzsteinofens zu unterscheiden. Um die Riegenstube lagen die Tenne und die Kammer, deren Boden teilweise mit Kalksteinplatten gepflastert waren; 2 (unter) — Die Überreste des Hitzsteinofens der Riegenstube standen auf einer Unterlage, der Aschenherd war von seitlich gelegten Kalksteinplatten umringt. Neben d em Ofen war etwas von der Kalksteinpflasterung des Stubenbodens erhalten. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 2.
	Tahvel XXI. / (iilal) — rehielamu toa pdrand oli kogu ulatuses sillutatud paeplaatidega, osalt ulatus seda ka rehealusesse viiva ukse ldvele. Esiplaanil on elamu osaliselt séilinud vilisseina vundament. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6; 2 (all) — ridastikku paiknevad kivikiilustikuga postiaugud tahistavad arvatava posttoestusega suvelauda aset. Lehmja, kaevand VII. Tafel XXI. / (oben) — Der Stubenboden der Wohnriege war vollig mit Kalksteinplatten gepflastert, teilweise reichte die Pflasterung sogar bis an die Tiirschwelle der Tenne. Im Vordergrund gibt es das teilweise erhaltene Fundament der Außenwand des Wohnhauses. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6; 2 (unter) — Die in Reihen stehenden mit Geriill gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten markieren offenbar die Stelle eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls. Lehmja, Grabungsstelle VII.
	Tahvel XXII. / (iilal) — piistkojalaadse iimmarguse pohiplaaniga hiliskeskaegse suvekoja pohi oli stivendatud looduslikku pinda 0,5-0,6 m. Siivendatud osa sein oli laotud 15-30 cm ldbimddduga raudkividest. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, tahv. XX: 2 jirgi.); 2 (all) — neljaseinalise suvekoja pohi (17.-18. saj. vahetus). Porandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse, uksekoht asub iihe kiilgseina juures. Olustvere, kaevand 111. Tafel XXII. / (oben) — Der Boden einer stangenzeltformigen spatmittelalterlichen Sommerkiiche mit einem rundem Grundri war um 0,5-0,6 m in die natiirliche Erdschicht einvertieft. Die Wand um den vertieften Teil war aus Granitsteinen mit einem Durchmesser von 15-30 cm gelegt. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, nach der Tafel XX:2); 2 (unter) — Der Boden einer Sommerkiiche mit vier Winden (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Die Fliche des Bodens ist um 0,5 m in die Erde vertieft, die Tiir6ffnung befand sich in einer Seitenwand. Olustvere, Grabungsstelle 1111.
	Tahvel XXIIL. / (iilal) – 17. sajandi neljaseinalise suvekoja pohi on 0,5 m siivendatud looduslikku pinnasesse. Uksekoht asub kiilgseina juures, taganurgas serviti paeplaatidega diristatud koldekoht. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 7; 2 (all) – suvekoja seinte alla on laotud kive, v.a. arvatav sissepddsupoolne sein. Koja taganurgas asuv tulease on ääristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XXIII. / (oben) — Der Boden einer vierwédndigen Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist um 0,5 m in die natiirliche Erde vertieft. Die Tiiroffnung lag in der Seitenwand, in der hinteren Ecke befand sich der mit seitlich gelegten Kalksteinplatten umrahmter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 7; 2 (unter) — Unter die Winde der Sommerkiiche, außer der Wand mit der Tiir6ffnung, hatte man Steine gelegt. In der hintersten Ecke der Sommerkiiche befand sich ein mit Granitsteinen eingefaßter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XXIV. / (iilal) – Lehmja kaevu iilaosa (17.—18. saj.). Kaevand VII, kaev nr. 2; 2 (all) – 17. sajandi kaevu (nr. 3) raudkividest laotud seinavooderdis. Lehmja, kaevand XI. Tafel XXIV. / (oben) — Der obere Teil eines Brunnens von Lehmja (17.-18. Jh.). Grabungsstelle VII, Brunnen Nr. 2; 2 (unter) — Die granitsteinerne Einfassung eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Brunnens (Nr. 3). Lehmja, Grabungsstelle XI.
	Tahvel XXV. ] (iilal) – toenéoliselt vinnaga kaevu (nr. 3) juures asunud massiivse hargiposti koha profiil. Lehmyja, kaevand VII; 2 — keskaegne raudkividest sillutisega 1,5 m laiune konnitee. Olustvere, kaevand IV. Tafel XXV. / (oben) — Das Profil einer Vertiefung fiir einen massiven Brunnenpfosten, der sich offenbar bei einem Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel befunden hat. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Der mittelalterliche 1,5 m breiter Fußsteig mit einer granitsteinernen Pflasterung. Olustvere, Grabungsstelle IV.
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