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Tõnu Raid

Possevino ja piirikaart 
aastast 1582

V atikani arhiivides on meieni säilinud 
kaks käsikirjalist Liivimaa kaarti 16. 

sajandist. Tänapäeval tuntakse neid kui 
Barberini kaarti (1564) ja Possevino kaarti 

(1582), kuid kumbki nimetatutest pole kaar-
di autor. Mõlemad on itaallased, kes käisid 
omal ajal Venemaal ja tänu kellele kaardid 
on säilinud.

Possevino kaart 1582. aastast
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Antonio Possevino

Mantovast pärit jesuiit Antonio Possevino 
sündis 1533. aastal. Jesuiitide ordu liik-
meks võeti ta aastal 1559. Esialgu töötas ta 
apostolaadi esindajana Põhja-Itaalias ja Lõu-
na-Prantsusmaal, kindlustades katoliku usu 
seisukohti hugenottide ja valdeslaste vastu. 
1565. aastal määrati ta Avignoni jesuiitide 
kolleegiumi rektoriks, sellele järgnes sa-
ma töökoht Lyonis 1571. aastal. Järgmiseks 
ametialaseks tõusuks oli kutsumine Rooma, 
ordukindrali sekretäri kohale, kus ta töötas 
1573–1578.

1578. aastal määras paavst Gregorius XIII 
ta legaadiks Stockholmi Rootsi kuninga Johan 
III juurde. Kuid Rootsi tagasitoomine katoliku 
kiriku rüppe ebaõnnestus ja 1580. aastal naa-
sis Possevino Rooma. Samal aastal lähetati 
Possevino paavsti delegatsiooni koosseisus 
samasuguse ülesandega Moskvasse Ivan Julma 
juurde, kuid ka sellest üritusest ei tulnud mida-
gi välja, Vene õigeusu kirik jäi iseseisvaks.

Paavst, innustatuna kirjavahetusest Ivan 
IV-ga, nimetas Possevino veebruaris 1581 
vahendajaks Poola ja Venemaa tülis ning ta 
lahkus märtsis Roomast oma uut ülesannet 
täitma. 1582. aasta jaanuaris sõlmitud Jam 
Zapolski vaherahuga Stefan Bátory ja Ivan 
IV vahel läks kogu Liivimaa Poola valdusse. 
Lepingu edasiarendamiseks käis jesuiit veel 
korra Moskvas, kus viibis märtsini 1582. Samal 
aastal külastas ta esmakordselt Riiat. Järgnes 
visiit Poola kuninga õukonda, kuhu Possevino 
jäi paavsti esindajana kuni 1585. aastani.

Possevino õhutusel andis paavst juba 
1579. aastal majandusliku toetuse jesuiitlike 
seminaride avamiseks Braniewos ja Olomou-
cis, paar aastat hiljem avati samasugune se-
minar ka Vilniuses. Seminar kujunes hiljem 
Vilniuse ülikooliks. Riias pandi märtsis 1583 
alus jesuiitide kolleegiumile, aprillis Tartus 
residentsile, millest hiljem sai kolleegium.1 
Juuli lõpus 1585 jõudis Possevino Tartusse, 
kus mõni aeg hiljem avati ka tõlkide seminar, 
mille loomisest ta agaralt osa võttis. 

1585. aastal kutsuti Possevino Poola õu-

konna juurest ära ja ordukindral määras tema 
põhiliseks tegevusalaks seminaride loomise 
ja arendamise Liivimaal. Ta sai sel alal tööta-
da 1587. aastani, mil kutsuti tagasi Rooma,l 
kus alates 1591. aastast tegeles teoloogilise, 
poleemilise ja ajaloolise kirjanduse väljaand-
misega. Suri Ferraras 1611. aastal.

Liivi sõda. Stefan Bátory 
sõjad moskoviitidega

Rahuaastad Liivimaal lõppesid juulis 
1558. Mitme üheaegse üllatusrünnakuga val-
lutasid venelased juba sõja esimesel aastal 
hulga Liivimaa linnuseid ja mõne aastaga olid 
nii Eesti kui ka Läti idapoolsed alad nende 
käes. Viimane välilahing ordu ja venelaste va-
hel toimus Härgmäe (Oomuli) lähedal 1560. 
aastal. Pärast seda, 1561.–1562. aastal lakkas 
orduriik lõplikult olemast. 1561. a. alistus Tal-
linn koos Eestimaaga rootslastele ning Eesti 
lõunapoolsed alad koos kogu Läti ja Riia lin-
naga läksid Poola valdusse. Liivimaa saatus 
sõltus edaspidi Vene, Poola, Rootsi ja Taani 
relvadest. Esialgu olid edukamad venelased. 
Kuna 1577. aastani käisid võitlused Liivimaal 
kõikide osapoolte vahel, tundus, et Venemaa 
on sõja Liivimaa pärast oma kasuks pööranud 
ja võimu siinsetel aladel kätte saanud.

Leedu ja Poola ühinesid üheks liitrii-
giks Lublinis 1569. aastal. Riik sai nimeks 
Rzeczpospolita. 1575. a. paranesid lühikeseks 
ajaks Poola ja Rootsi suhted sõjas Venemaa 
vastu. 9. detsembril 1575 valiti Poola troonile 
Transilvaania vürst Stefan Bátory (1533–1586). 
1578. aastal toimus sõjas pööre venelaste 
kahjuks. Pärast siseriikliku korra maksmapa-
nemist otsustas uus kuningas Stefan Bátory 
Poola vana vaenlasega arved õiendada, sea-
des oma võitluse eesmärgiks (esitada algsel 
kujul, Batory ei võinud ju ette teada, et sõda 
Venega kestab kolm aastat) vallutada sõjas 
moskoviitidega aastail 1579–1582 Liivimaa. 
Pärast pidulikku sõjakuulutust juulis 1579 suu-
nas ta strateegilise pealöögi Venemaale. Sõja-
käigud otse Liivimaa piiridel asuvate Polotski 

1  V. Helk. Jesuiidid Tartus 1583–1625. Tartu, 2003, lk. 24.
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(1579. aastal), Velikije Luki (1580) ja Pihkva 
(1581) vastu toimusid Stefan Bátory juhtimisel. 
Vene tolleaegset vägevaimat kindlust Pihkvat 
tal siiski vallutada ei õnnestunud. Enne talve 
tulekut võtsid poolakad vastu Possevino poolt 
esitatud paavsti rahupakkumise. Kahe eriusu-
lise naabri läbirääkimised lõppesid rahuga Jam 
Zapolskis (Zapoljes) 15. jaanuaril 1582, kus 
Bátory saavutas oma eesmärgi – Ivan Julma 
loobumise Liivimaast. Kaardil määrati kind-
laks ka selle maa piirid, millest venelased olid 
sunnitud loobuma.

Poola sõjakäikude ajal, tõenäoliselt 1579. 
aastal, on valmistatud rida vallutatud lin-
nade plaane ja vähemalt üks käsikirjaline 
kaart2 Polotski piirkonna kohta, mille au-
toriks poola ajaloolane Karol Buczek peab 
Stanislas Pacholowieckit, kes oli üks kuninga 
väepealikke. 

Teine, tundmatu autori käsikirjaline kaart 
Polotski ja Velikije Luki piirkonna kohta val-
mis mõõtkavas ca 1:700 000. Polotski sõja-
käigu ajal valmistati mitu vallutatud linnade 
plaani. Materjalid saadeti septembris 1579 
Rooma, kus neist tegi vasegravüürid itaal-
lasest maamõõtja (geomeeter) ja graveerija 
Peter Francus (Frank), kes sama aasta sep-
tembris sai Stefan Bátorylt selle töö tegemi-
seks privileegi.3 

Jam Zapolski vaherahu

 Septembri lõpus 1581 pöördus paavsti 
saadik Moskvast rahuläbirääkimistele Pihkva 
alla, mida poolakad ei suutnud kuidagi val-
lutada. Ivan IV-l oli õnnestunud mõjutada 
paavsti lubadustega ühendada jälle kaks suurt 
katoliku kirikut ja sõlmida kristlike maade liit 
muhameedliku Türgi vastu. Vahendajana te-
gutses Venemaal eriti pidulikult vastu võetud 
ja samal ajal ka kõva valve all hoitud paavs-
ti erisaadik Antonio Possevino. Poolakaid 

esindasid vojevood Janusz Zbarazski, vürst 
Albrecht Radziwill ja Mihail Haraburda. 
Ivan Julma poolt olid saadikuiks vürst Dmit-
ri Jeletski, Mihhail Beznin, Roman Olferjev 
ja Nikita Vereštšagin. Läbirääkimised alga-
sid 13. detsembril Kiverova Gorkas, mis asub 
Porhovist lõuna-kagusse, Požerevitsa ja Jam 
Zapolski vahel.4 Ajaloolaste määratlused 
– ida pool Ostrovit, Pihkva või Velikije Luki 
läheduses (viimastest umbes 150 km kaugu-
sel) – on muidugi õiged, kuid teataval moel 
eksitavad. Lisaks näitavad kõik tänapäevased 
Vene ajalookaardid Jam Zapolskile lähimaks 
keskuseks hoopis Lovati ja tema lisajõe Kunja 
ühinemiskohal asuvat Holmi linna. 

Pärast 21. istungit sõlmiti vaherahu 4. jaa-
nuaril 1582. Pooltel kulus veel kümmekond 
päeva kokkuleppimiseks, milliste tiitlitega 
üht või teist valitsejat rahutekstis nimetada. 
Läbirääkimiste lõppfaasi nimetas Possevino 
raskemaks kui tule ja vee lepitamist. 10 aas-
taks sõlmitud vaherahu ja tegelikult 20 aas-
tat kestnud rahu on ajalukku läinud Jam 
Zapolski (Zapolje) rahu nime all ja kuuluta-
ti välja 15.01.1582.5 Läbirääkimised olid eriti 
pingelised ja ainult tänu Possevino isikliku-
le huvile saavutada tulemusi õnnestus need 
edukalt lõpule viia. Paavsti unistus kirikute 
ühendamisest muidugi ei täitunud.

Jam Zapolski vaherahuga säilitas Vene-
maa omale Pihkva ja sai tagasi Velikije Lu-
ki koos ümbruskonna kindlustega (Holm, 
Zavolotšje, Nevel, Ostrov jt.), mis Poola oli 
sõja käigus vallutanud. Polotsk ja Liivimaa 
läksid Poola valdusse. Rahutingimuste koha-
selt pidid venelased märtsiks 1582 lahkuma 
kogu Liivimaalt. See rahu ei arvestanud üldse 
sõja kolmanda osapoole – Rootsi – huvide-
ga. Põhja-Eesti kuuluvusest mindi vaikimisi 
mööda, kusjuures mõlemad läbirääkijad loot-
sid salamisi oma pretensioonide täitumisele 
Eesti aladel. Rootslased tegid Moskvaga rahu 

2  S. Pacholowiecki. Descriptio Ducatus Polocensis; K. Buczek. Kartografia polska w czasach Stefana Batorego. 
– Wiadomości Służby Geograficznej 1933, nr. 2, lk. 51.

3  K. Buczek. Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. – Wiadomości Służby Geograficznej 1934, nr. 3; 
K. Buczek. The History of polish Cartography. Wroclaw–Warszawa–Krákow, 1966.

4  Vt. Possevino protokolle Jam Zapolski rahu kohta. Antonio Possevino. Istoričeskije sočinenija o Rossii XVI 
v. Koostanud L. N.Godovikova, Moskva, 1983, lk. 11, 150.

5  V. Helk. Jesuiidid Tartus 1583–1625, lk. 9. 
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Pljussa all 1583. aastal ja seega jäi 1582.–1583. 
aastal välja kujunenud demarkatsiooniliin 
Rootsi ja Poola vägede vahel alles ning püsis 
Eesti- ja Liivimaad lahutava kubermangupii-
rina üle 330 aasta.

Liivimaa käsikirjalised kaardid

Rahuteksti alusel loobus Venemaa Lii-
vimaast Poola kasuks. Oma tegevusest rahu 
vahendajana kirjutas Possevino ülevaate6 
Rooma ja lisas kirjale koopia käsikirjalisest 
Liivimaa kaardist.7 Siiani pole leitud ühtki vii-
det Possevino kaardi võimaliku autori kohta. 
Lepingule lisatud kaart esitab (suure tõenäo-
susega) ka piiri Liivimaa ja Moskoovia vahel. 
Kaart on koopia mingist varasemast senitund-
matust Liivimaa käsikirjalisest kaardist. See 
koopia sai kartograafide ja ajaloolaste huviob-
jektiks rohkem kui 160 aastat tagasi (Historica 
Russiae Monumenta, 1841. ja eriti 1848. aas-
tal järgmises köites välja antud dokumendid). 
Teadaolevalt mainis seda kaarti 1846. aastal 
esimesena lähemalt Fr. von Adelung oma 
saksakeelses kriitilis-kirjanduslikus ülevaates 
enne 1700. aastat Venemaale reisijate kohta.8 
Ta nimetab oma artiklis ka “Venemaa kaar-
ti”, kuid tal endal seda näha ei õnnestunud. 
Kaart asub tänaseni Vatikani salajases arhii-
vis (Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di 

Germania, vol. 93, 95). Seda Liivimaa kaarti 
on uurinud F. Amelung (1884), W. Schlüter 
(1892, 1906, 1910) ning publitseerinud A. 
Spekke (1961) ja Vello Salo.9

Varaseim viide kohalike (s. o. poolakate, 
preisi- või liivimaalaste) poolt tehtud kaar-
dile on aastast 1400. Ordumeister Konrad 
Jungingen andis oma sekretärile, kaplan Ar-
noldile ülesande valmistada Mappa mundi, 
makstes selle töö eest tegijale 3 marka 
(Meisters capelan czum irsten 3 mark vor eynen 
briff mappa mundi von des meisters geheise).10 
Ilma kahtluseta pidid valminud kaardil olema 
esitatud ordualad koos Liivimaaga.11 Järgmine 
teade Läänemere idaranniku kaardist pärineb 
1413. aastast, mil ordu esindaja Roomas, preisi 
vaimulik Peter von Wormditt joonistas peast 
skitsi Liivimaa (Kuramaa, Liivimaa ja Eesti-
maa) kohta, tõestamaks paavstile, et Tartu 
piiskopkond ei asu Rootsis.12 Analoogiline 
juhtum on teada Saksa Ordu ja Poola vaheliste 
tülide vahendamisel paavsti poolt 1421. aas-
tal, kui poolakad esitasid Roomas oma õiguste 
kaitsmiseks vaidlusaluste maade kohta kangale 
joonistatud kaardi (ein gemolit Tuch).13 Need 
kaardid või skitsid pole säilinud, alles on vaid 
kirjalikud viited kaartide olemasolust.

Tuleb meeles pidada, et 14. ja 15. sajandi 
portolaankaardid valmistati Vahemere maa-
des ja Läänemerd käsitlesid need kaardid vä-

6  Antonio Possevino “Commentarii di Moscovia, et della pace…”, mille lõpus on päevik rahuläbirääkimiste 
kohta “Acta in Conventu Legatorum Sermi…”. Ilmunud Mantovas 1596. Vene keeles on Possevino märkmed 
rahuläbirääkimistest ilmunud 1983. aastal. 

7  Fr. v. Adelung. Kritisch-literärische Überschicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte bekannt 
sind. Petersburg, 1846, lk. 325. K. Buczek peab võimalikuks, et see on koopia mingist varasemast käsikirjalisest 
kaardist.

8  Fr. v. Adelung. Kritisch-literärische Überschicht...
9  V. Salo. Maarjamaa taskuraamat nr. 2 (Rooma, 1973). – Possevino. Kiri Mantova hertsoginnale. Kaart asub 

lk. 75. Aja Kiri 1978, nr. 17. – Liivimaa ca 1582, lk. 16–19.
10  M. Toeppen. Über einige alte Kartenbilder der Ostsee. – Hansische Geschichtsblätter, 92, Jahrgang 1880-81. 

Leipzig, 1882, lk. 50; Ordensarchiv, Grosses Treslerbuch. Fol. 34 c.  Arnold Stapel oli meistri sekretär ja ordu 
kaplan. Vt. P. P. Nieborowski. Peter von Wormditt. Breslau, 1915, lk. 36.

11  Fr. Amelung. Die ältesten See- und Landkartenbilder der Ostseeprovinzen. – Baltische Culturstudien. Dorpat, 
1884, lk. 348; W. Kowalenko. Baltyk i Pomorze w historii kartografii (VII–XVI). – Przeglad Zachodni, X, 
1954, lk. 374.

12  P. Nieborowski. Peter von Wormditt. Breslau, 1915, lk. 114–115; L. Arbusow. Vorläufige übersicht über die 
Kartographie Alt-Livlands bis 1595. – Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
zu Riga. Riga, 1935; W. Kowalenko. Baltyk i Pomorze w historii kartografii (VII–XVI), lk. 374.  Juhtum on 
huvitav mitmest aspektist, tegu oli Tartu uue piiskopi kinnitamisega paavsti poolt ja ordu huvidega selles asjas.

13  W. Kowalenko. Baltyk i Pomorze w historii kartografii, lk. 375; K. Buczek. The History of polish Cartography. 
Wroclaw–Warszawa–Krakow, 1966, lk. 14, 22.
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ga umbmääraselt.14 Ptolemaiose “Geograafia” 
tõlgiti ladina keelde 1409. aastal ja seda tööd 
tundsid selle aja Euroopas ainult üksikud 
õpetatud inimesed. Kuid Läänemere ümbrus 
oli Itaalias valmistatud kaartidel juba olemas 
(Carignano ca 1310; Vesconte 1306–1321; 
Dalorto 1325–1330; Tabula Catalana 1375 
jt.). Esimese ptolemaioslikus stiilis tabula 
nova tegi taani munk Claudius Clavus (Clau-
dius Clausson Swart) 1427. aastal Ptolemaiose 
kaartidest huvitatud prantslasest kardina-
li Guillaume Fillastre’i tellimusel.15 Sellest 
Skandinaaviat ja Läänemere ala väga algeliselt 
kujutavast kaardist Europa, tavola XI on säi-
linud üks eksemplar, mis asub praegu Nancy 
linna raamatukogus.16 Esimesed Läänemere 
ümbrust käsitlevad trükitud kaardid ilmusid 
1470.,17 1493.18 ja 1532.19 aastal. 

Suurim nõudmine, mida kaarditegemine 
esitab, on kaardistatavast piirkonnast ruumili-
se kujutluse omamine. Tartu asukohta tundev 
Peter von Wormditt pidi tuttav olema kogu 
Läänemere ümbruskonnaga, lisaks pidi tal 
olema hea ettekujutus Liivimaa riigikeste 
poliitilisest jaotumisest ja nende vahelistest 
piiridest.20 Mingi piirkonna kohta ei saa teha 
isegi üldist skitsi ilma eelnevate teadmisteta 
kaartide joonistamisest, ilmakaarte ja täht-
samate objektide suundade-kauguste vahe-

kordadest sealsetel maadel ning kohalikust 
topograafiast. 

Kaarditegija

Baltisaksa ajaloolane Leonid Arbusow (jun.) 
ja lätlane Arnolds Spekke peavad võimalikuks, 
et Possevino poolt Vatikani saadetud Liivimaa 
kaardi algversiooni oli valmistanud 1529. aastal 
Alexander Schultet21 või 1555. aastal Königs-
bergis Caspar Henneberger.22 Esimese täieli-
ku, aga meieni mitte säilinud Preisimaa kaardi 
Preussische Landtafel (1576) autor on preisi vai-
mulik Caspar Henneberger. Kuid koopia sel-
lest kaardist ilmus uuesti 1595. aastal. Võimatu 
pole ka sileeslase Marcus Ambrosiuse kaardi23 
kasutamine. Ambrosiuse käsikirjalise Livonia-
kaardi kunagisele olemasolule viitab Abraham 
Orteliuse märkus 1570. aastal valminud trüki-
tud kaarte käsitlevas kataloogis.24 Kõik need 
kolm kaarti on kaotsi läinud ja seega tänapäeval 
meile tundmatud. Mitmed uurijad peavad või-
malikuks, et Possevino poolt Rooma saadetud 
kaart võib olla hoopis koopia juba 1564. aas-
tal itaallasest kaupmehe Raffaello Barberini 
kasutuses olnud käsikirjalisest Liivimaa teede 
kaardist,25 mille algupära on samuti siiani tead-
mata. Seda võimalust ei saa maha matta, sest ka 

14  A.-D. von den Brincken. Die kartographische Darstellung Nordeuropas durch italienische und mallorquinische 
Portolanzeichner im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. – Hansische Geschichtsblätter 1974, nr. 92, lk. 53.

15  A. A. Björnbo, C. S. Petersen. Der Däne Claudius Clausson Swart. Innsbruk, 1909.
16  T. Raid. Tabulae Livoniae. Tallinn, 2002, lk. 30.
17  Nicolaus Germanus. Dacia norbergia Suetia… Vt.  Raid. Tabulae Livoniae. Tallinn, 2002, lk. 34.
18  Hieronymus Münzer. Germania. Vt.  Raid. Tabulae Livoniae. Tallinn, 2002, lk. 36. 
19  Jacob Ziegler. Scandinavia. Vt.  Raid. Tabulae Livoniae. Tallinn, 2002, lk. 38; E. Fredrikson. Finland defined. 

Helsinki, 1994, lk. 20. 
20  Peter von Wormditt oli 1400. aastal üks ordumeistri kirjutajaid ja võis seega 1413. aastal Roomas vabalt Tartu 

piiskopkonna asukohast skitsi teha, tõenäoliselt oli ta tuttav kaplan Arnoldi valmistatud Mappa mundiga (P. 
Nieborowski. Peter von Wormditt Nieborowski, lk. 32–33).

21  Mappa sive descriptio terrae Livoniensis. Schulteti on korduvalt viibinud Liivimaal. Fr. Amelung. Die ältesten 
See- und Landkartenbilder der Ostseeprovinzen, lk. 349; B. Olszewicz. Kartografja polska XV i XVI wieku. 
– Polski Przeglad Kartograficzny 1930, nr. 31, lk. 154; L. Arbusow. Die Hauptrichtungen in der Entwicklung des 
Baltischen Kartenbildes bis gegen 1600. – Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
zu Riga. Vorträge zur Hundertjahrfeier...1934. Riga, 1936, lk. 62; T. Lukas. Tartu toomhärrad. Tartu, 1998.

22  Mappa Livonie. Henneberger pole ise Liivimaal viibinud. Vt. K. Buczek. Kartografia polska w czasach Stefana 
Batorego; L. Arbusow. Die Hauptrichtungen...

23  Tabula Livoniae vicinarumque regionum. Ambrosius, 1570.
24  Ortelius. Marcus ambrosius Nissensis Livoniam vicinasque regiones. Antwerpiae, sednondum edita, 1570.
25  N. Tcharykow. Il cavaliere Raffaele Barberini alla corte dello Zar Ivan il Terribile. – Cosmos illustrato, 1903. fasc. 10–

11, lk. 949; H. Michow. Weitere Beiträge zur älteren Kartographie Russlands. Hamburg, 1907, kaart III; K. Buczek. 
Kartografia polska w czasach Stefana Batorego, lk. 51; T. Raid. Eesti teedevõrgu kujunemine. Tallinn, 2005, lk. 29.
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Barberini kaardil on selgelt esitatud Liivimaa 
idapiiri maismaalõik vastu Moskooviat.

Veel on olemas võimalus, et Possevino 
sai  kaardi juba 1577.–1580. aastail oma vi-
siidil Stockholmi Johan III juurde. Siiski on 
see versioon väheusutav, sest rootslased ise 
loevad oma kartograafia alguseks 17. sajan-
dit.26 Kuid Rootsi kuninga õukonnas võis olla 
saadaval mõni Poolast, Preisi- või isegi Liivi-
maalt pärit kaart.

Buczek arvab, et Velikije-Luki kampaania 
ajal 1580. aastal valminud mitmete kaartide27 
põhjal koostas keegi siiani tundmatu Bátory 
õukondlane Sulimowski Liivimaa kaardi,28 
mida rahuläbirääkimiste juures kasutati. 
Teada on, et Pihkva sõjakäigul 1581. aastal 
ei koostanud poolakad mingeid kaarte või ei 
ole need säilinud. Kuid samas viitab Buczek, 
et rahuläbirääkimistel võisid kasutusel olla 
ka Pacholowiecki 1579. a. valmistatud või 
Stanislas Sarnicki 1579. Liivimaa teedega 
kaart,29 mis asusid tulevase Liivimaa valitse-
ja suurhetman Jan Zamoyski valduses.30 Neid 
kaarte käsitleb Buczek oma töös “Kartografja 
Polska w czasach Stefana Batorego”, kuid 
Possevino kaardiga on neil vähe ühist.

Endel Varep kirjutab 1960. aastal, viitega 
Leonid Arbusow juniorile, et tegu on hoopis 
Maciej Strubyczi kaardiga.31 Strubycz, kes sai 
Poola kuningalt Sigismund II Augustilt tee-
nistusmõisa Liivimaal 1575. aastal, on ise mit-
meid kordi viibinud oma valdustes Lätis (kuid 
mitte Eestis või Kuramaal). Buczek väidab, et 
Strubycz tegi oma 1589. aasta kaardi Magni 
Dvcatvs Lithvaniae Livoniae et Moscoviae 

Descriptio eespool viidatud ja seni meile tund-
matute kaartide alusel.32 Kas Strubyczi Lii-
vimaa kaardi visandid olid valmis juba 1581. 
aastaks, mil algasid läbirääkimised rahu üle, 
on veel teadmata. Kõrvutades Vatikanis säi-
litatud skitsi ja Strubyczi kaarti aastast 1589, 
näeme kaartidel üsna vähe sarnaseid ja väga 
palju oluliselt erinevaid jooni.

Ühesõnaga, praegu ei teata, milline loet-
letud kaartidest võis olla Possevino käsutuses 
olnud kaardi algversioon. Kuid samas võib 
nentida, et alates 1413. aastast on liikunud 
juba mitmeid käsikirjalisi kaarte Liivi- ja Prei-
simaa kohta, millest kartograafia ajalugu siia-
ni vaikib. Nende tasemest ja kvaliteedist 16. 
sajandi keskpaigas saame ligikaudse ettekuju-
tuse Renneri Liivimaa kroonika juurde kuu-
luvaid käsikirjalisi kaardivisandeid vaadates.33 
Juhan Kreem arvab  nende kohta, et Renner 
kasutas mingit Liivimaalt pärit materjali.34

Mitmed varasemad uurijad35 on ühel mee-
lel selles, et Jam Zapolski rahulepingu juurde 
kuuluv ja praeguseni Vatikani arhiivis säili-
tatav kaart on kohalikku algupära. Kohaliku 
algupära all mõistetakse kas preislaste või 
poolakate (või ordu-sakslaste) valmistatud 
Liivimaa kaarte. Tõsiseltvõetavast argumen-
tatsioonist väljapoole jääb oletus kaardi vene 
algupära kohta, kuigi kaardil on mitmetele 
linnadele-linnustele lisatud kaks nime ja tei-
ne neist on kas vene- või hoopis poolakeel-
ne. Teada on, et Vene kartograafia seis oli 
veel 150 aastat hiljemgi väga algeline just 
venelastest kartograafide puudumise tõttu. 
Seepärast on raske uskuda nii head Liivimaa 

26  E. Bratt. En krönika om kartor över Sverige. Stockholm, 1958, lk. 47.
27 K. Buczek. Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. – Wiadomości Służby Geograficznej 1934, nr. 3, lk. 252.
28  K. Buczek. Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego, ibidem; Olszewicz, 1930, lk. 164.
29  B. Olszewicz. Kartografja polska XV i XVI wieku. – Polski Przeglad Kartograficzny 1930, nr. 31, lk. 164.
30  K. Buczek. The History of polish Cartography. Wroclaw–Warszawa–Krákow, 1966. Originaalid asuvad praegu 

Varssavis Krasinski Raamatukogus ja Krákowis Poola Teaduste Akadeemia Raamatukogus.
31  L. Arbusow. Die Hauptrichtungen in der Entwicklung des Baltischen Kartenbildes bis gegen 1600, lk. 113; 

E. Varep. Jooni Eesti kartograafia ajaloost. Tartu, 1960, lk. 21. 
32  K. Buczek. The History of polish Cartography, lk. 54.
33  J. Renner Johannes. Liivimaa ajalugu 1556–1561. Tallinn, 1995, lk. 28, 76, 150, 162.
34  J. Kreem. Das Schedel-Paradigma? Noch einmal über die Illustrationen in Johan Renners Chronik 

“Livländische Historien”. – Die Stadt im europäischen Nordosten. Kulturbeziehungen von der Ausbreitung 
des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung. Hrsg. v. Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner. Helsinki 
und Lübeck, 2001, lk. 201, 203. 

35  L. Arbusow. Die Hauptrichtungen in der Entwicklung des Baltischen Kartenbildes bis gegen 1600; K. Buczek. 
The History of polish Cartography; E. Varep. Jooni Eesti kartograafia ajaloost.
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tundmist moskoviitide poolt, kui on esitatud 
kõnesoleval kaardil, kuigi nad olid rahulepin-
gu tegemise ajaks valitsenud maa idaosa 25 
aastat. Possevino kaardi võrdlus ligi 70 aas-
tat hiljem valminud vene varajaste käsikirja-
liste kaartidega36 näitab väga suuri erinevusi 
joonise vormistamises ja objektide vaheliste 
suundade–kauguste esitamise maneeris. 

Kakskeelsed nimed kaardil peaksid ole-
ma seletatavad asjaoluga, et kaarti kasutati 
läbirääkimistel selgitava dokumendina. Li-
saks eeltoodule on kõik kaardil esitatud ni-
med kirjutatud ladina tähtedega, mis annab 
tõenäoliselt veel ühe viite sellest, et kaart ei 
ole vene algupära. Kõikidel säilinud varajas-
tel venelaste endi tehtud kaartidel on nimed 
esitatud kirillitsas. 

Kaardi iseloomustus

Nagu eespool viidatud, nimetame kõne-
alust kaarti selguse mõttes Possevino kaardiks. 
Kaardile pole kantud selgitavat pealkirja ega 
autori nime. Samuti puudub valmimise aasta. 
Kaart on orienteeritud läände, ta servadele 
on märgitud kolm ilmakaart, ülaservas asub 
occidens, alaservas oriens ja vasakus servas 
meridius. Kaart ulatub Saaremaast läänes kuni 
Novgorodini idas, põhjas Aveclis (Nöteborg? 

Adeiuborg?) kindlusest Neeva jõe väljajooksul 
Laadogast kuni Duneborgini (Daugavpilsini) 
lõunas. Samaaegsete kaartide võrdlusel selgub, 
et Possevino kaardil on kogu Eesti lääneranna 
saarestik esitatud õigemates suuruse ja suun-
dade vahekordades. Lahtedest on kaardile 
kantud Liivi laht, Pärnu laht, Matsalu laht, 
Haapsalu laht (kuigi viimane on orienteeritud 
põhja suunda) ja Tallinna laht. Need Liivimaa 
kontuuri detailid, mida Euroopas trükitud me-
re- ja ülevaatekaartidel veel 150 aastat hiljemgi 
esines üsna harva,37 on sellel kaardil olemas.

Soome laht on märgitud kaardile õiges 
ida-lääne suunas, trükitud kaartidest näi-
tab esimesena Soome lahe õiget asendit 
Waghenaeri 1583. aastal ilmunud mereatlases 
esitatud Euroopa kaart.38 Kura poolsaar tek-
kis trükitud kaardile 1539. aastal, mil valmis 
Olaus Magnuse suurtöö Carta marina. Kura-
maast on teadlik olnud ka Possevino kaardi 
autor, Riia lahe ranna loodesse pöörav ots 
näitab kindlasti poolsaare jätkuvat suunda. 
Kaardi mõõdud (formaat) on 41 x 58 cm, pik-
kuse ja laiuse suhe on 1,31. Kaardi ligikaudne 
mõõtkava on 1:1 200 000.

16.–17. sajandil erinevates Euroopa maa-
des trükitud kaartidel kasutati linnade ja 
kindluste esitamiseks sageli üsna ühesuguseid 
jooniseid või märke ( joon. 1).39 

36  I. A. Golubtsov. Puti soobščenija v byvšix zemljax Novgoroda Velikogo v XVI – XVII vekax i otraženije ix na 
russkoj karte serediny XVII veka. – Voprosy geografii. Sbornik 20. Moskva, 1950, lk. 271–302. Čertež vetxoj 
gorodam russkim i švedskim do varjažskogo morja. 165? goda.

37  T. Raid. Tabulae Livoniae. Tallinn, 2002. Vaata kaarte lk. 68–130.
38  T. Raid, sealsamas, lk. 67 on esitatud TÜ raamatukogus asuv 1589. aastal tehtud äratõmme esimesest kaardist.
39  J. Georges. Signs, symbols and ciphers. London, 1998, lk. 76. 
40  C. Delano-Smith. Stamped Signs on Manuscript Maps in the Renaissance. – Imago Mundi 2005, kd. 57, lk. 60.

Joonis 1

Kartograafia ajaloo ja kaartide uurijad on 
kindlaks teinud, et juba 15. sajandi käsikirjalis-
tel kaartidel kasutati metallist templeid ja erili-
si rullikuid korduvate leppemärkide kaartidele 
kandmiseks.40 Saab väita, et 16. sajandi algul 

hakkasid välja kujunema ühtsed, võiks isegi 
öelda, (eel)standardsed leppemärgid linna, 
kindlustatud asula ja üksiku kindluse jaoks.

Possevino käsikirjalisel kaardil on oma 
ajastule tüüpilise linnasilueti märgiga esita-
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tud kõik linnad ja linnused. Siluetid on välja 
joonistatud linnade suurusele ja tähtsusele 
vastava kujutisega, igal linnasiluetil on oma 
kordumatu eripära. Võrrelda tasub Riia, Tal-
linna, Pihkva, Pärnu, Tartu ja Narva siluette 
(joon. 2). Mingeid tunnuseid leppemärkide 
ühtlustumise kohta pole näha.

Linnamüüritagune kindlustamata ees-
linn on esitatud Vana-Pärnu, Pirita kloostri 
ja Suur-Novgorodi juurde, lisaks on Piirissaa-
rele joonistatud mitu küla. Selliseid väikesi, 
kuid ilmekaid kohalikke olusid iseloomusta-
vaid detaile ei esitatud 16.–17. sajandi trüki-
kaartidel tavaliselt üldse.

41  Fr. Amelung. Die ältesten See- und Landkartenbilder der Ostseeprovinzen, lk. 327.
42  K. Martinson. Eesti ala Peterburi Teaduste Akadeemia uurimisobjektina XVIII sajandil. – Eesti Loodus 1981, 

nr. 3, lk. 168.
43  A. Kivi. Tallinna linnasarase mõõdistamise ajaloost. – Tallinn. Linna asustus- ja ehitusajaloolisi materjale 

seitsmes köites. VII kd. Tallinn, 1966, lk. 98.
44  J. Lelewel. Itineraire Brugeois. – Geographie Du Moyen Age, kd. 5. Brüssel, 1857, lk. 281–308; T. Raid. Eesti 

teedevõrgu kujunemine. Tallinn, 2005, lk. 16.

Parima tulemuse kaartide täpsuse kont-
rollimisel saaksime koordinaatide võrdlemise 
abil, kuid Possevino kaardi koostamise ajal oli 
koordinaatide kasutuselevõtmiseni aega veel 
mitu sajandit. Esimesed teadaolevad koordi-
naatide (laiuskraadide) määramised tehti Liivi-
maal ja Eestis juba 16. sajandil Riias, Tallinnas 
ja Tartus kalendritegijate poolt.41 Vene Teadus-
te Akadeemia ettevõtmisena määrati kindlaks 
1727. aastal Riia, Tallinna ja Narva koordinaa-
did.42 42 aastat hiljem (1769) määrati Vilniuse 
ülikooli astronoomia observatooriumi juhataja 
Poczobuti ja astronoom Strzecki poolt Tallinnas 
Oleviste kirikutorni geograafiline asukoht.43

Vaadates mingi varase kaardi geomeetriat, 
tuleb uurida, kas linnade vastastikused asuko-

had ja vahemaad on antud edasi õigetes suhetes. 
Siinsete suuremate linnade vahekaugused olid 
seda aega rahuldava täpsusega määratud juba 
14. sajandil. Esimene itineraar (kauguste kirjel-
dus) Liivimaa teede kohta on teada juba 1380. 
aastast.44 Itineraare võis usaldada, sest need olid 
praktilises elus palju kordi üle kontrollitud. Loo-
mulikult kasutati kogu Euroopas kaartide koos-
tamisel itineraarides esitatud andmeid linnade 
vahemaade kohta vajaliku lähtematerjalina.

Possevino kaardil esitatud suuremate lin-
nade vahelised linnulennulised kaugused on 
tänapäeval järgmised: Riia–Tallinn 274 km, 
Tallinn–Narva 194 km, Narva–Pihkva 172 km ja 
Pihkva–Riia 270 km. Diagonaaljooned: Tallin-
nast Pihkva on 275 km ja Riiast Narva 356 km. 

Joonis 2
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Võttes lähtejooneks lühima, Narva–Pihkva va-
hekauguse 172 km, võrdsustame selle suhtarvu-
ga 1. Linnad on Possevino kaardil  joonistatud 
siluettidena, seetõttu on nendevaheliste kau-
guste määramine üsnagi ligikaudne, kuid min-
gi ülevaate asjast võib saada. Possevino kaardi 

täpsuse kontrollimiseks teeme võrdluse samade 
suhete kohta Portantiuse 1574. aasta Livonia-
kaardi, Strubyczi 1589. aasta kaardi ja Mercatori 
1595. aastal ilmunud Livonia-kaardi alusel (Ta-
bulae Livoniae, lk. 65, 69, 71). Linnadevahe-
liste kauguste suhtarvud on esitatud tabelis 1.

Tabel 1
Kauguste suhtarvud kaartidel

Nimed 1. Tegelikud 2. Portantius 3. Possevino 4. Strubycz 5. Mercator

2006 1574 1582 1589 1595

Riia–Tallinn 1,6 1,2 1,65 2,0 2,0

Tallinn–Narva 1,1 0,8 0,85 0,9 0,8

Narva–Pihkva 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Pihkva–Riia 1,6 1,3 1,55 2,1 2,0

Tallinn–Pihkva 1,6 1,3 1,4 1,5 1,3

Riia–Narva 2,1 1,7 2,0 2,5 2,3

Nagu tabelist 1 näha, sobivad kõige paremi-
ni linnade vahekauguste suhtarvud 1. ja 3. tul-
bas. Selline kokkusattumus ei saa olla juhuslik, 
vaid peab tuginema konkreetsetele teadmis-
tele. Vene Akadeemia poolt valmistatud nn. 
Delisle Liivimaa kaardil (1745) on need suhted 
1,36–0,96–1, 0–1,64–1,53–1,87 ja Mellini kaardil 

1,46–1,06–1,0–1,47–1,52–1,95. Nagu näha, saa-
vutas krahv Mellin oma Eesti- ja Liivimaa kaar-
dil Possevino kaardiga sarnase asukohatäpsuse 
alles 200 aastat hiljem, 1798. aastal. Reaalsete 
vahemaade ja neljal erineval sama ajastu kaar-
dil esitatud vahekauguste suhete alusel konst-
rueeritud nelinurgad näevad välja järgmised:

Joonis 3

 Reaalsus Portantius Possevino Strubycz Mercator
 2006 1574 1582 1589 1595

Kartograafia ajaloos tuntud ja võrdluses 
eelkäijatega täpseks loetud Strubyczi (joon. 
3–4) ja Mercatori (joon. 3–5) kaardid jää-
vad oma karkassi ehituse osas Portantiuse ja 
Possevino kaartidest tunduvalt vigasemaks. 
Pole välistatud, et Strubyczil olid 1589. aas-
tal kasutada mingid varasemad käsikirjalised 

kaardid, kuid joonise 3 konstruktsioonide 
võrdlemise põhjal võib väita, et Possevino 
kaardi autoriks on Strubyczit väga raske 
pidada. Lisaks saab öelda, et Strubycz pole 
kasutanud ka Possevino kaarti eeskujuna, 
sedavõrd erinevad on kahe kaardi karkassi-
elementide suhted.
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Nimed kaardil

Kahes keeles on esitatud rida tähtsamaid 
linnu ja kindlusi: Narva-Rugodif, Reuel-Celifan, 
Derpt-Jurgena, Felin-Vilian, Dunenberg-Neuegin 
(Daugavpils), Volmer-Volodimar, Marienburg-
Alscht (Alūksne), Marienhus-Wliorh (Salo an-
nab Wliech, Viljaka), Adsel-Gouia (Gaujēna), 
Schuaneberg-Tirsek (Gulbene), Neyschloss-
Serenez (Vasknarva), Neuhaus-Nowogrodek 
(Vastseliina), Vesenburg-Rakabur (Rakvere), 
Visenstein-Pieda (Paide), Oberpal-Pelcav (Põlt-
samaa). Kohalike olude head tundmist näitavad 
järgmiste kindlustatud kohtade nimed kaardil: 
Falkenau-Mukof (Kärkna), Fickel-Vigal (Vigala), 
Leal-Ligofer (Lihula), Lode-Colofer (Koluvere), 
Oldenturn?-Stara castar (Vana-Kastre), Veren-
berk-Nouacasrov (Uue-Kastre, Salo esitab – 
Nouacastor), Armes (Ergeme, Härgmäe), Lude 
(Ludza), Valk (Valga), Rugen (Ruhja), Bortnik 
(Burtnieki), Neumeln-Adas (Neumühlen, Ādaži), 
Kreutzborg (Krustpils), Rozitsa (Rēzekne), 
Ludzin (Ludza). Osa nimesid on selliselt kirju-
tatud, et nende õige nimekuju väljalugemine on 
väga raske. Tuleb aga märkida, kaardil puudub 
Kuressaare, mis sai linnaõigused 1563. aastal.

Kaardi detailirikkus ja väiksemate kindlus-
tuste – As (Kiltsi), Kavelecht (Kavilda), Rande 
(Rannu), Felks (Velise), Berson (Bersaune), 
Jemsel, Odenpei, Somerpal, Kirempei, Taruas 
(Tarvastu) – esitamine, suundade-kauguste 
üsna õiged vahekorrad ja kohalike detailide 
tundmine viitab asjaolule, et kaardi autorit 
tuleb otsida siinseid olusid hästi tundvate 
sakslaste või poolakate hulgast. Eesti- ja läti-
keelsete nimede kasutamine kaartidel juhib tä-
helepanu faktile, et kaardi koostajal on olnud 
kontakte kohaliku elanikkonnaga, mis kaardis-
tamistööde käigus ongi vältimatu. (Sama tõsi-
asja, palju kohalikes keeltes nimesid, kohtab 
ka sada aastat hiljem rootslaste mõõdistatud 
kaartidel.) Asustuse esitusviis viib tahtmatult 
mõtte kaardi koostamise eesmärgile. Selliselt 
vormistatud kaarti oli läbirääkimistel hea ka-
sutada ülevaatliku argumendina. 

Olaus Magnuse 1539. aastal ilmunud Carta 
marina esitab Liivi lahte ja 7 Eesti randade olu-
lisemat saart ning peaaegu kõiki Liivimaa täht-

samaid linnu. Esimesel trükitud Liivimaa kaar-
dil, Portantiuse kaardil Livonia 1573. aastast 
on esitatud üle 80 kohanime. Tunduvalt suu-
remat ala esitaval Maciej Strubyczi 1589. aasta 
kaardil Magni Dvcatvs Lithvaniae Livoniae et 
Moscoviae Descriptio on Liivimaa osas esita-
tud natuke üle 60 kohanime. Possevino kaart 
esitab Liivimaalt ja otse selle piirialadelt 128 
kohanime (linnad, kindlustused, saared, jõed 
jne.). Seega on kaardi autor Liivimaaga väga 
hästi tuttav olnud. Buczek peab kaardi tegija 
Poola päritolu tõestatuks sellega, et rida ni-
mesid on kaardil esitatud poolakeelsetena: 
näiteks Vielka Rzeka (Velikaja), Nouogroda 
Wielky, Iuangorod, Stara pernau, Ludzin jt.

Jõgedest on nimega esitatud 10 ja nime-
tuid veel 8. Kaardile jäävatel Läti aladel on 
esitatud jõed Bolera fluvius, Duna fluvius, 
Troidera flu:, Eres fluvius, Sedne (Salatsi) flu:. 
Eesti aladele jäävatest jõgedest on esitatud 
Embek fluvius, Emde flu:, nimetult on kaardil 
esitatud Pärnu, Sauga, Kasari koos kahe lisa-
jõega, Narva jõgi ja tõenäoliselt Padise (või 
Vasalemma) ning Kõpu jõgi, mis, tõsi küll, 
voolab algul vales suunas. Veel on esitatud 
nimetu jõgi, mis algab Kirumpää ligidalt ja 
suubub Emajõkke Peipsi ranna lähedal, seega 
peaks olema tegemist Ahja jõega?

Venemaal asuvatest jõgedest näeme kaardil 
Luga fluvius, Neue flu:, Vielka Rzeka ja Petseri 
alt voolab läbi Piusa jõgi, mida kaart näitab al-
gavat Irboska alt. Liivimaa kagunurgas on mär-
gitud Lubani järv. Võrtsjärv on esitatud ilma 
nimeta. Peipsi esineb nime all Pebis. Piirissaar 
Peipsis on esitatud nimega Selcav (Salo annab 
Selcer?).45 Eesti rannikule jäävatest saartest on 
märgitud Osel, Daghon, Mon (Muhu), Nargen 
(Naissaar), Nuk (Noarootsi) ja Run. Lisaks 
jääb Soome lahte Liivimaa veealade piirile 
Hogelant. Kaardi põhjal selgub, et Suursaar 
pole keskajal ordu võimupiiridesse kuulunud.

Liivimaa piir kaardil?

Oma raamatus “Eesti idapiir keskajal” 
kirjutab Anti Selart keskajal kehtinud tava-
dest piiride määramisel ja kinnitamisel Narva 
jõel Saksa Ordu ja Novgorodi–Pihkva võimu-

45  J. Simm. Piirissaare nimed. – Keel ja Kirjandus 1971, nr. 6, lk. 356.
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de vahel.46 Läbirääkimistel ja rahu kinnita-
misel tõotati vanadest tavadest kinni pidada. 
See tähendab, et riikidevahelised suhted tu-
ginesid olulises osas tavaõigusele ja toimisid 
tihti ilma kirjaliku dokumendita. Liivimaa ja 
Novgorodi läbirääkimistest 1420. a. on säili-
nud vanim rahulepingu projekti tekst, rahule-
pingut ennast pole seni leitud. Selle projekti 
järgi kulges piir vanaviisi Narva jõe voolus 
Peipsi järvest mereni vanade “vürstikirjade” 
järgi. Vihje vanade “vürstikirjade“ osas käib 
eelkõige 1242. a. sõlmitud lepingu kohta.

Jõuvahekorrad Eesti alade idapiiril muu-
tusid väga oluliselt pärast Novgorodi lõplik-
ku vallutamist Moskva suurvürstiriigi poolt 
1478. aastal. Kuid ka järgmiste aastate jooksul 
moskoviitidega toimunud rahusõlmimised ku-
ni Hansa Novgorodi kaubahoovi sulgemiseni 
1487. a. kordasid varem kinnitatud põhisätteid. 
Veel 1550. aastal tehtud Vene–Liivi rahulepe 
kordas piiride osas vanu väljakujunenud norme. 

Jaanuaris 1582 sõlmitud Jam Zapolski rahu 
taastas uuesti keskaegse piiri Narva jõel ja Peip-
si järvel. Possevino kirjutab omakäelises ülevaa-
tes Jam Zapolski rahuläbirääkimiste kohta, et 
13. istungil 2. jaanuaril 1582 käsitleti Liivimaa 
piire. Mõlemad pooled nõustusid vaidluste lõ-
puks tunnistama piire selliselt, nagu need olid 
olnud vanasti (izdrevle).47 9. jaanuaril (1582) 
toimunud 18. istungil kinnitati täiendavalt, et 
valdustel ja kindlustel jäävad kehtima samad 
maavaldused ja piirid, nagu on olnud vanasti.48

Kaardi kasutamist Jam Zapolski rahu-
leppe sõlmimisel peaks suure tõenäosusega 
tõestama Possevino kaardile kantud katke-
matu joon piki Soome lahte ja Peipsi järve. 
Meenutades poliitilist olukorda Liivimaal 16. 
sajandi teisel poolel, Poola ja Vene läbirää-
kimiste teemat ja sisu, saab eeldada, et joon 
kaardil on piiriks, mis pidi näitama, millised 
alad tuli Ivan IV vägedel poolakatele loovuta-
da vastavalt rahulepingu tingimustele.

Kaardil esitatud katkematu joon algab 
Hiiumaa kohalt Soome lahe suudmes, kulgeb 

põhja poolt Naissaart ja lõuna poolt Suursaart 
(Hogelant) kuni Narva jõe suudmeni ja pöö-
rab sealt täisnurga all Narva jõkke. Narva jões 
teda märgata ei ole. Vasknarva juurest läheb ta 
edasi Peipsile, jagab kaheks Piirissaare, jätkub 
Peipsi lõunarannal ning edasi kulgeb läbi Vast-
seliina ja Petseri vahelt, möödub kerge ida-
poolse kaarega Alūksnest, siis Balvist, Ludzast 
ja Rēzeknest ida poolt ning jõuab Väina jõeni 
Daugavpilsist idas. Väinajõel piirijoont esita-
tud ei ole. Väheste muutustega kulges Liivi-
maa idapiir sarnaselt kuni 1917. aastani.49

Juhtudel, kui piir jooksis piki jõge, kasutati 
vanade lepingute tekstides tihti vormelit “piir 
kulgeb jõe keskel nii nagu vanasti”. Seega kul-
ges piir mõlema poole teadmisel lihtsalt kok-
kuleppeliselt piki jõe keskjoont. Tõenäoline 
on, et ka rahulepingu sõlmimisel poolakate 
ja leedulastega kasutasid Moskva esindajad 
varasematel läbirääkimistel Liivimaa sakslas-
tega käibel olnud protokollilist väljendit “piir 
kulgeb jõe keskel nii nagu vanasti”. Seetõttu 
peaks olema mõistetav, miks pole piirijoont 
esitatud Narva ja Väina jõel. Niisugune piiri-
joone vaikimisi esitamise praktika jõgedel pole 
harv isegi tänapäevaste piirilepete juures.

Vatikanis säilitatav Possevino kaart võib 
olla ühtlasi ka esimene kaart, kus on Eesti 
alade põhja- ja idapoolsed piirid selgelt esita-
tud. Teadaolevalt ei ole Liivimaa kohta vara-
semaid läbirääkimistel kasutatud piirikaarte 
säilinud, kui neid on varem üldse tehtudki.

46  A. Selart. Eesti idapiir keskajal. Tartu, 1998, lk. 32, 33, 36, 37.
47  A. Possevino. Istoričeskie sočinenija o Rossii XVI v. Koost. L. N. Godovikova, Moskva, 1983, lk. 171.
48  Samas, lk. 177.
49  C. v. Stern. Livlands Ostgrenze im Mittelalter vom Peipus bis zur Düna. – Mitteilungen aus der livländischen 

Geschichte. Riga, 1924–1926, lk. 215; A. Selart. Eesti idapiir keskajal, lk. 9.
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