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Koostaja eessõna
Eesti ajalookirjutuses on pika aja jooksul akumuleerunud kriitiline mass ajaloolisi uurimusi,
milles on ajalooallikate, eriti ajalooliste kaartide poolt pakutavad võimalused metoodiliste
raskuste tõttu vaid osaliselt realiseeritud. (1) Kaartide uurimistöö aluseks võtmist on raskendanud andmete töötlemisega seotud metodoloogilised probleemid, allikate ebaühtlane säilimine ning laialipillutatus eri riikide arhiivides. (2)
Periood 18. sajandist 19. sajandi alguseni oli Tartule linnaruumi arengu seisukohalt
murranguline. Sel ajajärgul toimus Tartu linna ajaloos rida sündmusi, mis panid aluse just
sellisele Tartu linnale nagu me seda tänapäeval tunneme. Algselt sõjast purustatud, ilma identiteedita ning kunagise hävitatud suurlinna imagoga Tartu muutus 19. sajandi esimeseks
kolmandikuks selgelt ülikoolilinnaks.
Paraku on Tartu kaartidele sellest olulisest perioodist vähe tähelepanu pööratud. Tõnu
Raidi 2015. aastal ilmunud kaardikataloogis „Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–2010=Historical maps of the city of Tartu=Tartu auf den historischen Stadtplänen“ on ära toodud 44
Tartu kaarti sellest ajajärgust, kusjuures äärmiselt positiivse asjaoluna peab märkima mitmete
välisarhiivide kogude kasutamist. Paraku ei ole Tõnu Raidi raamatus kaartidel olevaid tekste
välja toodud, mis raskendab uurijal suuresti kaardi täielikku mõistmist.
Käesolevasse abivahendisse olen võtnud ainult need Tõnu Raidi kataloogis olevad
kaardid, mille tekste oli võimalik lugeda.
Kogumikus „ Johann Wilhelm Krause. Linnaehitajana Tartus. Kataloog 3 “ (2011) olen
vaadelnud Tartu ülikooli professori Johann Wilhelm Krause poolt koostatud 14 kaarti ajavahemikust 1803 – 1818.
Kahjuks pole kumbki neist kaardikataloogidest oma spetsiifikast lähtudes otseselt
pühendatud 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse Tartu esitlemisele. Siiski olen mõlemas kaardikataloogis esitletud kaardid lisanud ka sellesse abivahendisse, neile olen lisanud erine-vates
mäluasutustes leiduvaid Tartu linna kaarte käsitletavast perioodist.
Loodan antud käsiraamatuga, mis on mõeldud käesoleva perioodi Tartu ajaloohuvilisele abivahendiks, tutvustada mäluasutustes leiduvat materjali Tartu ajaloo paremaks
tundma õppimiseks. Sellese kaardikataloogi olen koondanud 83 kaarti, mis näitavad Tartu linna kujunemist 18. sajandi II poolest 19. sajandi I pooleni, mil Tartu oli väikesest provintsilinnast kujunenud mainekaks ülikoolilinnaks.
Kaartide koostajateks on olnud nii professionaalseid, maamõõtja kutse omandanud
inimesi, kui ka neid, kes kutset omamata olid selle töö ette võtnud (näiteks sõjaväelased).
Hilisemate kopeerijate hulgas on aluskaartidena kasutatud kõige rohkem Otto Gustav
Dreyeri (1787) ning Conrad Martin Sengbuschi (1792) kaarte.
Selles töös olen kasutanud sõnu plaan ja kaart sünonüümidena, kuna kataloogis olevad
kaardid esitavad nii väikest maa-ala, et maakera kumerusest tekkinud vea arvestamine kaartidel ei anna olulist täpsuse suurenemist, mis aga on olulisim kaardi ja plaani erinevus.
Kataloogis olen püüdnud ära tuua nii originaalid kui ka koopiad, kuna koopiatele on
sagedasti tehtud täiendusi ning märkusi, mis võivad anda aimu nii linna kujunemisest kui ka
kartograafi/kopeerija tööstiilist.
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Varasemast perioodist kaardi hilisema koopia olen paigutanud, kui võimalik,
originaalkaardi tegemise aega. Juhul, kui kaart on juba varem kuskil mujal avaldatud, on see
kaardikirjelduse juures ära toodud. Neile kohtadele, mida on kaardil raske õieti välja lugeda,
on lisatud juurde küsimärk. Ära on toodud ka mõned ülikoolile kuuluvad krundiplaanid,
näitamaks, kuidas ülikool pärast taasavamist Tartu linna-maastikku olulisel määral füüsiliselt
ümber kujundama hakkas.
Töö iseloomust tulenevalt olen siinkohal kõrvale jätnud pikemad arutlused Tartu
ajaloost, arhitektuuriajaloost, maamõõtjate õpetamisest, samuti inimeste nägemustest muutuva linna kujunemisprotsessist.
Neist teemadest põhjalikumalt huvitatud uurijale olen Lisas 1 ära toonud soovitusliku
nimekirja juba ilmunud raamatutest ja uurimistöödest, millest käesoleva töö kasutaja võib
ammutada piisavalt lisainformatsiooni.
Käsiraamat koosneb kolmest peatükist, kaardikataloogist ja 4 lisast.
Esimeses peatükis olen lühidalt kirjutatud ajalooliste kaartide olulisusest teaduslikes
uuringutes kui linnaruumi peegeldavatest dokumentidest.
Teises peatükis käsitlen Tartu ülikooli professor J.W. Krause poolt valmistatud kaarte,
mis oma stiililt eristuvad selgelt õppinud maamõõtjate töödest, kuna J.W. Krause sai esmase
õppe kartograafia alal Ameerika Iseseisvussõjas osaledes.
Kolmandas peatükis kirjeldan Tartu linna tänavate kujunemist 18. sajandi II poolest
19. sajandi I veerandini.
Lisas 4 olen huvitatud uurijale võrdluseks ära toonud mõned Tartu Ülikooli professori
ja arhitekti päevikutest leitud skeeme ja plaane, mis aitavad paremini mõista ülikooli arhitekti
plaane, kuna need eristuvad selgelt õppinud maamõõtjate töödest.
Omaette probleemid tõstatuvad sama piirkonna eriaegsete kaartide kõrvutamisel
eesmärgiga uurida mingite nähtuste muutumist ajas. Sellisel juhul seisab uurija küsimuse ees:
kas eri ajastute kartograafid mõistsid ja edastasid looduses olevaid objekte sarnaselt? Kui ei,
siis milles seisnes erinevus? Kaartide tõlgendamise ja kasutamise raskused ajaloolises uurimistöös ei seisne mitte selles, mis värvi mingit maastikuüksust kaardil kujutati või mis tähestikus
talunimed kirjutati, vaid pigem ebakindluses leppemärkide taga asuvate nähtuste tõlgendamisel.
Mitme ja enamasti erineva mõõtkavaga kaardi võrdlemine on raske; ilma kindla
metoodilise aluseta ei ole võimalik eriti täpselt hinnata kaardil kajastatud ruumilisi suhteid
nagu nt vahemaad ja pindalad. Nimetatud asjaoludest tingituna ei saa ajaloolist andmestikku
eriti täpselt
siduda omavahel ega ka looduskeskkonnaga nagu on tänapäevastel kaartidel. Isegi
kaardikirjeldustes on maakasutus kategoriseeritud täpselt sama veamääraga, nagu kaardilgi,
ainult kirjeldustest saab kaardil ruumiliste suhete alusel. (3)
Seetõttu olen Lisas 2 lahti seletatud kartograafilised põhimõisted, aitamaks käesoleva
kaardikogu kasutajal mõista termineid, milleta kaartidest arusaamine oleks tõsiselt raskendatud.
Lisas 3 leiab kasutaja sel perioodil kaartidel kasutatud pikkusmõõdud.
Tänan südamest prof. Juhan Maistet, Lea Leppikut ja Kaspar Rammot abi eest töö
koostamisel.

(1) Koppel, Kalev. Maakasutuse uurimise metoodika Kasaritsa uurimisala (Rõuge kihelkond) 17.–19. sajandi külamaastike kujunemise näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool 2005. Lk 4.
(2) Kalev Koppel. Maakasutuse uurimise metoodika. Lk 39-40.
(3) Kalev Koppel. Maakasutuse uurimise metoodika. Lk 39-40.
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Mäluasutuste nimed ja lühendid
EAA – Eesti Ajalooarhiiv
ERA – Eesti Rahvusarhiiv
LVVA – Läti Riiklik Ajalooarhiiv
TÜR. R Est. - Tartu ülikooli raamatukogu Estica kogu.
TÜR KHO – Tartu ülikooli Käsikirjaliste allikate osakond
OES_ OK – Eesti Kirjandusmuuseumi Õpetatud Eesti Seltsi kogu
РГИА – Venemaa Riiklik Ajalooarhiiv
БАН – Venemaa akadeemiline teaduste raamatukogu.
РГВИА – Venemaa Riiklik sõjaajaloo arhiiv
RSAKA - Moskva Riiklik Ajaloo Keskarhiiv
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