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Tartu kesk- ja varauusaegse Maarja 
kalmistu matuste dateerimisest

E l i s  T i i d u

Keskaegne Maarja kirikaed asus tänapäeva Jakobi tänava alguses, ülikooli pea-
hoone ümbruses. Seal 2010.–2011. aastal tehtud ulatuslikel arheoloogilistel 
päästekaevamistel dokumenteeriti põhjalikult üle 700 luustiku, mille dateeri-
misele käesolevas artiklis keskendun. Võttes aluseks hauapanused, profi ilijoo-
nised ning luustike suhtelise kronoloogia, seadsin eesmärgiks dateerida või-
malikult palju matuseid ning täpsustada selle abil kirikaia kasutuse algus- ja 
lõpuaega, samuti hinnata kalmistu kasutusaktiivsust eri perioodidel. Käesolev 
artikkel põhineb minu magistritööl1 ning saadud tulemused on esitatud kok-
kuvõtlikult.

Taust

Niinimetatud vana Maarja kirik paiknes kohal, kus tänapäeval asub Tartu Üli-
kooli peahoone (Ülikooli 18). Kirik rajati tõenäoliselt 14. sajandi algul, kirjali-
ke allikate põhjal eksisteeris Maarja kirik või vähemalt selle institutsioon 1316. 
aastal.2 Keskajal oli Maarja kirik üks peamisi linnakirikuid ning selle roll säi-
lis ka varauusajal. Kirik muutus kasutuskõlbmatuks pärast Põhjasõja purustu-
si.3 Maarja kiriku varemete lammutamine algas 18. sajandi teisel poolel ning 
see viidi lõpule 19. sajandi alguses seoses Tartu Ülikooli peahoone ehitamise-
ga.4 Võib arvata, et kirikaeda maeti kogu kiriku kasutusaja vältel.

Mitmesuguseid mullatöid on Maarja kiriku ja kirikaia alal tehtud palju. TÜ 
peahoone ehitamisel olevat välja tulnud palju inimluid, mis maeti 1806. aastal 
Toomeorgu.5 19. sajandi keskpaigas rajati Jakobi 1 krundile TÜ kirik, mistõt-
tu lammutati veelgi Maarja kiriku vundamente, leitud inimluud maeti ilmselt 

1 Elis Tiidu. Tartu kesk- ja varauusaegse Maarja kalmistu matuste dateerimisest. Magistritöö. Tartu 2016. Käsikiri 
TÜ arheoloogia kabineti arhiivraamatukogus.

2 Kaur Alttoa. Die Tartuer Marienkirche und die Frage der Bauschule in Tartu im 14. Jahrhundert. – Baltic Journal 
of Art History. Autum 2009, lk 7–30, siin lk 30; Eesti arhitektuur, 4. Tartumaa. Jõgevamaa. Valgamaa. Võrumaa. 
Põlvamaa. Toim V. Raam. Tallinn 1999, lk 18.

3 K. Alttoa, Die Tartuer Marienkirche, lk 12.
4 Helmi Üprus. Tartu Ülikooli Peahoone. Ajalooline õiend. Köide I. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehitusko-

mitee. Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Tallinn 1965, lk 6. MKA digiteeritud arhivaal. ERA.T-76.1.590. http://
register.muinas.ee/ft p/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0000590.pdf

5 Romeo Metsallik. Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi. Tartu 1992, lk 106. Käsikiri TÜ raamatu-
kogus.
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Vana-Jaani kalmistule.6 Järgmised mullatööd olid 1930. aastatel seoses Jakobi 
tänavale veetorustiku paigaldamise ning Jakobi 2 krundile instituutide hoone 
ehitamisega. Ka tol ajal tuli välja rohkelt inimluid, uudiseid kaevamistest on 
kajastatud paljudes tolleaegsetes ajalehtedes.7

Esimesed arheoloogilised kaevamised tehti Maarja kirikaia alal 1985. aastal, 
kui Jakobi tänavale paigaldati soojatorustikku.8 Väljakaevamistel leiti arvukalt 
inimluid ning võeti üles hulgaliselt leide.9 Pärast seda on aastatel 1995 ja 2007 
TÜ peahoone ümbruses tehtud väiksemaid välitöid, mille käigus leiti samuti 
inimluid.10 

Suurimad väljakaevamised toimusid Maarja kirikaia alal 2010.–2011. aastal, 
kui kunagise kiriku lõuna- ja lääneküljele paigaldati sademevee- ja soojatorus-
tikku ning kaevetöödel võeti üles 718 luustikku ja üle 1600 leiu.11 

Teooria

Dateerimine on arheoloogias kesksel kohal. Erinevate protsesside, näiteks teh-
noloogilise ja sotsiaalse arengu arheoloogilisel uurimisel on kõige olulisem 
näidata, kuidas ja millised muutused on aja jooksul toimunud.12 Ka matuste 
dateerimine on tähtis sarnastel põhjustel: selleks et teha arheoloogilise aine-
se põhjal järeldusi mingi perioodi matmiskommete, sotsiaalse struktuuri, de-
mograafi liste näitajate või ükskõik millise teise matuste põhjal uuritava aspek-
ti kohta, on esmajärjekorras vaja tuvastada matused, mis pärinevad uuritavast 
perioodist.

Kui muinasaegse arheoloogilise leiuainese puhul on üksikute matuste da-
teerimine alati tähtis teema olnud, siis kesk- ja varauusaegsete kalmistute ja 
eriti just kirikaedade puhul pole see enamasti olnud omaette eesmärk. Valda-
valt on kirjalike allikate põhjal võimalik kindlaks teha ligikaudne aeg, millal 
kirikaeda kasutati, see annab aimduse, mis ajast matused pärinevad. Enamasti 
on tähelepanu pööratud vaid nende matuste dateerimisele, mille juurest on lei-

6 Niina Raid. TRÜ Õpperaamatukogu. V. Kingissepa t. 15A. (endine Ülikooli kirik). ENSV Ministrite Nõukogu 
Riiklik Ehituskomitee KRPI. Ajalooline õiend. Tallinn 1980, lk 7, 9. MKA digiteeritud arhivaal. ERA.T-76.1.10627. 
http://register.muinas.ee/ft p/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0010627.pdf [26.2.2018]

7 Päewaleht, 208, 30.7.1935, lk 1; Postimees, 205, 31.7.1935, lk 3; Päewaleht 209, 31.7.1935, lk 1; Postimees, 206, 
1.8.1935, lk 3; Postimees, 292, 29.10.1939, lk 8; Uus Eesti, 296, 30.10.1939, lk 7. 

8 Romeo Metsallik. Leiumaterjalist. Tartu 1986, lk 1. Käsikiri TÜ arheoloogia kabineti arhiivraamatukogus.
9 Leiud säilivad Tartu Linnamuuseumis (TM A-35); R. Metsallik, Leiumaterjalist.
10 Toivo Aus. Tartu Ülikooli peahoone. Arheoloogilise järelvalve aruanne. Tartu 1995. Käsikiri TÜ arheoloogia 

kabineti arhiivraamatukogus; Andres Tvauri. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tartus Ülikooli 18 hoovis 
(keskaegse Maarja kiriku alal) 2007. aastal. Tartu 2008. Käsikiri TÜ arheoloogia kabineti arhiivraamatukogus.

11 Leiud säilivad Tartu Linnamuuseumis (TM A-202: 1–1620); Malve, Raido Roog, Andres Tvauri. Preliminary re-
sults of the rescue excavations in St Mary’s churchyard and its surroundings in Tartu 2010–2011. – Arheoloogili-
sed välitööd Eestis 2011. Toim E. Oras, E. Russow. Tallinn 2012, lk 137–150.

12 Jeff rey S. Dean. Independent dating in archaeological analysis. – Advances in Archaeological Method and Th eory. 
Vol. 1. Toim M. B. Schiff er. New York 1978, lk 223–255, siin lk 223.
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tud hauapanuseid, kuid selliseid on kesk- ja varauusaegsetel kalmistutel pigem 
harva. Et kirikaedade luuaines on enamasti väga arvukas, siis ei ole selle puhul 
harilikult rakendatud ka radiosüsinikdateeringut ega muid loodusteaduslikel 
meetoditel põhinevaid dateerimisviise, kuna see oleks liiga kulukas, ning näi-
teks radioaktiivse süsiniku põhine dateerimine võib kesk- ja varauusaja puhul 
anda tulemuseks küllaltki pika ajavahemiku. Lisaks on Eestis siiani keskaeg-
seid matuseid uuritud peamiselt päästekaevamistel,13 mistõttu pole olnud prio-
riteediks ka luustikke dateerida.

Allikmaterjal ja meetodid

Käesolevas töös kasutasin allikmaterjalina 2010.–2011. aastal välja kaevatud 
leide ja luustike kohta kaevamiste ajal tehtud dokumentatsiooni, milles oli 
suurt rõhku pandud matuste täpsele kirjeldamisele. Üles tähendati luustiku 
anatoomiline paiknemine, spetsiaalsetele kirjelduslehtedele märgiti, millised 
luud olid puudu või paigalt nihkunud, ning selle abil määrati matused, mis 
võisid olla varasemaid lõhkunud. Lisaks kaasasin analüüsi 1985. aasta leidude 
hulgas olnud hauapanused, et näha, kas need annavad oodatust varasemaid või 
hilisemaid dateeringuid.

Töös analüüsisin esiteks panuseid, mis oli vajalik absoluutsete dateeringute 
saamiseks. Vaatasin läbi kõik haudades olnud esemed ning määrasin Eesti ja 
naaberalade (Venemaa ja Läti) analoogsete leidude põhjal aja, millal neid võidi 
panustena kasutada. Kuna panuseid on kesk- ja varauusaegsetel matustel har-
va, kasutasin panusteta matuste dateerimiseks stratigraafi at ja luustike omava-
helist paiknemist, mille abil oli võimalik luua matuste relatiivne kronoloogia. 
Selleks vaatasin läbi kõik skeletikirjeldused, fotod ja joonised ning tuvastasin 
nende põhjal luustike asukohad ning selle, millised neist olid üksteist lõhku-
nud. Seejärel proovisin profi ilijooniste põhjal tuvastada haualohke ning üks-
teisest kõrgemal paiknenud ja üksteist lõhkunud või mitte lõhkunud matuseid. 
Profi ilijooniste ja skeletikirjelduste abil püüdsin jõuda selgusele, kas kalmistu-
kihis on võimalik eristada matmishorisonte.

Kaevandi ühel lõigul katsetasin kõigi luustike jadasse paigutamist. Lähtusin 
superpositsiooni seadusest: rikkumata stratigraafi liste üksuste puhul on stra-
tigraafi lises mõistes kõrgemal paiknevad üksused nooremad kui nendest ma-

13 Uurimisseisu kohta 1990. aastate lõpu seisuga vt Heiki Valk. Artefacts in Estonian urban churchyards: refl ections 
on diff erent traditions and ideologies. – Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa 1100–1600. Einfl ußnahme – 
Rezeption – Wandel. Culture Clash or Compromise, VIII. Toim D. Kattinger, J. E. Olesen, H. Wernicke. Schwe-
rin 2004, lk 103–112, siin lk 104–106.
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dalamal paiknevad.14 Fotode ja asukohaandmete järgi määrasin kõigi luustike 
asukohad uuritaval kaevandilõigul, mis võimaldas tuvastada kõik üksteise ko-
hal asunud luustikud. Juhul kui füüsiliselt kõrgemal ja madalamal paiknevad 
luustikud, mis asetsesid vahetult üksteise kohal, ei olnud kumbki teise sängita-
misega lõhutud, sain väita, et kõrgemal asetsev matus on madalamast hilisem. 
Tekkinud jadade visualiseerimiseks paigutasin nad Harrise maatriksisse ning 
kõige lõpuks kõrvutasin omavahel jadad ja absoluutse dateeringuga matused, 
et suurendada absoluutse dateeringuga matuste hulka. 

Tulemused

Täpsemalt kui kalmistu kasutusperiood suutsin Tartu Maarja kalmistu 718 
luustikust dateerida 129 (18%). 49 (38% dateeritud matustest) neist on datee-
ritud hauast leitud panuste abil,15 41 (32%) lähtuvalt haualohu sissekaevest 
kalmistust varasematesse ladestustesse ning 39 (30%) luustike suhtelise kro-
noloogia põhjal. Järgnevalt esitan dateeritud matuste põhjal saadud täpsemad 
tulemused kalmistu kasutusperioodi ja -intensiivsuse kohta. 

Kalmistu kasutusaja algus
Tartu Maarja kirikaia kasutusaja algus on seotud kiriku rajamisega. On teada, 
et kivist Maarja kirik rajati millalgi 14. sajandil.16 Sellest lähtuvalt hakati ka ki-
rikaeda kasutama hiljemalt 14. sajandil. Kalmistu algust võiks varasemaks lü-
kata teoreetiline võimalus, et kivikirikule eelnes puitkirik, kuid Maarja kiriku 
puhul puuduvad andmed, mille põhjal saaks selle olemasolu tõestada või üm-
ber lükata.17 Lisaks on võimalik, et kirikaeda sängitati surnuid enne kivikiri-
ku valmimist, kuna kiriku ehituseks välja valitud maa-ala pühitseti enne ehi-
tustööde algust ning seega oli see kohe sobilik matmispaigana kasutamiseks.18

Muinasaega ei saa Maarja kiriku kalmistul dateerida ühtegi matust. Kuigi 
Aus19 ja Metsallik20 on muinasaegseid matuseid võimalikuks pidanud, ei leidnud 
mina oma analüüsi käigus ühtegi kindlalt sellele viitavat argumenti. Käesole-

14 Edward C. Harris. Principles of Archaeological Stratigraphy. Second Edition. London 1997, lk 30.
15 Kokku oli panustega matuseid 64, kuid 15 juhul oli hauas olnud ese kas dateerimiseks liiga halvasti säilinud või 

siis dateeritav kogu kalmistu kasutusperioodi.
16 Eesti arhitektuur, 4, lk 18.
17 Kaur Alttoa. Muinasaja lõpu Tartu – kas põhjamaade suur ristiusu keskus? – Akadeemia, 1997/6, lk 1123–1129, 

siin lk 1124.
18 Heiki Valk. Tartu toomkiriku kalmistust ja ümbruskonna vanemast asustusest. – Tartu arheoloogiast ja vane-

mast ehitusloost. Artiklite kogumik. Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetised, 8. Toim H. Valk. Tartu 
1995, lk 59–80, siin lk 75.

19 T. Aus, Tartu Ülikooli peahoone.
20 R. Metsallik, Leiumaterjalist.
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va töö käigus dateerisin varaseimad matused panuste põhjal 13.–14. sajandisse 
ehk ühtki neist ei saa kindlalt vallutuseelseteks pidada. Neil juhtudel, kui matuse 
varane dateering on tuvastatud hauasissekaevete järgi, on profi ilijoonistel näha 
või skeletikirjeldustes märgitud, et haualohk algas kalmistuga seonduvast kihist. 
Sellest lähtuvalt ei saa ühtegi matust siduda kirikaiaeelsete ladestustega.

Millal täpselt Tartu Maarja kirikaeda matma hakati, on ka pärast analüüsi 
raske öelda. Varaseimate dateeringutega esemetest leiti ühest hauast kitsas seg-
mendikujulise läbilõikega pronksist käevõru (joonis 1: 2) ning 13. sajandisse 
kuni 15. sajandi keskpaika dateeritud lai kitsenevate otstega käevõru (joonis 1: 
1). Teises hauas paiknes 13. sajandisse dateeritud kudrushelmestest ja kuldfoo-
liumiga kaetud helmest kee ning 13.–14. sajandisse dateeritud spiraaltorudest 
mustritega kaunistatud esemed (joonis 2). Kõiki neid on võimalik dateerida 13. 
sajandisse, kuid see ei ole ainus variant, mistõttu ei saa üheselt väita, et mat-
mine oleks alanud enne kivikiriku valmimist, ent seda ei saa ka ümber lükata.

Pigem hilisemale matmisaja algusele viitab asjaolu, et kalmistukiht ei asetse 
enamasti vahetult muinaskihi peal, vaid nende vahele jääb teisigi inimtekke-
lisi kihte. Ladestuste selline paiknemine näitab, et pärast vallutuseelset aega ja 
enne kalmistu rajamist on seal toimunud elutegevus. Näiteks Tartu toomkiri-

Joonis 1. Maarja kalmistult leitud käevõrud. 1 – kitsenevate otstega, 2 – segmendikujulise ristlõikega 
(TM A-202: 1287, 1286, 1288). Foto: Raido Roog.
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ku alal pole pärast muinaskihi moodustumist ja enne kivikiriku ehituse algust 
olnud sellist inimtegevust, mille tulemusel oleks tekkinud uut kultuurkihti.21

Seni on Tartu Maarja kirikaiast kirjutades valitud kalmistu kasutusaja al-
guseks vallutusjärgne aeg.22 Ka minu tulemused kinnitavad, et vallutuseelseid 
matuseid Tartu Maarja kirikaias pole. Lähtudes muinas- ja kalmistukihi vahel 
olnud ladestustest23, nihutan kalmistu kasutuse alguse 1225. aastast hilisemaks, 
kuid kas see oli millalgi 13. sajandi teisel poolel või 14. sajandi alguses, kind-
lalt väita ei saa.

Kalmistu kasutusaja lõpp
Kalmistu kasutusaja lõppu pole samuti kindlalt teada. Senises kirjanduses on 
välja pakutud kaks tõenäolist kalmistu hülgamise aega.

Varaseimaks daatumiks võib pidada 18. sajandi esimest veerandit. Kirjali-
ke allikate põhjal on teada, et kirik sai Põhjasõjas kannatada ning muutus 1715. 
aastal kasutuskõlbmatuks.24 Võimalik, et samal ajal hääbus ka sinna matmine. 
Seevastu näiteks Tartu toomkiriku kohta on teada, et sinna jätkati matmist ka 
pärast kiriku varemetesse jäämist,25 ning samasugune käitumine pole välista-
tud Tartu Maarja kirikaiagi puhul. Analüüsitud matused toetavad väidet, et 
21 H. Valk, Tartu toomkiriku kalmistust, lk 76.
22 Nt H. Valk. Artefacts in Estonian urban churchyards, lk 103–112 on varaseima leiugrupi algusdateering 1225. a.
23 Arvesse tuleb võtta, et neid ladestusi oli võimalik jälgida vaid nendes kalmistu osades, kus kaevati kalmistukihist 

sügavamale.
24 K. Alttoa, Die Tartuer Marienkirche, lk 12.
25 H. Valk, Tartu toomkiriku kalmistust, lk 76.
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Joonis 2. Pronksspiraalidest mustritega kaunistatud võimalikud peapärgade otsad (TM A-202: 1426, 
1369/7, 1365/8). Foto: Peeter Paasmäe. 
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kalmistule matmine lõppes 18. sajandi esimesel veerandil. Dateeritud matus-
test ei saa ühtegi ajaldada hilisemaks kui 1721. aasta. 1721. aasta piir tuleneb 
sellest, et mitmetes haudades olid 1670. aastate Rootsi öörid, mille kasutuspe-
riood kestab Põhjasõja lõpuni.

Teiseks lõppdaatumiks on pakutud 18. sajandi lõppu. Ametlikult keelati ki-
rikaedadesse matmine Katariina II ja Senati poolt 1771.‒1772. aastal välja an-
tud määrusega.26 Umbes sel ajal kirikaedadesse matmine ka lõppes ning uued 
kihelkonnakalmistud rajati asustusest veidi eemale.27 19. sajandi matused saab 
Tartu Maarja kirikaias välistada, kuna selleks ajaks oli kõnealune krunt juba 
uues kasutuses. Panuste analüüsil ilmnes, et peaaegu ühtegi matust ei saa da-
teerida ainult 18. sajandisse või hilisemaks. Silmatorkavalt ei ole kalmistult lei-
tud ühtegi Vene münti, kuid teistelt Tartu kesk- ja varauusaegsetelt kalmistutelt 
(nt Jaani kirikaed ning Narva maantee ja Tuule tänava nurgal asunud Püha Jüri 
kalmistu) on neid leitud.28 

Seega julgen oma analüüsi põhjal väita, et matmine Tartu Maarja kirikaeda 
lõppes 18. sajandi esimesel veerandil. Üksikuid hilisemaid matuseid ei saa vä-
listada, kuid arvukas matmine lõppes Põhjasõja ja kiriku purustamisega.

Kalmistu kasutusintensiivsus
Selleks et analüüsida kalmistu kasutusaktiivsust, koostasin 129 dateeritud ma-
tuse põhjal graafi ku (joonis 3), mis kajastab matuseid ajavahemikus 1250–1750. 
Graafi kult nähtub, et enamik dateeritud matuseid koondub päris kalmistu ka-
sutusaja algusesse (1250.–1400. aasta) või lõppu (1600.–1750. aasta). Üks varas-
te matuste rohkuse põhjus on asjaolu, et neid oli võimalik varasematesse kih-
tidesse lõikuvate hauasissekaevete tõttu eristada. Hilisemad matused seda ei 
võimalda. Teine põhjus võib peituda selles, et keskaja algul pandi muinasaja 
eeskujul haudadesse kaasa enam panuseid. Samasugune trend on jälgitav näi-
teks Tartu Jaani kiriku puhul, kus panuseid on arvukalt just 13. sajandil, hiljem 
aga vähem.29 Kristlikule kombestikule mindi üle pigem lühikese aja jooksul 
ning vanad kombed asendati sünkretistlikega.30 Sellist üleminekut kinnitab ka 
graafi k, millelt on näha dateeritud matuste arvu suurt vähenemist 1400. aasta 
paiku.

26 Полное собраніе законовъ Россійской имперіи съ 1649 года. Томъ XIX. 1770–1774. Санктпетербург 1830, 
lk 409, 500, 691.

27 Heiki Valk. Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD. 2nd edition. CCC papers, 3. Visby – Tartu 2001, 
lk 20.

28 H. Valk, Artefacts in Estonian urban churchyards, lk 107, tabel 4; M. Malve jt, Preliminary results, lk 200.
29 H. Valk, Artefacts in Estonian urban churchyards, lk 108.
30 Heiki Valk. Th e Christianisation of Estonia and Changes in Burial Customs. – Off a. Berichte und Mitteilungen 

zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Band 58 (2001). Toim M. Müller-Wille, C. von 
Carnap-Bornheim. Neumünster 2003, lk 215–222, siin lk 219.
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Siiski võib arvata, et graafi k ei näita ainult panuste rohkust, vaid demonst-
reerib mingil määra ka matmisintensiivsust kalmistul. Üks kalmistu suurema 
kasutusaktiivsuse põhjus võis olla 14. sajandi korduvad katkupuhangud ning 
1315. aasta näljahäda.31 Kui võtta arvesse, et suremus oli keskaegses Tartus niigi 
suur, samuti immigratsioon32, võib arvata, et sel ajal oli matmisaktiivsus suur 
nii Maarja, Jaani kui ka toomkiriku kalmistul, mis olid tol ajal kasutuses.

17. sajandisse või 18. sajandi esimesse veerandisse dateeritud matuste suur 
hulk võib samuti olla mõjutatud mitmetest teguritest. Esmalt võib see olla tin-
gitud ajaolust, et tol perioodil oli haudades enam panuseid. Lõuna-Eesti kirik-
aedade leidude põhjal võib öelda, et varauusajal hakati haudadesse kaasa pa-
nema enam esemeid, eriti just münte.33 Teisalt näitab matuste arvukus kalmis-
tu kasutusaktiivsust. Matmise intensiivistumise tingisid esiteks sõjad: Root-
si-Poola sõjad (1600–1629) ja Põhjasõda (1700–1721). Nendega kaasnesid näl-
jahädad ning epideemiate levik, kõnealusesse perioodi jääb ka Eesti suurim 
näljahäda aastatel 1695–1697.34 Lisaks oli Põhjasõja algul Tartu rahvaarv hüp-
peliselt kasvanud, kuna suur hulk ümberkaudsetel aladel elanud talupoegi oli 
tulnud linna venelaste eest kaitset otsima.35 Suurem rahvaarv tingis arvukama 
hulga hukkunuid, mistõttu on ka matmisaktiivsus suurem.

Graafi kul torkab silma, et dateeritud matuste arv väheneb järsult ajavahe-
mikus 1400–1600, eriti väike on see perioodil 1500–1550. Üks võimalus on, et 
31 Reet Hiiemäe. Eesti katkupärimus. Monumenta Estoniae antiquae. II, Eesti muistendid. Mütoloogilised haigu-

sed, 1. Tallinn 1997, lk 37; Heldur Palli. Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. Tallinn 1996, lk 30.
32 K. Kalling, Paleoantropoloogilisi andmeid, lk 50–51.
33 H. Valk, Artefacts in Estonian urban churchyards, lk 107–108.
34 H. Palli, Eesti rahvastiku ajalugu, lk 48, 73.
35 Margus Laidre. Dorpat 1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel. Tallinn 2008, lk 572.
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tol ajal pandi haudadesse vähem esemeid kaasa: muinasaja mõjud olid kadu-
nud ning varauusaegne komme arvukamalt panuseid (ja just münte) hauda-
desse kaasa panna polnud veel tekkinud. Samasugust tendentsi on täheldatud 
ka Tartu Jaani kiriku puhul, kus hiliskeskaegseid ja varauusaja alguse esemeid 
kalmistu materjalis peaaegu pole.36 Kui muidu võiks matmisintensiivsuse lan-
gust keskaja lõpupoole uskuda, siis vähene matuste arv aastatel 1550–1600 tun-
dub kummaline just Liivimaa sõja (1558–1583) toimumise tõttu. Arvatakse, et 
Liivimaa sõda ning sellega kaasnenud nälg ja tõved vähendasid Eesti ala elani-
ke arvu vähemalt poole võrra.37 Kindlasti ei jäänud sellest puutumata ka Tartu.

Võttes arvesse analüüsi tulemusi ja eespool esitatud argumente, usun, et 
matmisintensiivsus Tartu Maarja kalmistul oli kõige suurem keskaja algul 
ning 17. sajandist kuni 18. sajandi alguseni. Seda toetavad ka allikad rahvas-
tikuarvu kohta. Keskaja lõpus, eriti aastatel 1450–1550, on matmisintensiivsus 
olnud väiksem, kuid tõenäoliselt ei ole see vahe nii drastiline, nagu graafi kul 
kujutatud. Graafi ku kallutatus on tingitud nii varakeskaegsete matuste lihtsa-
mast tuvastamisest kui ka sellest, et keskaja algul oli haudades enam panuseid.

Kokkuvõte

Tartu Maarja kalmistu matuste dateerimine osutus eeldatust ajamahukamaks 
ning loomulikult ei olnud võimalik kõikidele matustele dateeringut anda. 718 
luustikust suutsin dateerida 129 ehk 18%. Uurimine tõestas, et hauasissekaeve-
te ja luustike suhtelise kronoloogia rakendamine suurendab märgatavalt datee-
ritud matuste hulka, kuid absoluutsete dateeringute saamiseks on esmatähtis 
panustega matuste dateerimine.

Dateeritud matuste analüüsi põhjal jõudsin järeldusele, et Tartu Maarja kal-
mistu kasutamine matmispaigana algas 13. sajandi teisel poolel või 14. sajan-
di algul ning lõppes 18. sajandi esimesel veerandil, ehkki üksikuid hilisemaid 
matuseid ei saa täielikult välistada. Dateeritud matustest enamik jääb vahemi-
kesse 13. sajand kuni 15. sajandi keskpaik ja 17. sajand kuni 18. sajandi esime-
ne veerand. Nende perioodide matuste esinemine dateeritud matuste hulgas 
on osaliselt tingitud sellest, et varaseimaid matuseid oli kergem eristada ning 
et neil perioodidel oli kombeks panna enam panuseid hauda kaasa. Teisalt ka-
jastab see kalmistu kasutamisaktiivsust, kuna kõnealusesse ajavahemikku lan-
gevad nii näljahädade kui ka sõdade perioodid. Dateeritud matuste põhjal oli 

36 H. Valk, Artefacts in Estonian urban churchyards, lk 106.
37 H. Palli, Eesti rahvastiku ajalugu, lk 50.
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kalmistu kasutusaktiivsus seevastu väiksem keskaja lõpus, ajavahemikul 1450–
1550.
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 Dating the burials from medieval 
and early modern cemetery of 
St Mary’s Church in Tartu

E l i s  T i i d u

St Mary’s Church was built at the beginning of the 14th century and it was one 
of the parochial churches in Tartu. During medieval and early modern times, 
St Mary’s Church was surrounded by a churchyard that today has disappeared 
under Jakobi Street and the adjacent buildings. In 2010–2011, major archae-
ological excavations took place in the area of the former churchyard, during 
which 718 skeletons were uncovered from the southern and western side of the 
church. In the current article I attempt to date those burials using grave goods, 
stratigraphy, and relative chronology of burials. Th e aim of the article is to fi nd 
out when the use of the churchyard as a burial place started and ended and how 
the intensity of the use of the cemetery changed in time.

Based on dated burials, it was possible to determine that burying started in 
St Mary’s cemetery in Tartu either at the end of the 13th or at the beginning of 
the 14th century. Th e oldest grave goods found were two bronze bracelets (Fig. 1) 
dating from the 13th to the middle of the 15th century and pieces of a presum-
able head band decorated with spiral tubes (Fig. 2) from the 13th to the 14th 
century.

Th e using of the churchyard as a cemetery ended in the fi rst quarter of the 
18th century, as St Mary’s Church was destroyed during the Great Northern 
War (1700–1721). Th e end of burying was determined by the fact that amongst 
the fi nds there are no coins which could be dated to the time period aft er the 
Great Northern War. Th ere are also no grave goods which could be dated only 
to the 18th century or later.

Based on the dated burials of St Mary’s cemetery (Fig. 3), it can be said that 
the intensity of the use of the cemetery was at its highest between 1300–1450 
and 1600–1721. Th ose periods coincide with historical events which caused 
higher death rates, such as the Polish-Swedish Wars (1600–1629), the Great 
Famine in Estonia (1695–1697), and the Great Northern War (1700–1721). Th e 
intensity of the use of the cemetery was the lowest between 1450 and 1550.

In summary, it must be said that dating the burials of St Mary’s cemetery in 
Tartu was more diffi  cult and time-consuming than I had expected. Altogether 
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it was possible to date 129 burials (18%) of the total 718. Research proved that 
the use of stratigraphy and relative chronology increases the number of dated 
burials, but for getting the absolute dates, dating grave goods is of primary im-
portance.
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