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Pirita klooster 600
Kersti Markus

Pirita kloostri lääneviil on üks tuntumaid
Eesti keskaja visuaalseid tähiseid, mis on saa-
nud standardelemendiks nii Eesti ajaloo üld-
käsitluses, õpikutes kui igapäevastes tarbe-
tekstides ning jõudnud ka postmarkidele ja
filmikunsti. 16. juunil 2007 Pirita kloostri
esmamainimise 600. aastapäevale pühenda-
tud konverentsil tõdes aga isa Vello Salo oma
avasõnas, et sellest väärikast juubilarist on
vaatamata tema tuntusele erakordselt vähe
kirjutatud ja seegi keskendub põhiliselt ki-
vide uurimisele. Kloostri uurimislugu tundev
kunstiajaloolane võiks siinkohal valjuhääl-
set protesti avaldada, sest üht-teist on ju siiski
ilmunud. Kui aga olemasolevasse põhjalikult
süüvida, siis selgub, et tegelikult ei tea me Pi-
rita jõekäärus ca 150 aastat tegutsenud kloost-
rist kuigi palju.

Teadlaste laiemasse huviorbiiti jõudis kloos-
ter oma sisseõnnistamise 500. aastapäeva
künnisel. Pidustused kulmineerusid 15. au-
gustil 1936. aastal ning kujunesid paljuski
Eesti-Rootsi suure sõpruse paatoslikuks aval-
duseks. Kuid sellega seoses nägid ilmaval-
gust kaks kogumikku1 , milles oli rohkete ilu-
kõnede hulgas ka asjalikke ülevaateid bir-
gitiinide ehituskunstist, Pirita kloostrikiriku
ehitusstiilist ning selle seostest Saksa Ordu
ehituskunstiga. Autoriteks tuntud rootsi tead-
lased Bertil Berthelson ja Sten Karling ning
kohalik baltisaksa arhitekt ja arhitektuuriuurija
Ernst Kühnert. Väljakaevamiste ja konser-
veerimistöödega alustati Pirital muidugi pal-
ju varem, Riia arhitekti Wilhelm Neumanni
eestvedamisel juba 1894. aastal. Tööd jätku-

sid konservaator Aleksander von Hoveni ju-
hendamisel 1910. aastal, kuid laiemat rahvus-
vahelist kõlapinda leidsid need alles 1930.
aastatel, mil initsiaatorirolli haaras värske
Tartu Ülikooli professor Sten Karling. Väl-
jakaevamiste tulemuste publitseerimise eest
vastutas noor kunstiteadlane Armin Tuulse.2

Kunstiajalooliste artiklite kõrval ilmus esi-
meses Pirita juubelikogumikus ka arhivaar Otto
Liivi ülevaade Pirita kloostri ajaloost.3  Just
selles artiklis esinevad faktid hakkavad kordu-
ma kõigis järgnevates väljaannetes. Nagu ka
ühe anonüümse autori käsitluses välja toodud
andmed kloostrikompleksi valmimise ja sisse-
õnnistamise kohta,4  mis aga kontrollimisel va-
leks osutusid ja käesoleva erinumbri autoritele
üksjagu peamurdmist kaasa tõid.

Sõjajärgsetel aastakümnetel on Pirita kloost-
ri uurimisega tegelnud kõige enam arheoloog
Jaan Tamm ning meie hulgast lahkunud kuns-
titeadlane Villem Raam. Pirita klooster oli
Raami suur armastus ning pikaajaline uuri-
misobjekt, kuid enamus mõtteid jäid siiski
Muinsuskaitseameti arhiivi väliuurimiste aru-

1  Pirita klooster / Birgittaklostret vid Tallinn 500,
1436�1936. Pirita Kaunistamise Seltsi väljaanne 12.
Pirita, 1936 (edaspidi Pirita klooster I); Pirita
klooster ja selle 500-aastase pühitsemispäeva juubel
15. ja 16. augustil 1936. a. ühes mõningate
ajalooliste andmetega / Birgittaklostret vid Tallinn
och firandet av dess 500-årsjubileum den 15 och 16
augusti 1936 jämte några historiska upplysningar,
1436�1936. Pirita Kaunistamise Seltsi väljaanne 15.
Pirita, 1940 (edaspidi Pirita klooster II).
2  A. Tuulse, Ergebnisse der Ausgrabungen in der
Klosterruine zu Pirita im Sommer 1934�1935. �
Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934. Tartu:
H. Laakmann, 1936, lk. 134�154; A. Tuulse, Ergeb-
nisse der Ausgrabungen in der Klosterruine zu Pirita
im Sommer 1936. � Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraa-
mat 1936. Tartu: H. Laakmann, 1938, lk. 48�58.
3  O. Liiv, Pirita kloostri kroonika. � Pirita klooster I,
lk. 27�34.
4  Jooni Pirita kloostri elupäevist ja kroonikaist. �
Pirita klooster II, lk. 11�26.
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annete kaante vahele. Ilmuda jõudsid kloost-
rist leitud vormiplaatide ikonograafia ana-
lüüs5  ning kloostrikiriku kunagist ruumivor-
mi ja selle üksikute ehituskunstiliste detaili-
de kujunemislugu käsitlevad publikatsioo-
nid.6  Raami teeneks tuleb lugeda esmase
visiooni loomist Tallinna hilisgooti sakraalar-
hitektuurist. Jaan Tamm keskendus oma 1988.
aastal kaitstud ja mõni aasta tagasi ka raa-
matuks vormunud väitekirjas Eesti keskaeg-
sete kloostrite materiaalsele kultuurile. Olu-
line osa on siin ka Pirita kloostri leiumater-
jalil.7  Villem Raami 95. sünniaastapäevaks
andis Tamm välja nende varasemaid uurimis-
tulemusi kokkuvõtva raamatu: �Pirita kloos-
ter. Ehitus- ja uurimislugu�.8  Hiljaaegu tõid
uut informatsiooni kloostrit ümbritseva asus-
tuse kohta arheoloogilised välitööd Villu Ka-
daka juhtimisel.9

Eelnevat kokku võttes võibki konstatee-
rida, et Pirita kloostri uurijad on enamasti
tegelnud varemete ja arheoloogiliste leidu-
dega. Paul Johanseni Rootsi Riigiarhiivist
leitud Piritale kuulunud kalendrikatkendi ana-
lüüs ja Tore Nybergi doktoritöö birgitiinide
keskaegsetest kloostritest, mis tugines ainult
kirjalikele allikatele, on väheseid erandeid,
kus tähelepanu keskmesse tõusevad kloostri
vaimuelu ja seal tegutsenud persoonid.10

Niisiis olime kloostri esmamainimise 600.
aastapäeval olukorras, kus me ei teadnud,
miks klooster rajati Pirita jõe suudmesse, kes
olid tegelikult rajamise taga, mis rolli män-
gis selles aktsioonis Vadstena emaklooster,
miks on just Pirita kloostrikirik kõikidest
birgitiinide kloostrikirikutest kõige preten-
sioonikam ning millal õieti kloostrikompleks
valmis sai. Varasematest töödest kriitikata üle
võetud faktid osutusid kontrollimisel aluse-
tuteks ning Juhan Kreemi ekskursist käes-
olevas kogumikus selgub, et kloostri sisse-
õnnistamise 500. aastapäeva polnudki vast
kõige õigem 1936. aastal tähistada.

Mõistlik oli seega keerata uus lehekülg ja
alustada algusest. Selleks sobis suurepäraselt
üks väheseid Pirita kloostri asutamisega seo-
tud kindlaid daatumeid: Tallinna lähistele
rajatavat kloostrit mainitakse esmakordselt
5. mail 1407 Vadstena Diaariumis. Lagle
Pareki initsiatiivil toimus juunikuus Pirita
Sotsiaalkeskuses konverents �Pirita klooster
600�, kus esinejateks olid Tallinna Ülikooli
keskaja keskuse liikmed ning Ruth Rajamaa
Stockholmist. Konverentsidel juhtub harva,
et kõik osalejad on ühel lainel, inspireerivad
üksteist ning kohapeal sünnivad uued ideed.
Kuid just sellisena võib kirjeldada mõtete
särinat täis õhkkonda südasuvisel Pirital uue
kloostri vahetus naabruses.11  Ettekandeid ja
diskussioone tähelepanelikult jälginud bir-
gitiini nunnad andsid tunde, et me ei tegele
pelgalt minevikusündmustega, vaid silla ehi-
tamisega Pirita kahe kloostrikompleksi va-
hele � keskajast tänapäeva.

Suviste mõttetalgute tulemusel valmis aja-
kirja �Kunstiteaduslikke Uurimusi� erinum-
ber. Et autorite hulgas on palju ajaloolasi (Tii-
na Kala, Linda Kaljundi, Juhan Kreem) ja ka

5  V. Raam, Kaks fragmentaarset vormiplaati Pirita
kloostrist. � Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt.
Artiklite kogumik 3. Tallinn: Kunst, 1980, lk. 65�77.
6  V. Raam, Pirita klooster. Tallinn: Eesti Raamat,
1984; V. Raam, Das Birgitten-Kloster in Tallinn/
Reval. Empore und Altäre. � Nordost-Archiv. Zeit-
schrift für Kulturgeschichte und Landeskunde 1984,
H. 75, lk. 63�84.
7  J. Tamm, Eesti keskaegsed kloostrid / Medieval
Monasteries of Estonia. Tallinn: Eesti Entsüklopee-
diakirjastus, 2002.
8  V. Raam, J. Tamm, Pirita klooster. Ehitus- ja uuri-
mislugu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005.
9  V. Kadakas, Uut informatsiooni Pirita ajaloolisest
asustusest. � Muinsuskaitse Aastaraamat 2004.
Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2005, lk. 73�74.
10  P. Johansen, Kalendrikatkend Pirita kloostrist. �
Vana Tallinn III. Tallinn, 1938, lk. 24�27; T. Nyberg,
Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters.
Bibliotheca Historica Lundensis 15. Lund, 1965.
11  Uus klooster õnnistati sisse 15. septembril 2001.
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üks arheoloog (Marika Mägi), võiks küsida,
miks oli neid uurimistulemusi vaja avaldada
just selles ajakirjas. Mõnes mõttes on siin te-
gemist traditsiooniga. 1930. aastatel olid Piri-
ta kloostri uurimise eestvedajaks samuti kunsti-
teadlased, kaasates nii ajaloolasi kui ka ehi-
tusarheoloogiaga tegelevaid inimesi. Teisalt
oleks kunstiteadlastele vaja aeg-ajalt meelde
tuletada, et konteksti tundmata pole kunstist
võimalik kirjutada. Mida varasema perioodi-
ga me tegeleme, seda enam. Interdistsiplinaar-
sed uuringud on keskajaga tegelemisel ainus
edasiviiv jõud ning seda silmas pidades raja-
tigi 2005. aastal Tallinna Ülikooli keskaja
keskus. Käesolev erinumber on ühtlasi kes-
kuse erinevaid uurimisvaldkondi esindavate
liikmete esimene ühine väljaanne.

Vastupidiselt paljudele eessõnadele ei hak-
ka ma kokku võtma erinumbris osalevate
autorite mõtteid, selleks on olemas lühikok-
kuvõtted artiklite päises. Pigem mõtisklen
selle üle, kas siin avaldatud uurimistulemuste
valgusel oleks võimalik vastata küsimusele,
miks Pirita kloostrikirik kujunes nii võim-
saks visuaalseks sümboliks.

Kui Rootsi riigiantikvaar Sigurd Curman
1929. aasta augustikuu päeval väikese auri-
kuga üle Soome lahe sõitis, siis esimesena
silmas ta birgitiinide kloostrikiriku päikesest
helkivat lääneviilu. See mõjus talle hiiglas-
liku sissesõidutähisena, et võõrast laeva sa-
damasse juhtida. Alles hiljem sai ta aru, et
tegemist oli kirikuga.12 Marika Mägi arvates
ei ole Pirita kloostri asukoha valik juhuslik:
tegemist oli sadama ja rahvusvahelise kau-
bitsemiskohaga, mille tagamaa moodustasid
jõeäärsed maavaldused. Need kuulusid Har-
ju-Viru vasallidele, kes olid kloostri ühed
suuremad donaatorid. Kloostri asutamisel
mängis aga võtmerolli Saksa Ordu, kelle maa-
le hooned rajati. Ilmselt ei olnud Tallinna lin-
na protestid kloostri asukoha suhtes niisama
tujutsemine: kardeti konkureeriva asunduse

tekkimist. Mõneti annab selleks kinnitust ka
kloostrikiriku suurus � 1360 m2. Tallinna
suurima sakraalhoone � dominiiklaste kloost-
rikiriku � pindala on 1219 m2.13  Kui kerjus-
munkade jutlused olid suunatud linnarahva-
le, siis tekib küsimus, kellele olid suunatud
birgitiini vendade omad. Kohalikule talurah-
vale, rüütelkonnale, asunduse elanikele, kaup-
meestele? Igal juhul arvestati kiriku ehita-
misel suurema rahvahulgaga. Küllap pole
juhus seegi, et Pirita kloostrikiriku viiluar-
hitektuur sai nii imposantse lahenduse. Kesk-
ajal pidi see merelt tulijale avaldama suure-
mat muljet kui 1929. aastal, sest kloostri val-
mimise ajal ei olnud veel kõik Tallinna sak-
raalehitised saavutanud oma hiilgeaega-
de mõõtmeid (nt. Oleviste torn). Kuna Pirita
kloostrikiriku viiluarhitektuur hakkas 15. sa-
jandi keskpaigast alates mõjutama ka Tallin-
na elamute fassaadide kujundust, pidi sellel
visuaalsel sümbolil olema tolleaegses ühis-
konnas tugev tähendus. Kindlasti vajaks tu-
levikus uurimist see omanikering, kes nii-
suguse arhitektuurikeele omaks võtsid, kuid
üks tuntumaid näiteid, Kuninga tn. 1, kus
viilu dekoratiivsetes ümarni��ides on Kris-
tuse ja evangelistidega tahvelmaalid ning õue
tagaosas Tallinna elamuarhitektuuris unikaal-
ne kodukabel,14  osutab pigem jõukamale ja
kirikuga lähemalt seotud inimesele. Just pa-
rematest patriitsiperedest pärit tütred leidsid
endale koha Pirital. Muidu jäid Tallinna suh-
ted kloostriga distantseerituks.

Vaatamata kloostri asutajate küllalt laiale
kandepinnale, võib siiski öelda, et rüütelkond

12  S. Curman, Pirita kloster och det kulturella sam-
arbetet mellan Estland och Sverige. � Pirita klooster
II, lk. 15 (eesti keeles lk. 21).
13  V. Raam, Dominiiklaste Katariina klooster. � Ees-
ti arhitektuur 1. Tallinn. Üldtoim. V. Raam. Tallinn:
Valgus, 1993, lk. 269; V. Raam, Pirita klooster, lk. 18.
14  B. Dubovik, Elamu Kuninga tn 1. � Eesti arhitek-
tuur 1, lk. 95.
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15  A. Härdelin, Birgittas samhällsvision och klosteri-
dé. � Kult, Kultur och Kontemplation. Studier i medel-
tida svenskt kyrkoliv. Skellefteå: Artos, 1998, lk. 79.

(Saksa Ordu ja Harju-Viru vasallid) oli kloostri
suuremaid toetajaid. Siinkohal tuleks eriti
rõhutada Tiina Kala artiklis väljatoodud fakti,
et tegemist oli esimese kirikliku uusrajatise-
ga Tallinna piiskopkonnas pärast Põhja-Eesti
mahamüümist Saksa Ordule. Kuna ordualad
olid kuni 14. sajandi lõpuni kirikuvande all,
muutub Saksa Ordu tugev tõmme birgitiinide
poole eriti tähendusrikkaks. Püha Birgitta
idee reformida nii rüütliordusid kui kogu
katoliku kirikuelu oleks andnud ka Saksa
Ordule uue võimaluse ennast paremast kül-
jest näidata. Birgitiinide liikumine muutus
15. sajandi esimestel kümnenditel äärmiselt
aktuaalseks, pakkudes konkurentsi senistele
kloostriordudele. Selles kontekstis tuleks mõis-
ta ka kloostri ehitamist Piritale. Püha Birgitta
�Taevalikes ilmutustes� istutab Kristus en-
dale uue viinapuuaia, sest varasemad (s.t.
vaimulikud ordud ja kloostrid) ei kanna enam.
Selle uue aia eest hakkab hoolt kandma Bir-
gitta ise ning tema õed ja vennad. Birgitiinide
kloostrid ei olnud pelgupaigad ühiskonna
heidikutele, vaid selle ühiskonna keskmeks,
�eluandvaks südameks�.15  Klooster oli ühis-
konna miniatuurpilt.

Arvestades toetajate elitaarsust, birgitii-
nide ordu eneseteadvust ja suuri ambitsioo-
ne ühiskondlikku ellu sekkumisel ning reli-
gioosse elu ümberkujundamisel, pole imeks-
pandav, et lahe vastaskaldale kerkib püha-
koda, mida linlastel polnud võimalik mitte
märgata.




