
Tartu imettegev Jumalaema ikoon jõudis tagasi Eestisse 

 

Tänavuse Maarjamaa 800 teema-aasta raames on 17. sajandi alguses Tartust lahkunud 

ikoon sümboolselt Eestisse tagasi jõudnud või õigupoolest uuesti sündinud. 

 

Tänase Tartu Ülikooli peahoone kohal asus kunagi Püha Maarja Kirik. Kirik ehitati 13. 

sajandil, see kuulus saksa kogudusele ning ulatus Jakobi tänavast Jaani tänavani. 1583. aastal 

läks kirik Poola krooni valitsemise all olevas Tartus tegutsevate jesuiitide kätte. Suure 

tõenäosusega asus just Tartu Maarja Kirikus tuntuks saanud Pühima Neitsi Maarja imettegev 

pühapilt. Teise versiooni kohaselt võis ikoon asuda Katariina kloostri kirikus. Seoses 

rootslaste võiduga Poola-Rootsi sõjas ja jesuiidivendade pagendamisega Tartust aastal 1625 

viidi imettegev pühapilt tänase Läti alale, Latgale maakonnas Kraslavas asuvasse Jeesuse 

Seltsi misjonikeskusesse.  

 

Läti katoliku preester Janis Svīlans kirjutas oma raamatus „Latvijas Romas-Katoļu Baznīcas” 

(„Läti Rooma-katoliku kirikud”) Izvalta Jumalaema pühapildi kohta järgmist: „XVII sajandil 

oli Tartu jesuiitide kirik tuntud oma Neitsi Maarja imettegeva pühapildiga. Kui Eestimaa 

hõivanud rootslased sundisid jesuiidid Tartust lahkuma, siis võtsid need Neitsi Maarja 

pühapildi endaga kaasa ning viisid selle Kraslava kirikusse, sest krahv Johannes von 

Lüdinghausen-Wulff,  samuti jesuiit, oli Kraslavasse rajanud jesuiitide misjonipunkti. Tartu 

Jumalaema pühapilt sai kohaliku rahva seas kuulsaks oma uute imede poolest. 1756.a. pidid 

jesuiidid Kraslavast lahkuma ning võtsid Jumalaema pühapildi kaasa Indrica’sse. Kraslavasse 

jäeti hoolikalt teostatud koopia ning Jumalaema hõbekroon. Kui Kraslavasse saabunud 

lasaristid Jumalaema pühapilti nägid (Kraslava vaimuliku seminari pärast valitses lasaristide 

ja jesuiitide vahel konflikt), siis saatsid nad ka koopia Indrica’sse jesuiitidele. 1799.a. lahkusid 

jesuiidid ka Indrica’st ning asusid Daugavpilsi, Tartu Jumalaema pühapilt võeti Daugavpilsi 

kaasa, kuid Indrica kirikusse jäeti jällegi koopia. 1811.a. läksid jesuiidid Daugavpilsist 

Izvaltasse, Jumalaema pühapilt viidi Izvalta puukirikusse. Kui 1820.a. olid jesuiidid jällegi 

sunnitud lahkuma, jätsid nad Tartu Jumalaema pühapildi Izvalta kirikusse. 1896.a. ehitati 

Izvaltasse kivikirik ning Jumalaema pühapildi originaal asetati külgaltarisse. Ristirahva jaoks 

sai Tartu Jumalaema pühapilt ka Izvalta katoliku kirikus jällegi kuulsaks. Tartu Jumalaema 

imettegeva pühapildi originaal põles ära 1941.a. pommitamiste tagajärjel puhkenud 



tulekahjus.” 

Praegu asub selle algse pühapildi koopia jätkuvalt Indrica Püha Ristija Johannese Rooma-

Katoliku Kirikus. See on väike kõrvaline puust külakirik, mis tänu oma maalilisele asukohale 

Daugava jõe kaldal ja eriliselt soojale ning kodusele interjöörile on pälvinud kohalike 

külaelanike ja palverändurite armastuse. Kohalik rahvas austab ja tunneb jesuiitide 

kaasatoodud ikooni koopiat endiselt Tartu imettegeva Neitsi Maarja pühapildina – Läti keeles 

„Tērbatas brīnumdarītājas Jaunavas Marijas glezna“. 

 

Indrica kirikus asuva Tartu ikooni koopia detailid ja asend, milles Maarjat ja Jeesuslast on 

kujutatud, asetavad selle pühapildi ühte „perekonda“ Roomas Santa Maria Maggiore 

basiilikas asuva Jumalaema ikooniga, mis on tuntud Salus Populi Romani (Rooma rahva 

kaitsja) nime all. Kristus on Maarja vasakul käel, Kristus ise hoiab vasakus käes evangeeliumi 

ja parem käsi on tõstetud õnnistamiseks. Maarja pilk on suunatud vaatajale ja Kristuse pilk 

emale. Maarja vasak käsi toetab Kristuse põlve, parem käsi on asetatud vasakule käele ja 

vasak käsi hoiab veel kullaga tikitud valget rätikut – see on mapa e. mappula – algselt 

konsuli, hiljem imperaatori sümbol, mis viitab Taeva Kuninganna austusväärsele tiitlile. Salus 

Populi Romani tegeliku valmimisaja on erinevad kunstiajaloolased paigutanud ajavahemikku 

5. kuni 13. sajandini, kuid tuntud legendi kohaselt maalis selle ikooni apostel Luukas 

Jeruusalemmas peale Kristuse ristisurma.     

 

Tänavuse Maarjamaa 800 teema-aasta raames on 17. sajandi alguses Tartust lahkunud ikoon 

sümboolselt Eestisse tagasi jõudnud või õigupoolest uuesti sündinud. Katoliiklasi ühendav 

Maarja Gildi võttis kätte ja asus tegutsema, et Tartus saaks taas olema kunagi nii väga 

austatud ja hoitud Neitsi Maarja pühapilt. Peale mitut külaskäiku Indricasse, pärast paljusid 

palveid, mõtisklusi ja nõupidamisi otsustati tellida uus ikoon, mis ei oleks niivõrd Indricas 

asuva täpne koopia, vaid lähtuks pigem Roomas Santa Maria Maggiores asuvast algsest Salus 

Populi Romani kujutisest. Indrica ikooni eeskujul on ta meil kaetud hõbetatud riisaga ja 

kroonitud hõbetatud krooniga. Krooni kaunistav tammelehe motiiv viitab Jumalaemale kui 

Maarjamaa Kuningannale. 

 

Uue pühapildi maalis Sirje Säär, metallitööd teostas Väino Niitvägi ja ikooni puitaluse 

valmistas Riho Keskpaik. Kogu protsess alates Indrica Maarja pühapildi pildistamisest sai 



alguse 2013. aasta kevadel ja jõudis lõpule tänavu jaanuaris. Lisaks töö teostajatele ja kõigile, 

kes ikooni valmimisele kaasa aitasid, tahab Maarja Gild eriliselt tänada Riias elavat Hannes 

Korjust, kes Indricas asuva Tartu ikooni koopia loo meieni tõi ja Indrica kogudusepreestrit 

Gennadijs Alferovsit, kes meie ettevõtmist heatahtlikult toetas. 

 

TALLINNA MAARJA GILD – LÜHIÜLEVAADE AJALOOST JA TAASASUTAMINE 

 

Maarja Gild v. Püha Maarja Gild (sks. k. Mariengild)  v. Toomgild (peale reformatsiooni) oli 

Toompea omavalitsusorganisatsioon (korporatsioon), mis ühendades sealseid aadlimehi ja 

vabu kodanikke. Toompeal resideerus kuni 1560. aastani ka Katoliku kiriku Tallinna piiskop 

ja siin asus piiskoplik Neitsi Maarja Peakirik. 

Gildi asutasid 1407. aastal Diderick Todwyn ja Diderick Toyß. Nende meeste kohta on teada, 

et nad olid “tublid aadlimehed”. Diderick Toyßi mainitakse 1398. aastal toomhärrana, 

Diderick Todwynil oli toomkirikus prebend (auamet ja osa kiriku tuludest), mida 1413. aastal 

suurendati. 

Hiljem kinnitas gildi skraa (statuut, põhikiri) Tallinna piiskop Everhard Calle, kes oli ka ise 

gildi liige. Everhard Calle, keda skraa sissejuhatuses mainitakse juba surnuna (tegemist ei 

olnud esimese skraaga), oli Tallinna piiskop aastatel 1456–1475. 1407. Aastal Tallinna 

piiskopiks olnud Johannes III (piiskop 1405–1418) skraas ei mainita. 

Paraku on skraa originaali praegune asukoht teadmata. Tallinna Linnaarhiivis säilitatavas 

Maarja Gildi, hilisema Toomgildi arhiivis ega ka mujal Linnaarhiivi kogudes seda ei leidu. 

1932. aastal ilmus Maarja gildi skraa trükis Friedrich Stillmarki (1870-1943) editeerituna. 

Stillmark oli Tallinnas tegutsenud advokaat ja ajaloouurija, korporatsioon Estonia liige. Ta 

puutus skraakäsikirjaga kokku ilmselt just Tallinnas ning kasutas teksti uurimisel tollase 

Tallinna linnaarhivaari Otto Greiffenhageni abi. Editsiooni ilmumise ajaks oli Stillmark aga 

juba aastaid Tallinnast eemal olnud, elanud vahepeal Jenas ja väljaande ilmumise ajal 

Arendsees Mecklenburgis. Stillmarki järgi kujutas skraakoodeks endast 24-leheküljelist 

pärgamentköidet suurusega 21,0 x 14,5 cm, seda katsid tammepuust kaaned, mis osaliselt olid 

olnud nahaga üle tõmmatud. Tagumine kaas oli pooleldi murdunud. Näha olnud ka jälg 

lukkumist. Leheküljed 3–16 sisaldanud skraateksti 15. sajandi gooti minusklites punaste 



initsiaalidega. Skraatekst koosnenud sissejuhatusest ja 36 originaalartiklist, sellele lisatud 

artiklid 37–67 olid hilisemad lisandused 13 kirjutajalt ega järginud alati kronoloogilist 

järjekorda. (Fr. Stillmark. Der älteste Schragen der Dom- oder Mariengilde). 

Skraa järgi otsustades asutati Maarja Gild puhtalt usulistel eesmärkidel, „et austada Neitsi 

Maarjat, kes on kõigi mõlemast soost patustajate eestkostja oma poja Jeesus Kristuse juures”. 

Kui Püha Ihu gild välja arvata, siis all-linnast nii varased teated religioossete vennaskondade 

kohta puuduvad. Skraa järgi oli Maarja Gildi olulisim pidupäev Maarja taevaminemise päev 

(15. august), mil koguneti jootudele (pidulik söömaaeg koos õllejoomisega). Kaks korda 

aastas – Püha Ihu päeval (Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha e. Corpus Christi, 

pühitsetakse neljapäeval /Eestis – pühapäeval/, mis järgneb Püha Kolmainu suurpühale) ja 

reedel enne Ristija Johannese sünnipäeva  (Jaanipäev)  – korraldas gild protsessiooni, kus 

gildiõed pidid kandma Neitsi Maarja kuju ja gildivennad küünlaid. Protsessioonile järgnes 

koosviibimine õllejoomisega. Nagu teisteski gildides ja vennaskondades, pidid Maarja gildi 

liikmed ühiselt osalema surnud gildivendade või -õdede matusetalitustel ja 

mälestusteenistustel, seda ka siis, kui need toimusid mõnes all-linna kirikus. Kui gildi liige 

suri, tuli kõigil gildivendadel ja -õdedel prima ajaks koguneda katedraali, võtta osa 

matuserongkäigust, lugeda 30 Pater Noster ja 30  Ave Maria palvet ning annetada kolme 

mälestusmissa jaoks. Gildi kuuluvad preestrid olid kohustatud pidama ühe vigiili ja ühe 

mälestusmissa. Skraa põhitekstile lisatud märkuse järgi maksis gild kolme missa eest nädalas 

Toomkirikus. 

Erinevalt Püha Ihu Gildi või Kanuti Gildi skraast ei käsitleta Maarja Gildi skraas midagi 

muud peale ühiste kiriklike teenistuste ning jootude. Niisiis ei olnud juba loomisest saadik 

tegemist mitte turva- ja abiorganisatsiooniga, nagu vanemate all-linna gildide puhul, vaid 

ainuüksi usuvennaskonnaga. 

Erinevalt all-linna usuvennaskondadest ei kao Maarja Gild 16. sajandi esimesel veerandil 

allikatest, kuigi ilmselt oli tema iseloom ja juhtimine selleks ajaks muutunud. Kui 15. sajandil 

sai gild kinnituse oma tegevuseks piiskopilt, siis skraale hiljem lisatud märkuste põhjal on 

alust arvata, et alates 15. sajandi lõpust ei tehtud gildis ühtegi olulist otsust ilma Tallinna 

linnusekomtuuri (Hauskomtur) heakskiiduta. Hiljemalt 16. sajandi algul oli just 

linnusekomtuur see, kes andis gildile tegutsemisloa. 1508. aastal eraldas ordumeister Wolter 

von Plettenberg gildile krundi oma maja ehitamiseks. Näib, et piiskopi ja toomhärrade ning 

teiste toomkiriku vaimulike juhtiv osa gildis oli asendunud orduvendade omaga. Algsesse 



aadli vennaskonda hakati aga hiljem vastu võtma ka lihtsamat rahvast, mis osaliselt seletab 

gildi tegevuse jätkumist käsitööliste ühendusena pärast reformatsiooni. 

1619. aastal said Toomgildi liikmed Gustav II Adolfilt loa Tallinna tsunftidesse kuulumata 

teha käsitööd, mille järel asutati Toompeal oma tsunftid (linakangrud, rätsepad, kingsepad, 

tislerid, müürsepad, lihunikud, lukksepad, puusepad, pottsepad, maalrid ja konterfaierid). 

Suurim oli rätsepate tsunft 13 meistriga. 

Gild likvideeriti 1920. aastal. Peale reformatsiooni oli ta tuntud peamiselt Toomgildi nime all. 

Maarja Gildi taasasutamine 2012 

Maarja Gild taasasutatakse 2012. aastal Tallinna katoliiklaste poolt mittetulundusühinguna. 

Ühingu asutamiskoosolek toimus 15. augustil Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse koguduse 

Johannes Paulus II saalis ja ühingu asutajaliikimeteks olid Ahti Aho, Enn Küng, Margus 

Maiste ja Andres Männart. Gild tegutseb korporatiivse ühiskondliku organisatsioonina 

ühendades Maarjamaa katoliiklasi heategevuseks, kristlike põhimõtete ja traditsioonide 

toetamiseks. Uusi liikmeid võetakse vastu vähemalt kahe gildivenna soovitusel ja kõigi 

gildivendade konsensusliku otsusega. Gildi võetakse vastu mehi ja naisi, kes on Katoliku 

Kiriku liikmed, tunnistavad Gildi põhimõtteid ja kodukorda ning on valmis kaasa aitama 

Gildi eesmärkide saavutamisele. Gildi eestkostjaks ja kaitsjaks on valitud Eestimaa 

kaitsepühak - Püha Neitsi Maarja. 
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Salus Populi Romani Santa Maria Maggiore basiilikas Roomas 


