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Eesti keskaegne kirik 
redupaigana?*

Kaur Alttoa

Paljude Eesti keskaegsete kirikute puhul on sedastatud: tegemist on 
kindluskirikuga. Mõistetavalt paigutuvad nende hulka pühakojad, 
kus on aktiivseks kaitseks vajalikke elemente – ennekõike kaitse-
käike ja laskeavasid.1 Nende kõrval on meil kaitsekirikuna tradit-
siooniliselt käsitatud ka ehitisi, mida sai hädaohu korral kasutada 
redupaikadena. Siinjuures pole silmas peetud 511. aastal Orleans’i 
kirikukogul vastu võetud asüüliõigust, mille kohaselt kirik pakkus 
turvet kõigile – sealhulgas mõrtsukatele ja teistele kurjategijatele. 
Mitmes kirikus leidub ehituslikke sõlmi, mille tõlgendamisel on 
uurijad jõudnud järeldusele: kiriku puhul on tegemist refuugiu-
miga, kuhu sai vajadusel varjuda.

Armin Tuulse ja Eesti keskaegsed kindluskirikud
Küsimuse kindluskirikutest Eestis tõstatas Armin Tuulse 1940. 
aastal ÕESi aastaraamatus ilmunud artiklis „Die Kirche zu Karja 
und die Wehrkirchen Saaremaas“ (Tuulse 1940). Sama teemat 
arendas ta edasi 1945. aastal ilmunud käsitluses „Försvarskyr-
korna i Estland“ (Tuulse 1945). A. Tuulse lähtekohaks oli Valjala 

* Teemat käsitles ka autori ettekanne „The fortified churches in Estonia as a 
refuge. Myth or reality?“ konverentsil „Church Archaeology in the Baltic Sea 
Region“ (Turku, 26.–30. aug. 2013).
1  Tuleb märkida, et kindluskiriku mõiste erineb regiooniti. Ühel konverentsil 
1999. aastal Oldenburgis toonitas Siebenbürgeni kindluskirikute uurija arhitekt 
Hermann Fabini, et neil kuuluvad selle mõiste alla üksnes aktiivseks kaitseks 
kohaldatud kirikud. Küll liigituvad Saksa keeleruumis üldjuhul ka redupaigad 
kindluskirikute hulka (nt Mrusek 1971: 208–213).
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kirik (ill. 1). Selle pikihoone akende all on horisontaalsete talade 
jäänused. Ilmselt on need puidust kaitsekäigu jäljed, kusjuures 
aknaid sai kasutada laskeavadena. Veel on kirikus üks omapä-
rane detail: võidukaare palendis on põrandast umbes kolme meetri 
kõrgusel ukseava, mille taga algab võlvidele viiv trepp. A. Tuulse 
väitel viitab selline lahendus kindluskirikule omasele redupai-
gale (Tuulse 1940: 180–181). Hädaohu korral pääsesid rettuminejad 
trepile puitredeliga, mille sai enda järel üles tõmmata. Järgnevalt 

Ill. 1. Valjala kirik. Vaade itta. Vasakul kaitsekäigu jäänused, võidukaa-
re parempoolses palendis uks trepile. K. Alttoa foto.
Fig. 1. Valjala Church. View towards the east. On the left: the remains 
of a defense balcony, on the right side of the triumphal arch there is a 
door to the staircase.
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on uurija kvalifitseerinud kindluskirikuteks mitmeid pühakodasid 
nii Saaremaal kui ka Mandri-Eestis. Nende seas on nii aktiivseks 
kaitseks kohaldatud rajatisi kui ka passiivseid redupaiku.

Praegune uurimisseis 
Viimastel kümnenditel on lisandunud olulist informatsiooni Eesti 
kindluskirikute kohta. Esmajoones tuleb nimetada Villu Kadaka 
uuringuid Jõhvi kirikus. Osutus, et kirikumüüride ülaosas on 
tõenäoliselt kogu hoone perimeetril kulgenud eenduv puidust 
kaitsekäik – urdaaž (Kadakas 2003: 90–91, 112; Kadakas 2007: 
98–99). Veel tuleks nimetada Tartu toomkiriku kaksiktornidega 
lääneehitist, mille mitmed ehituslikud detailid näikse osutavat 
kaitsefunktsioonile (Alttoa 1987). Mis puutub redupaikadesse, siis 
on pärastised Eesti uurijad võtnud kõhklusteta omaks A. Tuulse 
seisukohad. Igatahes, kui kuskil kirikus on põrandast kõrgemalt 
algav trepp, on kõhkluseta järeldatud: tegu on kindluskirikule 
omase refuugiumiga. Eestis on selliseid juhte praeguseks tosina-
jagu. Käesolevas artiklis on mõnede näidete põhjal püütud kont-
rollida, kuivõrd peab paika teooria spetsiifilistest redupaikadest 
Eesti keskaegsetes kirikutes.

Mihkli kirik
Teemavalikut ajendasid arheoloogide Ain Mäesalu ja Martin Malve 
uuringud Mihkli kirikus 2011. aastal (Mäesalu 2012; Mäesalu, Malve 
2012). Traditsiooniliselt on oletatud, et kogu kirik – sealhulgas 
võlvid – on ehitatud hiljemalt 13. sajandi IV veerandil. Kooriruumi 
põhjaseinas on põrandatasandist ca 4 m kõrgusel ukseava (prae-
guseks kinni müüritud), kust suundub müüritrepp pööningule 
(ill. 2, 3). Selle põhjal on hoonet peetud kaitsekirikuks, kus võlvi-
pealset sai kasutada refuugiumina (Tuulse 1945: 232; Raam 1996a: 
149). Uuringute käigus selgus aga, et Mihkli võlvid on hoopiski 
sekundaarsed: algselt oli kirik võlvimata ja kaetud talalaega. Võlvid 
koos vajaliku toestussüsteemiga on lisatud millalgi 15. sajandi 
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Ill. 2. Mihkli kiriku põhjasein. Lühtrist paremal kinnimüüritud trepi-
käik. K. Alttoa foto.
Fig. 2. The northern wall of Mihkli Church. Right of the candelabrum 
is the walled up staircase.

Ill. 3. Mihkli kiriku põhiplaan. Koostanud K. Alttoa, arvutijoonis K. Roog.
Fig. 3. Plan of Mihkli Church.
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teisel poolel (Alttoa 2013: 190–193). Püsima aga on jäänud arvamus 
Mihkli kiriku redupaigast, millele viitavat omapärases positsioonis 
trepikäik (Mäesalu 2012:137). Siinjuures tuleb toonitada, et trepp 
on kavandatud ja ehitatud siis, kui kirikul polnudki võlve. Kohe 
kerkib mitmeid küsimusi. Mihkli kiriku pikihoone siselaius on 
umbes 10 meetrit. Ilmselt polnud puidust laetaladel mingeid lisa-
tugesid – piilareid ega poste. Sellise sildeavaga puitlae kandevõime 
on ääretult väike ning isegi väikese inimgrupi kogunemine tähen-
daks ilmselt lae kokkukukkumist. Edasi – kirikuruumist trepini 
jõudmiseks on vaja ligi 4,5 m pikkust redelit. Trepp aga paikneb 
ukseavaga risti. Lihtne arvestus või pilk plaanile näitab, et siin 
saab manipuleerida maksimaalselt kahe meetri pikkuse esemega: 
pikemat riista pole lihtsalt võimalik välja pöörata. Neile argumen-
tidele toetudes peaks olema selge: Mihkli kiriku omapärases posit-
sioonis olevat treppi ei saa kuidagi seostada kaitsefunktsioonidega 
või refuugiumiga (Alttoa 2013: 194–195) .

Kuidas aga siis seletada Mihkli kiriku sellises ebaharilikus posit-
sioonis paiknevat trepikäiku? Võimalik et võtme annab üks spet-
siifiline ehituslik element Saare-Lääne kirikutes: vähemalt kolmel 
juhul on neis kooriruumi põhjaseinas ca 2,5–3 m kõrgusel tala-
augud. Helge Kjellin leidis sellised jäljed 1923. aastal Karja kirikus 
(ill. 4) (Kjellin 1928: 49–51). Hiljem on sarnased talaaugud avastatud 
Hanila (Kilumets 1992: 75–76) ja Püha kirikutes (Tooming 2010: 
30–31)2 ning samasugused jäljed leiduvad ka Kaarma kiriku koori-
ruumi seinas.3 Kahtlemata on need kunagise puitrõdu või -galerii 
märgid. Selgusetuks on jäänud nende rõdude funktsioon. Esmalt 
peeti neid orelirõdudeks (Kilumets 1992: 75), kuid see seisukoht 
on hiljem seatud kahtluse alla. Nimelt on kõik mainitud kirikud 
ehitatud või vähemalt alustatud 13. sajandil. Sel ajal polnud orelid 
ilmselt maakirikutesse veel jõudnud: väidetavalt sai orel alles 15. 
sajandil kirikus tavaliseks nähtuseks (Bome; Markus 2005: 11). 

2  Vähemalt Hanila ja Püha kirikutes pärinevad need talaaugud ehitamise 
ajast: tegemist pole hilisema sisseraidega.
3  Senistes Kaarma kiriku käsitlustes pole need rõdule viitavad jäljed uurijate 
tähelepanu pälvinud.
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Küsimusele, mis roll võis sellisel rõdul olla, pole siiamaani aga 
vastust otsitudki.

Nende rõdude otstarbe selgitamiseks tuleb küsida, kuidas pühit-
seti missat keskaegses Vana-Liivimaa maakirikus. Kirjalikud 
andmed selle kohta puuduvad. Klassikaliselt pühitseb missat kolm 
tselebranti: peale preestri veel diakon ja subdiakon. Ka Riiast on 
teateid kolmest missal osalenud preestrist, peale selle veel koorist 
(Bruiningk 1904: 53, 63, 73). Riia aga oli Vana-Liivimaa mõistes 
suurlinn ning kogu piirkonna kiriklik keskus – sellist pilti ei saa 
projitseerida maakogudusse. Maakirikute kohta on vägagi kõnekas 
Riia 1428. aasta provintsiaalsinodi otsus: kui preester kohalikku 
keelt ei oska, peab ta omal kulul palkama keeleoskajast kaplani 
(LUB VII: nr 690; Kuujo 1953: 88–89). Siit on selge, et toona tegutses 
maakoguduses üldjuhul ainult üks preester. Praegu on aga jutt 
poolteist sajandit varasemast ajast. Missa üheks komponendiks 

Ill. 4. Hanila kiriku kooriruumi põhjasein. K. Alttoa foto.
Fig. 4. The northern wall of the choir of Hanila Church.
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on igal juhul antifoonid. Nende laulmine või retsiteerimine pidi 
ilmselt olema delegeeritud ilmiku/te/le. Siit aga uus küsimus: kus 
need lauljad võisid missa ajal seista? Kooriruum on ikkagi vaimu-
likele ning ilmikutel ei tohiks seal missa ajal kohta olla. Samal ajal 
peaks eeldama, et oluline oli ka preestri ja laulja või koori vahe-
line silmside. Lauljate jaoks ehitatud rõdu peaks olema aga kõiki 
tingimusi rahuldanud lahendus. Lisaks veel üks detail. Vaadel-
daval ajajärgul pidi kristlik traditsioon vähemalt maakohtades 
olema väga habras: ristimise algusest oli möödunud mõniküm-
mend aastat. Nii võiks eeldada, et totaalse kakofoonia vältimi-
seks kasutati mingitki kas või unisoonis mängivat muusikariista 
– hoolimata sellest et keskaegse missa puhul üldjuhul instrumen-
taalmuusikat ei viljeldud. Vahest leidub siin edaspidiseks mingi niit 
nende Saare-Lääne omapäraste rõdude mõistmiseks: võimalik et 
tegemist on muusikarõduga – isegi siis, kui kirikus polnud orelit.4 

Mihkli kiriku kooriruumi põhjaseinas pole siiamaani seda 
uuritud, kuid eelneva põhjal söandaks oletada, et siingi on olnud 
puitrõdu. Eespool nimetatud rõdud pole konstrueeritud ühtemoodi. 
Pühas on sinna pääsenud müüritrepilt, mis viib käärkambrist 
kiriku võlvidele. Karjas ja Hanilas on olnud ilmselt autonoomne 
puittrepike. Mihkli kirikus oli nähtavasti omalaadne vahevariant: 
puittrepp viis rõdule, sealt aga algas kiriku pööningule viiv müüri-
trepp. Muud võimalust siin lihtsalt pole. 

Kohe järgneb küsimus, miks ikka selline esmapilgul rumal puit- 
ja kivitrepi kombinatsioon. Tegelikult on kirikusse müüritrepi ehita-
mine sageli komplitseeritud teema. Juhul kui seinas on aknad või 
mingid muud avad, peab trepp mööduma kas nende alt või kohalt. 
Sirget treppi ehitada on üldjuhul võimatu – välja arvatud siis, kui 
ohverdatakse mõni aken. Seetõttu ehitatakse sageli kas kahemarsiline 
trepp või otsustatakse keerdtrepi kasuks. Mihklis on leitud kolmas 

4  Võimalik et samasse teemaringi kuuluvad ka väikesed rõdud Haapsalu 
toomkiriku ja Kuressaare linnusekabeli põhjaseintel. Küll on mõlemad saanud 
oma praeguse kuju 19. saj lõpu ja 20. saj alguse restaureerimistööde käigus. 
Puuduvad andmed selle kohta, kas neid rekonstrueerides lähtuti toona säilinud 
keskaegsetest fragmentidest või domineerib siin arhitekti fantaasia.
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võimalus: trepi algus on tõstetud põrandapinnast mõni meeter kõrge-
male ja trepile pääses puidust vaherõdult. Sellises asendis müüri-
trepp ei seganud ei akende ega võidukaare ehitamist. Võimalik et 
sellise valiku poole kallutas veel üks nüanss. Mihkli kiriku müürid 
on küllaltki õhukesed – ca 1,35 m. Tänu trepikäigu tõstmisele on 
seinte alaosa vähemalt ca 4 m kõrguselt homogeenne (välja arvatud 
uksed), millega tagati müüride suurem stabiilsus. Seega, kokkuvõttes 
on Mihklis tegemist küllaltki nutika lahendusega.

Teisi näiteid – redupaigad või mitte?
Mihkli kiriku uurimise tulemused sunnivad üle kontrollima ka 
teisi kirikuid, kus väidetavalt leiduvad raskendatud juurdepää-
suga redupaigad. Kõiki neid ei jõua käesolevas vaadelda – piir-
dume üksnes mõne iseloomulikuma juhuga.

Oletatavasti 13. sajandi keskpaigas ehitatud Nõo kiriku lääne-
seinas paiknev müüritrepp (ill. 5) algab põrandapinnast ca 3,5 m 
kõrguselt. Selle tunnuse põhjal on A. Tuulse liigitanud Nõo kiriku 
samuti kaitsekirikute hulka (Tuulse 1945: 233).5 Sama seisukohta 
on kõhklemata jaganud kõik hilisemad uurijad, sealhulgas siin-
kirjutaja (Alttoa jt 1992: 331). Pisutki lähemalt süvenedes selgub, 
et siingi ei toimi selline skeem. Olukord on sama mis Mihklis: 
vajaliku pikkusega (vähemalt 4 m) redel ei mahu lihtsalt võlv-
käiku ära. Seega tuleb ka Nõo kiriku puhul refuugiumi teema 
kõvale heita. Ilmselt tingis trepi sellise asendi lihtne ehitustehni-
line probleem: kuhu see paigutada? Taas said määravaks aknad, 
mis ulatuvad Nõos väga kõrgele: akende tipu ja müüriharja vahe on 
ainult umbkaudu meeter. Seetõttu on raske leida kohta trepi jaoks 
– isegi siis, kui on otsustatud kaheosalise keeruastmetega trepi 
kasuks. Nii oli paratamatu, et 3,5 m kõrgusel algava ukseavani viiva 

5  Uurija oletas veel, et kirik oli kohandatud ka aktiivseks kaitseks. Nimelt 
asub lõunaportaali kohal kaks maakivikonsooli ning neid on peetud portaali 
kaitsnud piginuki fragmentideks (Tuulse 1945: 233). Ilmselt on konsoolidel 
hoopis teine seletus: neile toetus nüüdseks hävinud lõunaeeskoja katus (Alttoa 
1994: 239).
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trepi algus tuli tõsta kõrge-
male. Võib oletada, et siingi on 
olnud vaheelemendiks mingi 
rõdu või galerii6 – muusikaga 
arvatavasti küll seostumata. 
Igatahes refuugiumile pole 
Nõo kirikus mingeid vihjeid.

Sama laadi probleeme 
kohtab Tallinna Niguliste 
kirikus. Oma praeguse kuju 
sai kirik põhjaliku ümberehi-
tuse tulemusena 15. sajandi 
esimesel veerandil. Rekonst-
rueeritud kirikusse integree-
riti ka 13. sajandist pärineva 
kiriku müüristikku, seal-
hulgas massiivse läänetorni 
alaosa. Tornitrepp saab alguse 
kesklöövi edelanurgast, 
põrandast ca 4 m kõrgusel 
(ill. 6). Loomulikult on selle 
motiivi põhjal väidetud 
Niguliste olevat kindluskirik 
(Lumiste, Kangropool 1990: 23). Arvatavasti on trepi sellisel paigu-
tamisel siiski hoopis muud põhjused. Kiriku pikihoone ja torni 
vahel puudus sein7, torni lääneseinas kõrgub aga hiiglaslik aken. 
Seetõttu oli ehitajatel siin ainult üks võimalus: torni lõunaseinas 
kulgev trepimarss pidi jõudma lääneakna kohale. Põrandatasan-
dilt alustades poleks see olnud kuidagi võimalik ning nii tuli trepi 
algus tõsta kõrgemale. Arvatavasti oli siingi mingi puidust rõdu. 

6  Selles tsoonis paikneb 19. sajandil ehitatud orelirõdu, mistõttu seina ei saa 
lähemalt uurida.
7  Selline torni kujundus levis Vestfaalis (Mühlen 1970) ning ilmselt tuleb sealt 
otsida ka 13. sajandi Niguliste kiriku eeskujusid.

Ill. 5. Nõo kiriku läänefassaad. 
O. Grohmanni joonis. Tuulse: 1945.
Fig. 5. The western facade of Nõo 
Church.
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Igatahes pole praegu mingit põhjust liigitada Niguliste kirikut 
kaitsekirikute hulka.

Edasi, Järva-Jaani kirik. Võimalik et see ühelööviline võlvitud 
kirik on valminud juba 13. sajandi keskpaigaks. Kummaliselt pole 
siin ühtki müüritreppi: pööningule pääses üksnes altariruumi 
idaviilu ukseava kaudu, mis on maapinnast ca 8,5 m kõrgusel 
(ill. 7). Selle põhjal on taas järeldatud, et kiriku võlvidepealne 

Ill. 6. Tallinna Niguliste kirik. Paremal tornialune ruum, sellest vasa-
kul tornitrepi ukseava. K. Alttoa foto.
Fig. 6. Niguliste Church in Tallinn. On the right – room under the tower; 
to the left of it – doorway to the staircase leading to the tower.
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oli kavandatud redupaigaks (Raam 1997: 78; Markus 2009: 217). 
See aga eeldab, et üks mees (rohkem neid korraga ukseavasse 
seisma ei mahu!) tõstab vähemalt 9 m pikkuse redeli ühest otsast 
hoides esmalt horisontaalasendisse – alles siis saaks hakata seda 
pööningule tõmbama. Kommentaarid on liigsed. Ilmselt oli sellises 
positsioonis ukseaval märksa maisem ülesanne: võlvipealse või 
katuse hooldamiseks-parandamiseks oli vahel tarvis ka pööningule 
pääseda. Siis oli niikuinii vaja pikka redelit katusele jõudmiseks.

Ill. 7. Järva-Jaani kirik ukseavaga kooriruumi idaviilus. K. Alttoa foto.
Fig. 7. Järva-Jaani Church with a door in the upper part of the eastern wall.
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Lõpuks veel Viru-Nigula kirik. Selle 13. sajandi teisest poolest 
pärineva pühakoja lõunaküljel on võlvitud eeskoda, mille pöönin-
gule pääseb üksnes pikihoones ca 4 m kõrgusel paikneva ukseava 
kaudu (ill. 8). Kõhkluseta on väidetud, et tegemist on redupaigaga, 
kuhu pääsemiseks vajati redelit (Vaga 1960: 96). Ainult et kõnealune 
ruum on küllaltki väike ning vajaliku pikkusega redel ei mahuks 
sinna lihtsalt ära – kui just ei tehta esmalt katusesse auku. Niisiis 

Ill. 8. Viru-Nigula kirik. Ukse kohal pääs eeskoja pööningule. K. Alt-
toa foto.
Fig. 8. Viru-Nigula Church. Above the door there is an entrance to the 
attic of the vestibule.
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taas küsimus – mis siin tegelikult oli? Muidugi võiks oletada, et 
ukseava ehitamisel mõeldi hooldustöödele – nagu Järva-Jaanis. 
Siiski olnuks sel juhul märksa mõistlikum ehitada see pööningu-
luuk hoopis välisviilusse.

Võimalik et lahenduse selle võlvipealse funktsiooni selgita-
miseks pakub kiriku asukoht: see ei jää kaugele Mahust, toona 
olulisest sadamakohast Soome lahe lõunarannikul. Läänemere 
maades on kivikirikud kui tuleohu suhtes küllaltki turvalised 
rajatised leidnud kasutust ka laopaigana. Nende nõndanimetatud 
kaupmeeste kirikute – ecclesia mercatorum – teemale osutas esime-
sena tähelepanu Paul Johansen (Johansen 1965). Mitmel juhul on 
laoruumiks kohandatud kiriku võlvipealne – tuntuim näide on 
Visby Maarja kirik. Sellist lahendust on oletatud ka Tallinna Nigu-
liste kirikus (Lumiste, Kangropool 1990: 24) ning sama küsimus 
on tõstatatud ka Põlva ja Äksi kirikute puhul (Alttoa 1995: 79–80). 
Nii pole välistatud, et Viru-Nigula kiriku lõunaeeskoja pööning 
oli kavandatud hoopis laoruumiks (Alttoa 2003: 46–47).

Vaadeldud juhtudega pole redupaiga teema kaugeltki ammen-
datud. Just trepi paigutuse põhjal on kindluskirikute hulka klassi-
fitseeritud veel Karula (Vaga 1960: 60), Märjamaa, Pühalepa (Vaga 
1965: 127), Palamuse, Maarja-Magdaleena, Laiuse, Jõelähtme ja 
Rakvere (Raam 1975: 45, 66–70) kirik.

Kaminaga ruum, ergo – redupaik?
Võimaliku redupaigaga seoses tuleb nimetada veel ühte teemaringi. 
Nimelt asub Saaremaa kolmes kirikus (Kaarma, Karja, Püha) käär-
kambri kohal ruum, mis on varustatud kaminaga (ill. 9). A. Tuulse 
interpreteeris neidki redupaikadena (Tuulse 1940: 177–182). Seevastu 
Villem Raami oletuse kohaselt oli tegemist Rootsi kaudu Vana-
Liivimaale suundunud palverändurite ööbimispaigaga.8 Selle teesi 
on omakorda vaidlustanud Kersti Markus, kelle arvates oli tegu 

8  Trükis kajastub see mõttekäik üksnes ühes intervjuus: Villem Raam 
restaureerimisest ja muust. Küsitleb Kaur Alttoa (Alttoa, Palginõmm 1991: 
31–32).
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hoopis preestri eluruumiga (Markus jt 2003: 94). Ka sellele oletu-
sele leidub vastuargumente (Alttoa 2010: 29). Igatahes puudub seni 
nende kaminaga varustatud ruumide kohta rahuldav seletus. Küll 
peaks olema selge, et redupaikadeks polnud need kavandatud. 

Kamin leidub ka Saaremaal Püha kirikule 15. sajandi lõpus lisatud 
tornis. Sellest on järeldatud, et tegu on linnusetaolise redupaigaga 
(Raam 1996b: 79). Ruum on aga miniatuurne, mistõttu peab selli-
sesse oletusse suhtuma skepsisega. Kirik paikneb rannikul ning 
torn on silmsides linnulennult tosina kilomeetri kaugusel paik-
neva Kuressaare linnusega. Seetõttu peaks pigem oletama, et siinne 
kamin oli eelkõige vahimehe või valvemeeskonna tarbeks. Nii sai 
siit hädaohusignaale edastada võrratult kiiremini kui ratsakulle-
riga. Eestis on selline analoog olemas. Nimelt Narva-Tallinna sõja-
teel, Rakvere linnusest kümmekonna kilomeetri kaugusel paikneb 
Haljala kirik, mille torn on Eesti maakirikute seas kõrgeim – 34 

Ill. 9. Kaminaga ruum Karja kirikus. K. Alttoa foto.
Fig. 9. A room with a fireplace in Karja Church.
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meetrit. Torn, mis on varustatud kahe kaminaga, on hästi jälgitav 
Rakvere linnusest (Tuulse 1945: 235). Olgu lisatud, et kaminad olid 
ka Tartu toomkiriku 1500. aasta paiku valminud tornides. Tegemist 
oli toona Tartu kõrgeima punktiga, mistõttu siingi tuleb arvestada 
valvemeeskonna vajadustega.

Seega on vägagi küsitav kaminaga ruumide pidamine redupai-
kadeks. Paistab siiski olevat üks erand. Nimelt on Karja kirikus 
teinegi kamin: see paikneb võlvide kohal kooriruumi idaviilus 
(Kjellin 1928: tahvel XXXI,1). Niisiis on arvestatud võimalust, et 
võlvipealsel võib viibida inimesi, kes vajavad tulekollet – kas siis 
soojendamiseks või toiduvalmistamiseks. Karja kirikus torkab 
veel silma, et lõunaportaal on tugevasti purustatud ning algne 
lääneportaal ilmselt täielikult hävinud – selle asemele on hiljem 
paigutatud omaaegne põhjaportaal. Kas need purustused on 
seotud Jüriöö-aegsete sündmustega? Kas sellise brutaalse ja esma-
pilgul arusaamatu purustuse sihtmärgiks polnud kiriku võlvidele 
varjunud inimesed? Vähemalt esialgu tuleb piirduda üksnes prob-
leemi püstitamisega.

Kirik redupaigana Liivimaa sõja ajal 
Eelneva vaatluse põhjal ei tohi siiski järeldada, et hädakordadel 
poleks maakirikuid kasutatud redupaigana. Liivimaa sõja ajast on 
vähemalt kolm sellist teadet. 1558. aastal olid talupojad varjunud 
Vene vägede eest Jõhvi kiriku võlvidele. Piirajad tegid aga kiriku 
ümber hagudest ja puudest tule ning suits lämmatas kõik redu-
lised (Renner 1995: 30). Sama juhtus talupoegadega, kes 1576. aastal 
koos naiste ja lastega olid Ivan Julma sõdurite eest varjunud Püha 
kirikusse ja selle torni (Riekhoff 1890: 68). Küll on teada ka üks 
õnnelikuma lõpuga juht. Nimelt ründasid Vene väed 1574. aastal 
Märjamaa kirikut, „kuhu paljud talupojad oma naiste ja lastega 
olid põgenenud, ja lasksid kirikuukse suurtükiga lahti. Siis kait-
sesid vaesed inimesed end kooripeal ja pääsesid ära; kõik oma 
vaene vara aga, mis neil kirikus kaasas oli, tuli neil venelaste kätte 
jätta. Selle võttis vaenlane kõik ära ja vedas kaasa“ (Russow 1967: 
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230). Nimetatud juhtude puhul ei saa järeldada, et tegu olnuks 
spetsiifiliste varjenditega. Pigem loodeti, et kiviehitis on ikkagi 
turvalisem. Iseküsimus, kuivõrd see lootus arvukamate ründa-
jate puhul end õigustas.

Kokkuvõtteks
Praeguse andmestiku põhjal osutub küsitavaks väide, et Eesti ala 
keskaegsetesse kirikutesse kavandati spetsiifilisi redupaiku ja 
selleks mõeldi välja mingeid erilisi ehituslikke sõlmi. Idee seos-
tada kõrgel paiknevad trepid või ukseavad refuugiumiga näikse 
sündinud ennekõike kabinetivaikuses mõtlemata sellele, kas sellised 
lahendused saaksid ka tegelikkuses toimida. Käesolevas artiklis on 
pakutud mõningaid alternatiivseid seletusi Eesti keskaegsetes kiri-
kutes esinevatele ebaharilikus positsioonis treppidele ja ustele. Tege-
mist on ennekõike hüpoteesidega ning pole välistatud, et edaspidi 
leitakse nii mõnelgi juhul märksa usutavam seletus.
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The Medieval Churches of 
Estonia as a Refuge?

Summary
The issue of fortified churches in Estonia was raised by Armin 
Tuulse in 1940. The starting point for his interpretation was 
St. Martin’s Church in Valjala. Its nave included a defensive gallery 
and windows that could be used as loopholes. The church has 
another peculiar detail: there is a door opening about three metres 
above the floor level in the jamb of the chancel arch. A staircase 
leading to the attic is located behind the door. A. Tuulse suggested 
that this solution alludes to a solution that is typical of fortified 
churches. In case of an emergency, the refugees could reach the 
staircase using a wooden ladder that could then be pulled up behind 
them. Estonian researchers have accepted A. Tuulse’s viewpoints 
without reservation. Whenever there is a staircase in a church 
that starts above floor level it has been concluded that this was for 
a refugium typical of a fortified church. There are about a dozen 
such cases in Estonia. Based on several examples, this article tries 
to verify how true the theory about refuges in medieval Estonian 
churches is. 
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This article was motivated by research related to St. Michael’s 
Church in Mihkli. On the northern wall of the sanctuary there is 
a doorway about four metres above the floor, behind which a stone 
staircase leads to the attic. Based thereon, it has been concluded 
that this is a fortified church and the area above the vaults could 
be used as a refugium. However, as it turns out, initially there were 
no vaults. Apparently, there were other reasons for building stair-
cases in such unusual positions. Actually the building of a wall 
staircase in a church is often a complicated assignment. If there 
are windows or other openings in the wall, the staircase has to 
fit under or above them. Furthermore, building a straight stair is 
impossible in most cases, unless a window is sacrificed; therefore 
a quarter-turn or winding staircase is often built. In Mihkli a third 
option was found. Similar to several churches in the Western Esto-
nian Bishopric of Ösel-Wiek, there was a wooden music balcony 
on the north wall of the church. This is where the stone staircase 
leading to the attic began. 

Apparently, the stairs in St. Lawrence’s Church in Nõo and 
St. Nicholas’ Church in Tallinn are also in unusual positions 
because of the windows. In some Estonian churches, the only 
access to the attic is provided by a doorway high up on the wall, 
as for example in the Church of St. John the Baptist in Järva-Jaani. 
Based thereon, it was concluded that the space above the vaults was 
planned as a hiding place. Most likely the doorway located in this 
position had a much simpler purpose – it was sometimes neces-
sary to get to the ceiling to maintain or fix the roof or area above 
the vaults. However, in the case of the church in Viru-Nigula, it is 
not impossible that the attic above the southern portico was used 
as a storage room.

However, based on the above information, we can question the 
assumption that special hiding places were designed and built into 
the medieval churches on the territory of present-day Estonia, or 
that any special constructional elements were designed for this 
purpose. 
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