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Bulla co[n]frat[er]nitat[is] in Eccl[es]ia Reualien[si] Instituende

I
nnocentius Ep[iscop]us s[er]uus s[er]uoru[m] dei ven[erabi]li f[rat]ri Simonj Ep[iscop]o
Reualien[si] S[a]l[u]t[e]m et Ap[osto]licam/ b[e]n[e]dict[i]o[ne]m Exigentibus meritis tue
deuocionis qua[m] ad nos et ad Ap[osto]licam sedem gere[re]/ comp[ro]bans nos inducu[n]t
vt peticionibus tuis ex quibus p[re]sertim diuini cultus increme[n]tu[m]/ et salus p[ro]uenire
dinoscitur a[n]i[m]aru[m] Necnon pauperu[m] v[ir]ginu[m] vt nuptui tradi possint necessi/

tatibus consulitur Quanto cum deo possumus fauorabilit[er] a[n]nuimus Sane pro p[ar]te/ tuaa

nobis nuper exhibita peticio co[n]tinebat q[uo]d tu pia deuocione ductus Et ne paup[er]es/
v[ir]gines non habentes cum quo nuptui tradi possint ad inhonesta dilabantur Su[m]op[er]e/
desideras an eccl[es]ia tua Reualien[si] vna[m] fr[ater]nitatem vtriusq[ue] sexus p[er]sona[rum]
adinstar fr[ater]nitat[is]/ infra ambitu[m] domus b[ea]te marie sup[er] minerua[m] de vrbe pro
faciendis elemosinas paupe/ribus puellulis maritandis et alijs pijs operibus ex[er]cendis institute
Pro eisdem elemo/sinis et pijs op[er]ibus faciendis et ad eunde[m] effectu[m] instituere Ex qua
institucio[n]e in/ dicta Ciuitate et dioc[esi] fructus p[ro]ueniu[n]t salutares Quare pro parte tua
nobis/ hu[m]iliter fuit supplicatu[m] vt tibi super hoc facultatem concedere de benignitate/
Ap[osto]lica dignaremur Nos igitur piu[m] et laudabile p[ro]positu[m] hui[usm]o[d]i plu[r]imu[m]
in d[omi]no/ co[m]mendan[s] Teq[ue] a quibusuis exco[mmun]icac[i]on[e] suspension[e] et
interdiciti Alijsq[ue] eccl[es]iasti/cisb sentencijsc et penis a Jure vel ab homi[n]e quauis occasion[e]
vel causa/ latis Si quibus qua[m]libet i[n]nodatus ex istis ad effectu[m] p[rese]ntiu[m] dumtaxat
co[n]seq[uen]dum/ haru[m] serte absoluen[s] et absolutu[m] fore censentes Hui[usm]o[d]i
supplicacio[n]ibus inclinati/ Tibi fraternitate[m] p[re]dictam in dicta Eccl[es]ia adinstar dicted

co[n]fr[ater]nitat[is] infra/ ambitu[m] domus hui[usm]o[d]i institute Ac sub eisdemmodo et forma
erigendi et institu/endi plena[m] et liberam Auc[torita]te Ap[osto]lica tenore p[rese]ntiu[m]
licenciam co[n]cedimus et facultate[m]/ Et nichilo[m]in[us] om[n]ibus et singulis confr[atr]ibus
qui co[n]fr[ater]nitate[m] p[re]dicam pro tempore/ ingredientur Qui dictis puellis maritandis et
alijs pijs op[er]ibus hui[usm]o[d]i ex[er]cendis/ manus porrigent adiutricis vt om[n]ibus et singulis
gracijs p[ri]uilegijs indultis indul/gentijs et facultatibus eidem co[n]fraternitati infra ambitu[m]
domus hui[usm]o[d]i institute/ Et co[n]fratribus illius vel in genere vel in specie pere sedem
p[re]dictam co[n]cess[is]/ et concedendis inposteru[m] Quoru[m] o[mn]i[um] tenores ac si de
verbo ad verbu[m] p[rese]ntibus/ insererentur haberi volum[us] pro sufficient[er] exp[re]ssis vti
et potiri et gaudere licere/ et licite possint et debeant in om[n]ibus et per om[n]ia perinde ac si eis
specialiter/ concessa fuissent Auct[oritat]e p[re]fata de speciali dono gr[aci]e indulgemus Illaq[ue]
om[n]ia/ ad confr[ater]nitatem instituenda[m] hui[usm]o[d]i extendimus pariter et ampliamus
Non obstan[s]/ constitucion[es] et ordinacion[es] Ap[osto]licis Necnon om[n]ibus Alisf que in
singulis litte]ris gra[cia]ru[m] p[ri]uile/gior[um] indultoru[m] et indulgencia[rum] hui[usm]o[d]i
concessu[m] est non obstare Ceterisqueg /quibuscu[m]q[ue] Nulli ergo o[mn]ino ho[m]inj liceat
hanc pagina[m] n[ost]re absoluc[i]on[is] concession[is] vo/luntat[is] undulti extension[is] et
amplicac[i]on[is] Jnfringe[re] vel in ausu temerario con[tra]ire/ Si quis aut[em] hoc attemptare
p[re]sumpserit Indignac[i]on[em] om[n]ipotent[is] dei ac beato[rum]/ petri et pauli
Ap[ostol]oru[m] eius se nouerit incursuru[m] Dat[um] Rome apud s[an]c[tu]m petru[m] /Anno
Jncarnacion[is] d[omi]nice Millesimoquadringentesimoactuogesimoactauo sexto/ kalend[is] Junij
Pontificatus nostri Anno quarto

(TLA, f 230, n 1, s Bk 1, fol 95, 27. mai 1488; koopia)
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Ülaltoodud tekst sisaldab paavst Innocentius VIII
[1484-1492] poolt Tallinna piiskopile Simon van der
Borchile [ca 1477-1492] läkitatud luba asutada Tal-
linna uus vennaskond. Läkituse originaal, nagu ka
teised keskaegsed Tallinna piiskopiarhiivi arhivaa-
lid, ei ole säilinud. Teksti transkriptsioon on teh-
tud Tallinna raearhiivist pärit koopia järgi. Ilmselt
on koopia koostatud piiskopi kantseleis Tallinna
rae jaoks.

Läkitusest selgub, et Tallinna piiskop on pöör-
dunud paavsti kantselei poole, asutamaks uut ven-
naskonda, mis abistaks abiellumiseks vajaliku
kaasavara soetamisel vaeseid tütarlapsi, hoides
neid sel viisil halvale teele sattumast. Kahetsus-
väärsete tagajärgede vältimiseks lubabki paavst asu-
tada Tallinna mõlemast soost liikmetega vennas-
konna Rooma Santa Maria Sopra Minerva kiriku
juures tegutseva vennaskonna eeskujul. Lühidalt
ongi see kogu dokumendi sisu.

Nimetatud vennaskond asutati Rooma Santa
Maria Sopra Minerva kiriku juurde kardinal
Giovanni Torquemada1 toetusel 1460. aastal üles-
andega vaestele tütarlastele abiellumiseks või
kloostrisse astumiseks kaasavara koguda. Vennas-
kond kandis Maarja kuulutamise nime. Kardinal
oli doteerinud ka Püha Jacobuse kabeli samas kiri-
kus. Pärast Giovanni Torquemada surma 1468. aas-
tal läks kabeli patronaadiõigus üle vennaskonnale
ning vennaskonna nimi kandus üle kabelile. Li-
saks Maarja kuulutamise vennaskonnale asutati
Santa Maria Sopra Minerva kiriku juurde 15. sa-
jandi lõpul ja 16. sajandil veel Roosikrantsi ven-
naskond, Sakramendi vennaskond, Lunastaja ven-
naskond ja Jumala nime vennaskond.

Santa Maria Sopra Minerva kiriku Maarja kuu-
lutamise vennaskond oli jõukas ning sajandite
jooksul tema varandus kasvas, lubades teostada
mõningaid ehitustöid kirikus. 1880. aastaks tõi ven-
naskonna varandus talle aastas sisse 300 000 liiri.2

Milline oli vennaskonna saatus Tallinnas ja kas
ta üldse kunagi suudeti asutada, on paraku tead-
mata. Ilmselt planeeriti vennaskonna rajamist
Toomkiriku juurde � an ecclesia Reualiensi. See sõ-
nastus ei välista siiski, et silmas peeti Tallinna ki-
rikut laiemalt, st lihtsalt vennaskonna asutamist
Tallinna.

Vennaskonna rajamise plaani põhjused võisid
olla mitut laadi. Pole välistatud, et piiskop soovis
uue vennaskonna asutamise initsiatiiviga üritada
lõigata vaimulikku või poliitilist profiiti, see ei saa-
nud aga olla ainuke põhjus. Just ülalkirjeldatud
ülesannetega vennaskonna rajamiseks pidi Tallin-
nas olema ka mingi sotsiaalne nõudlus, st prob-
leem vallaliste tütarlastega.

Reformatsioonieelsetel aastakümnetel elavnes
kõikjal Euroopas katoliiklik vagadusliikumine. Sel-
le elavnemise juuri ja eeskujusid võib tegelikult
otsida juba Musta Surma järgsest pühakutekultu-
se tõusust 14. sajandi keskel ja Gerhard Groote
Devotio Moderna´st 1380. aastatel.3

Vagadusliikumise tõusu võib hiliskeskajal mär-
gata ka Tallinna puhul. Selle nähtuse üheks väljen-
duseks on mitme usulise vennaskonna tegevus.
Traditsiooniliselt piirdutakse Tallinna korporatiiv-
setest ühendustest rääkides Suurgildi, Kanuti gil-
di, Oleviste gildi ja Mustpeade vennaskonna nime-
tamisega ning nendegi puhul rõhutatakse eeskätt
ametialase ühenduse funktsiooni. Rohkem tuntud
on ka Püha Ihu vennaskond tema oletatava lähema
seotuse tõttu linna eestlaskonnaga. Usuline, selts-
kondlik ja hoolekande pool, mis on mistahes kesk-
aegse vennaskonna tekkepõhjuste seas esikohal, ki-
puvad eelnimetatud vennaskondade käsitlemisel ta-
valiselt varju jääma. Kui Suurgild, Kanuti gild, Ole-
viste gild ja Mustpeade vennaskond püsisid ka uus-
ajal ning omandasid luterlikus ümbruses tõepoo-
lest üha rohkem ametialase ühenduse funktsioo-
ne, siis katolikuajal ei piirdunud eeskätt usulis-selts-
kondlike vennaskondade arv sugugi ainult eelnime-
tatutega. Allikates mainitakse Püha Ihu vennaskon-
da, Gertrudi vennaskonda, Victori vennaskonda,
Hiiobi vennaskonda, 10 000 rüütli vennaskonda,
Antoniuse vennaskonda, Rochuse vennaskonda ja
Miikaeli vennaskonda.4 Toompeal tuntakse 15. sa-
jandi algusest Neitsi Maarja vennaskonda,5 millest
pärast reformatsiooni sai Toompea ja Toompea ees-
linnade käsitööliste ühendus. Selle vennaskonna
puhul ei selgu siiski kusagilt, et tal olnuks side
Innocentius VIII poolt lubatud vaeste tütarlaste
abistamise vennaskonnaga.

Paralleelselt hiliskeskaegse vagadusliikumise tõu-
suga suurenes rae osalus katoliku kiriku siseelus.
Niisuguses asjade käigus ei olnud midagi eripärast:
linnavõimude kontroll katoliikliku kirikusüsteemi
üle ja rahaline osalus selles süsteemis suurenes
hiliskeskajal kõikjal Euroopas.6 Enamik uusi initsia-
tiive ei kandnud eeskätt majanduslikel põhjustel
Tallinnas siiski vilja. Linna müüriga ümbritsetud alal
asuvad kloostrid olid rajatud linna konstitueerumise
algperioodil, mil potentsiaal ei olnud veel piiratud.
15. sajandi teiseks pooleks olid vabad ressursid
linna sees aga ilmselt ammendatud.

1490. aastal ärgitas Riia peapiiskop Michael
Hildebrand Tallinna raadi ja piiskoppi rajama frant-
siskaanide (gaudentes) kloostrit.7 Tallinna rae kir-
jast ordumeister Wolter von Plettenbergile juunist
1506 selgub, et raad ei jõua ordu komtuuriga
kloostri ehitamiseks tarviliku maa eraldamise as-
jus kokkuleppele. Ka väidetakse linnal juba kül-

Tiina Kala Bulla confraternitatis



7

lalt kirikuid, kloostreid ja seeke olevat. Lisaks oli
rael endal kavas rajada nunnaklooster, kuhu või-
nuks asuda linnakodanike tütred, kahe kloostri
ehitamine korraga käinuks aga linnale üle jõu.8

Uue nunnakloostri püstitamise kavandamisel ja
nimipühaku valikul võidi saada otsest eeskuju
Lübeckist, kus 16. sajandi algul asutati patritsi-
aaditütardele mõeldud Püha Anna klooster.9

Frantsiskaanide kloostri asutamise üle vaieldi
veel 1507. ja 1508. aastal, kusjuures raad seadis
uue kloostri rajamise tingimuseks Mihkli kloostri
sulgemise.10 Ühelt poolt võis see olla märk rae vas-
tuseisust Harju-Viru rüütelkonnale � oli ju frant-
siskaanide kloostri rajamine rüütelkonna initsia-
tiiv ning Mihkli nunnaklooster rüütelkonna kait-
se all, nunnad aga enamasti rüütelkonna daamide
hulgast pärit. Teisalt viitab see ilmselt linna res-
sursside ammendumisele.

Kas oli siin oma osa ka uusaegse mõttelaadi
levikul, mis hiljem usupuhastuse läbi teinud maa-
des sundis ehk juba katolikuaja lõpul kiriku pealt
kokku hoidma, jääb siinkohal lahendamata küsi-
museks. Selge on vaid see, et nii Püha Anna nun-
naklooster kui ka Santa Maria Sopra Minerva ees-
kujust lähtuv vennaskond jäid kas sootuks asuta-
mata või ei jõudnud tähtsusetust algrakukesest
kaugemale. Mingeid teateid nende tegevusest ei
ole õnnestunud leida.

Uute kiriklike institutsioonide asutamise soo-
vi taga ei saa näha ainult Tallinna piiskopi või Har-
ju-Viru rüütelkonna ambitsioone � kavatses ju ka
Tallinna raad omalt poolt kloostrit rajada. Nii võib
kõiki kirjeldatud katseid, sh vaeste tütarlaste abis-
tamiseks mõeldud vennaskonna rajamise katset,
pidada üheks osaks reformatsioonieelsest katoliik-
likust vagadusliikumisest. Millised kaugemad põh-
jused seisid aga katsete eneste ja nende luhtumi-
se taga, on juba pikema analüüsi ülesanne.
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