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Ott Sandrak

Siin on tegutsenud 15 aastat MTÜ Teine Tants. Nende poolt tuli ka mõte koostada Kanuti gildi 
hoonest raamat. 
Enne seda oli see väidetavalt ainus ühiskondlik ajalooline hoone, millest raamatut polnud.
Kanuti gildi kui organisatsiooni on samuti väga vähe eraldi kajastatud.

Vana Tallinna sari, Anu Mänd – parim keskaegse linnaelu uurija.
Kanuti gildist ja selle oldermannidest, 2005.

Enne seda oli pool sajandit tühjust. EW ajal avaldati üks teaduslik teos, peamiselt saksa või 
alamsaksa keeles.

Hoone saatus on olnud tänamatu, samuti selle peremeeste loo kajastamine.
Väidetavalt on tegu Eesti kultuurilooliseima paigaga. Ainuke konkurent olevat TÜ peahoone.

Kanuti gild kui kõige pikemalt dokumenteeritud juriidiline isik.
Kuna keskaegsed gildid olid sisuliselt MTÜ-d, siis on tegu meie vanima MTÜ-ga.

Kanuti gildi tegevus on leidnud vähe kajastamist mh ka eelarvamuslike hoiakute tõttu, et tegemist 
oli priviligeeritud saksa organisatsiooniga.
Alguses polnud kindlasti tegu mingi suletud saksa korporatsiooniga.

1326 – juhuslik esmamainimine, juttu on gildist kui majaomanikust

1922 – gild saadetakse laiali koos teiste seisuslike organisatsioonidega.

Ajalugu algas ilmselt 13. sajandil. Seega kokku 7 sajandit tegutsemist.

Gildidest tervikuna on ilmunud üks käsitlus, ülikooli toimetis, 1950ndatel. Autor oli Leo Tiik, kes 
oli Tallinna Linnaarhiivi üks parimaid tundjaid.
Tema algatas Tallinna kinnistute läbiuurimise, mis on väga tänuväärne teema. Kvartalite sisejaotuse 
hämmastav säilimine keskajast saadik + dokumendid.
Põhjused selleks: 1) rikkus kõrgkeskajal, ehitati väga palju kivist; 2) linn ei põlenud 5 sajandit – see
on haruldus Euroopa kontekstis.

Leo Tiigi uurimus vääriks kordustrükki, aga samas on sealt ka mõned eksitused levima läinud.
Oleviste gild = eesti asi ja Kanuti gild = saksa asi – see on vale.

Milline on väidetavalt Tallinna vanim gild? Vastus: Püha Ihu Gild. Ka sellest on püütud teha eesti 
asja. Hõbevalge ja Hõbevalgem.
Ott Sandraku arvates on see jamps.
On täpselt teada, et Püha Ihu kultus tekkis alles 150 aastat peale Tallinna linna teket.
Püha Ihu Gildi skraa võib olla küll vanim originaal, mis meil arhiivis on, aga seetõttu pole gild 
teistest vanem.

Alates 14. sajandist on linna dokumendid hästi säilinud. Eriti head on andmed alates 15. sajandist. 
Aga varasem on tumedam maa.
On mõistatusi ja on võimalik püstitada hüpoteese. Pole tõenäoline, et päevavalgele tuleb uusi 
dokumente.



Riigid ja linnad, millega Tallinn on olnud seotud, on põlenud ja dokumendid on hävinud.
Näiteks Stockholmi loss põles enne Põhjasõda. Sinna oli viidud Jelgavast sõjasaagina Liivi ordu 
arhiiv ja piiskopkondade arhiiv. Mõne tunni jooksul hävis nii palju ajalugu.
Sama lugu oli Taanis ja Toompeal. Toompea põles iga paarikümne aasta tagant.
Seega gildide varane ajalugu on hämar. On ainult oletusi.

Kanuti gild on ilmselt vanim teadaolev organisatsioon Tallinnas.
Esimesena on juttu Kanuti gildist, järgneb Oleviste.
Tõendatud fakt on see, et Suurgild tekkis siis, kui osa vendi lahkus Kanuti gildist.
Suurgildi nimi oli pikalt Kindergilde.

3 gildi moodustasid Tallinna kodanikkonna. Suurgild – kaupmehed, Kanuti ja Oleviste gild – 
käsitöölised. Kunagi olid kõik kaupmehed Kanutis, osad ilmselt ka Olevistes.
Gildid olid olemas enne tsunfte. Viimased on hilisemad nähtused.
Gildid on vanim organiseerumise viis. Aga see polnud nii üle kogu Euroopa, vaid tegemist oli 
Põhja-Euroopa nähtusega. Lõuna-Euroopas olid linnaelutraditsioonid küll pikemad, aga 
organiseeruti teisiti.

Gild on vanagermaani sõna, millel on skandinaavia keelte ja ka alamsaksa alge.
Lennart Meri jt on püüdnud tõendada, et tegemist on omadussõnaga, aga Ott Sandraku arvates see 
pole nii.
Sõnade uurimine on huvitav. Laenamine oli mõlema-suunaline.

Gild tuli eesti keelde laensõnana juba keskajal, nt killavoor, tule meie kilda jms.
Gild tähistas algselt osamaksu, klapitatud rahaga peopidamist. Seltskonnale, kes seda praktiseeris, 
jäi lõpuks see nimi külge.
Gildindus polnud ainult linnas esinev nähtus. See polnud ainult kodanikele, kaasatud olid ka aadel, 
kirikutegelased ning kohati ka talunikud.
Tsunfitd olid jällegi ainult linnades esinevad kutseühingud.

Briti saartel, Põhja-Saksamaal, Skandinaavias ja meil olid gildid levinud.
Reformatsioon aga nullis paljud katoliiklikud organisatsioonid, sh gildid, sest gild oli nagu münt, 
millel oli kaks poolt – ilmalik ja jumalik. Nagu tänapäeval Lõuna-Euroopa fiesta. Vanasti ei 
tahetudki neid 2 poolt eristada.

Reformatsioon oli Euroopa suurim varade ümberjagamise projekt. Varad riigistati ja siis jagati näo 
järgi ümber. Saksamaa, Taani, Rootsi, Inglismaa. Keskaegne gildindus nulliti, hävitati ka paberid.
Inglismaal oli gilde ca 10000, Taanis ca 1000.

Tallinna kohta on andmed head. Meil oli gilde ligi tosin. Peale reformatsiooni jäid järgi kolm 
olulisemat. Toompeal elas ajad üle ainult Toomgild ehk Maarja gild. Seda gildi tuleks eraldi uurida.
Toompea oli linna-sarnane asula, millel polnud linnaõigusi.
Toompea on linna vanim asulapaik.
Alates 1219. aastast on Toompead kindlustatud – see on linna algus.
Alles 19. sajandi lõpus liideti Toompea koos aleviga (Tõnismägi, Kassisaba) muu linnaga.
Toompeal olid kodanikud, aga polnud raadi. Lisaks olid seal vaimulikud ja sõjaväelased.
Kodanikud olid koondunud Toomgildi. Selle skraa korraldas elu nagu mõnes väikelinnas.
See süsteem, mis toimis Toompeal, võis olla ka all-linnas enne linnaõiguse saamist ehk enne raadi / 
magistraati.

Keskaegne kodanike iseorganiseerumine.
All-linnas oli juhtroll ilmselt Kanuti gildil.



Linn tekkis Taani võimu all. Taanis ka alles õpiti linnade rajamist.
13. sajandil polnud Põhjala oluliselt kaugemale arenenud kui meie siin.
Kõik käis kuninga ja kirikuvõimu eestvõttel. Linnas pidi resideerima piiskop.
Tolleaegsetes linnades Flensburgis, Schleswigis ja Ribes asusid asju korraldama Kanuti gildid. Neid
oli ka Rootsi aladel, nt Ahvenamaal. Samuti tänu taanlastele Gotlandil alates 12. sajandist.
On seega loogiline, et taanlased tõid Kanuti gildi Tallinnasse kaasa.
On vale oletada, et siin juhtus kõik hiljem kui mujal. Siin käis tihe rebimine merel juba varem. Elu 
siin oli metsik – põhja ja ida piiriala, rängad ilmastikutingimused. Läbi lõid ainult tugevaimad.

Taani oli tollal kõige olulisem riik siin piirkonnas. Taani oli kõige tugevam ja suurima 
elanikkonnaga. Kuni keskaja lõpuni oli neil ka parim laevastik.
Taanlaste veaks oli see, et kord sajandi jooksul korraldasid nad kodusõja, mis tiris neid arengus 
allapoole.
On ime, et nende dünastia üldse alles on, sest sajandite jooksul on olnud nii palju äpardusi.

On põhjendamatu, et siin Tallinnas käis kõik suvaliselt ja stiihiliselt. Pigem oli ikka plaan Taani 
poolt paigas.

Olevi gild on ise tunnistanud, et Kanuti gild oli vanem.

Püha Olav oli Põhjamaade vanim oma pühak.
Püha Kanut oli teine pühak.

Gildidesse jaguneti fraktsionaalselt mitte etnilise päritolu järgi.
Kanuti gildidesse kuulus muidugi palju taanlasi, aga see polnud oluline. Tähtis oli, et tegu oleks 
Taani alamaga. Tegemist oli patriootlike organisatsioonide võrgustikuga.
Olevi gildidel pole sellist riiklikult toetatud võrgustikku. Tegemist on sekundaarse nähtusega.

Kanuti gildis olid mehed, kes vajasid korralikku töökoda, nt linnatöökoda, kus olid kallid 
sisseseaded.
Olevi gildis olid elukutsed, mis ei vajanud töökoda (nt ehitus ja transport, sadam, laevad); samuti 
olid seal elukutsed, mida ei saanud harrastada linnamüüri sees (parkal, lihunik jt).

NB! Eesti suurim ehitis tänaseni on Tallinna linnamüür!

Ehitus ja transport pidid toimima. Nendes valdkondades jätkus tööd kogu aeg.
Linn elas transiitkaubandusest. Linn pidi olema vaenlase- ja tulekindel.
Pidevalt toodi sisse asjatundjaid Lääne-Euroopast, aga samas raskemaid töid tegid kohalikud – 
eestlased, rannarootslased, soomerootslased, riigirootslased.

Alates Mustast Surmast kordusid pidevalt katkuepideemiad.
Elanikkond vahetus pidevalt välja. Kõiki ei saanud pidevalt lääne poolt juurde tuua, seega pidid ka 
skeptilisemad leppima vastristitud metslastega.
Käsitööliste puhul olid algusest peale segaabielud. Kaupmehed tõid rohkem pruute läänest.

Kanuti gild otsustas mingil hetkel mittesakslasi mitte enam juurde võtta.

Kanuti gildil oli Tallinna all-linna tekkes enne linnaõigusi juhtiv roll.
1363 – ilmselt sel aastal eraldus Suurgild.
1333 – sellest aastast pärineb rae korraldus, et ei peaks kuuluma 2 gildi.
Edaspidi on rae liikmed ainult Suurgildist.
Valimisi muidugi polnud, nii nagu kõigis Lübecki õigusega linnades.



Loogiline on eeldada struktureeritud lähenemist linna loomisel algusest peale.

13. sajandi paiku toimusid taanlaste sõjaretked üldiselt iga 3 aasta tagant.

Oleviste, Niguliste ja Pühavaimu kirik ehitati ilmselt 14. sajandi teisel kümnendil.

3 leopardiseeritud lõvi ja hõbedane rist punasel taustal – Kanuti gildi sümboolika, mille võttis üle 
Suurgild, edasi Tallinna raad, väike vapp ja suur vapp.
See on Ott Sandraku arvates parim seletus.

Püha Kanut – kuningas, mitte hertsog.
Kuidas teda ära tunda?
Püha Olav – kujutatud alati suure kirvega + hiljem uss krooniga-  paganlik kuningas.
Püha Kanut – Taani kuninglikud sümbolid vapilõvid ja Dannebrog. Nende kasutus sõltus materjalist
ja suurusest.
Kui tegu oli värvilise kujutisega, siis Dannebrog.
Kui mittevärviline, siis lõvid (vanem sümbol), nt pitseritel.

Kanuti gild kasutas neid sümboleid tavaõiguse alusel, lojaalsusest Taani riigile ning andis need 
edasi linnale jne.

Soovitatav kirjandus

Kõik Anu Männi teosed. Eriti Vana Tallinn nr 15, Kanuti gild ja tema oldermannid.

Saxo Grammaticus. Taanlaste vägiteod, Loomingu raamatukogu. Kogu seda teost tõlgitakse praegu.

Püha Kanut oli üsna julm tapja. Tema noorem sugulane oli pehmema loomuga.

Olevi gild liidetakse Kanuti gildiga Rootsi aja lõpul.
Kanuti gild polnud selles süüdi, kuigi nii lasti asjal paista.
Olevi gildi juhtfiguurid tahtsid liituda. Ka Rootsi kuningas toetas seda.

Lätis jäid Suurgild ja Väikegild alles, kuigi mõisnikelt võeti seal 100% ära ja ei makstud üldse 
kompensatsiooni.
EW seisuste kaotamise seadusega sattusid löögi alla ka gildid. Hiljem kahetseti seda lahmivat 
parempoolitsemist.

Lõvide peasid on kujutatud erinevalt.
Heraldiline lõvi on tagakäppadel.
Kui loom on 4-käpuli, siis on tegemist leopardiseeritud lõviga.

Mustpead polnud kodanike organisatsioon. Nad koondasid potensiaalseid kodanikke + välismaalasi,
kes polnud otsustanud, kus kanda kinnitavad.
Tegemist oli nagu Suurgildi noorteorganisatsiooniga. Nad ei rääkinud kaasa linnavalitsemises. Raad
pidas nõu ainult 3 suure gildiga.
Aga mustpead andsid tugeva panuse lõbustuste korraldamisse ja linna kaitsmisesse.
Ühesõnaga linnapildis olid nad tugevalt esindatud, aga sõnaõigust neil otseselt polnud.

Teised gildid olid rohkem nähtavad oma pühaku päeval, sest siis toimusid protsessioonid.



Kanuti gildist lahkusid Suurgildi suurkaupmehed ehk rahalina ressurss.
Käsitöölised raadi ei kippunud. Selleks oli vaja vaba aega ja kirjaoskust.
Kaupmehed omasid kõige rohkem huve. Neil oli enim võita või kaotada. Vajadusel panid nad oma 
raha mängu.
Kanuti gildist mindi lahku, kuna olid eirnevad huvid ja eriarvamused. Suurkaupmehed olid 
rikkamad ja saksamad.

Nimetus Lastegild on pärit ajast, mil mäletati linna asutajaid ehk oma vanaisasid. Lastegild kui 
järglaste gild.

Eestis suutsid 3 suuremat gildi end peale reformatsiooni ümber vormistada.
Meil oli altpoolt tulev reformatsioon.
Inglismaal, Taanis, Rootsis, Norras viidi reformatsioon läbi valitseja käsul.
Meil oli tegemist linnade omaalgatusega ja kodanikud ei hakanud likvideerima gilde, mis olid linna 
sambad.
Ära kadusid need gildid, mis tegelesid ainult usupühade pidamisega.
Pisigildidel polnud ka oma kinnisvara.
Tallinnas ei võtnud keegi gildidelt kinnisvara ära. See puudutas ka Toomgildi.
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Põhjapool tähistatakse suvist ja talvist pööripäeva enam kui lõunapool. Seal on vastupidi. 
Kevadised ja sügisesed pööripäevad on olulisemad.

Stude kohviku majas on säilinud 1/3 algsest hoonest. Varem lõppes see kvartal seal kiilukujuliselt. 
Väljak kiriku ja Suurgildi hoone vahele on eraldi tekitatud.
Vana maja müüdi maha klausliga, et uus omanik lammutab pool maja ära. Nii sai Suurgildi fassaad 
vaadeldavamaks ja ühtlasi lõunapäikest.
Tegemist on hea kohaga – 2 peatänava ristumiskoht. Toompea ja sadama vahelised ühendused – 
Voorimehe, Pühavaimu, Brookusmägi, Pikk tänav.

Turuplats on ilmselt alati olnud Raekoja platsil. Teisi lamedaid kohti eriti ju polegi vanalinnas 
kaldareljeefi tõttu.
Tavaliselt on linnades olnud selline süsteem, et on 2 platsi: turuplats ja kirikuplats.
Ilmselt asus Kanuti gildi hoone seal Pühavaimu kiriku ees.
Kui suurkaupmehed lõid lahku, siis tuli ju maja jagada.
Pole tõendeid, kas suurkaupmehed ostsid vana maja välja ja käsitöölistele uue.
Kaupmehed kedagi välja visata küll ei saanud.

14. sajandi teisest poolest kuni 15. sajandi teise pooleni oli parim majanduskasvu aeg Tallinnas 
peale seda, kui taanlased rüüstasid Visby.
Ühe õnnetus on teise õnn.

1326 – Kanuti gildi hoone esmamainimine
1406 – uus maja naabrilt juurde – see, kus praegu on saal

Tallinn muutub kivilinnaks 15. sajandil. Seega see, et Kanuti gildi hoone oli 1326 kivist, polnud 
sugugi tavaline.
Alguses ehitati kivist aidad, siis elamud. Ka taludes panustati eelkõige majandushoonetesse ja siis 
alles elumajadesse.

Lübeki linnaõigus nägi ette, et kõik ehitustööd, mis võiksid naabri huve piirata, tuleb kooskülastada.



See on hea ajaloo uurimise seisukohast. Mida rohkem on andmeid, seda parem.

Kanuti gildi hoone oli trapetsi-kujuline. Ei ole selge, kas naabrimehed olid Kanuti gildist. Ilmselt 
mitte, kuna sadulsepad ja müürsepad olid pigem Olevi gildist. Naha parkimine jms toimus meil 
väljaspool linnamüüri. Erinevalt nt Maroko linnadest jt.

Suurgildi võeti vastu ainult suurkaupmehed / transiitkaupmehed. 
Jaekaupmehed olid peamiselt Kanuti gildis, aga osad ka Olevi gildis.

Suurgildi-poolne vanem hoone oli väiksem ja uus ostetud hoone (praegune saal) oli avaram.
Sarnane süsteem oli ka Olevi gildis. 
Samas Suurgildis oli teisiti, kuna nende krunt oli pikem.
Pole teada, kas majad ehitati kohe välja kogu krundi pikkuses.
On säilinud üks müür, mis võimaldab tõlgendada nii ja naa.
Vana – eeskoda, uus – gildisaal.

Petikniššidega viilud olid 15. sjaandil väga popid. Suurgildi oma on ilmselt vanim, peale mida tuleb
sarnaseid viile palju. Nt Olevi gild, Pirita klooster.

Teravamad portaalid – 15. sajandi II pool.
Ümaramad portaalid – 15. sajandi lõpp.

Dunkri 9 – gooti stiilis portaal + barokne uks.

Gildisaal ilmselt ei olnud võlvitud.
Olevi gildil said eriti ilusad võlvid. Selles gildis olid ka müürsepad jt.

Tallinna vanimad võlvid on Mihkli kloostris.
Elumajades hakati võlvima keldreid kalorifeerahjude tõttu. Enamik selliseid võlve on Rootsi ajast.
Avalikes hoonetes hakkasid võlvid levima peale Raekoja valmimist.

Keldrivõlvide dateerimine Kanuti gildi majas on võimatu, sest uurimisi pole tehtud. Väliuuringuid 
oleks vaja.

Viil oli ilma niššideta, võlve polnud, portaal sarnanes Raekoja omale – kõik viitab sellele, et suur 
ümberehitus oli 15. sajandi alguses.

Lupja polnud kunagi liiga palju. Kõigepealt kaeti linna vajadused ja alles siis eravajadused.

Raekoja ja Suurgildi ehitajad olid ilmselt samad mehed. 
Võib oletada, et vahepeal ehitasid nad Kanuti gildi 2 maja kokku.

1407 käis Pirital ka juba äge ehitamine. Müüritööd + puusepatööd + maalritööd.
Rahvapärimuse kohaselt on Saha kabel, Pirita klooster ja Kanuti gildimaja ehitatud samal ajal.
Saha kabel oleks seega vanem, kui seni on pakutud.

Ott Sandraku nali: Kui ei tea, mis ajast on meil mingi keskaegne hoone, siis võib muudkui pakkuda 
15. sjaandit – sellega üldiselt mööda ei pane.

1433. aastal toimus all-linnas viimane suur tulekahju, mil kaotati terved kvartalid. Kanuti gildimaja 
ilmselt pääses.



Gildid ja kirikukogudused üürisid pööninguid kaupmeestele välja.

Olevi gildimaja põles, nad liideti Kanuti gildiga ja viimane müüs päranduseks saadud põlenud 
majad maha. Neid kasutati poe- ja laoruumidena, kuni mustpead need ostsid ja päästsid.
Ka Kanuti gild sai selles 16. sajandi põlengus ilmselt kannatada.

1863 – suur lammutus.
Selle maja põhiprobleemiks läbi sajandite on olnud valguse puudus.
Saal paigutati lõuna poole. Seegimaja oli siis ilmselt madalam kui tänapäeval.
Eriti keeruline oli olukord elektrieelsel ajastul.

On imekspandav, miks Kanuti gild ei otsustanud ehitada uut hoonet endisesse kindlustusvööndisse.
Tollal ei hinnatud veel keskaegseid ehitisi. Paarkümmend aastat hiljem oleks ilmselt mõeldud teisiti.
Mõtlematut lammutamist oli paraku igal pool Euroopas. Me polnud ei heas ega halvas mõttes 
erilised.

Tagant poolt vaadatuna on uusgootika näiteks ainult need 3 akent. Fassaadis on rohkem inglaslikku 
neogootikat.

Klassitsism = tegelikult antiik.
See, mis oli peamiselt 19. sajandil, on neoklassitsism.

Neo-stiilidest sai mingil hetkel väga villand. See ajastu sattus põlu alla.
Kasutati mõisteid pseudo-gootika ehk võlts-gootika jne.
Halvustati saksa värki ja saksa maitset.

1970ndateni saavad neo-ehitised peamiselt ainult sõimu osaliseks. Nad pole ka kaitse all.
Järk-järgult olukord muutub.
Kanuti gild sattus kaitse alla oma asukoha tõttu. Eraldi mälestisena võeti hoone kaitse alla alles 
peale taasiseseisvumist.

1930ndatel kaaluti praeguse maja maha lammutamist.
E.J. Kuusik oli see, kellega kaubandus-tööstuskoda asju ajas.
Samal ajal käis Kunstihoone ehitus.
Kuusik projekteeris siin trepikojale katuseaknad, aga need hävisid NL ajal.

Uue hoone projekteerisid 3 inseneri – eestlane, sakslane ja venelane.
Ümberehituse käigus säilis maja struktuur – kolmik-jaotus, korrused.

Ukse kohal olnud raidkivi tuleb varsti Niguliste muuseumis ekspositsiooni. See on üks väheseid 
polükroomseid säilinud raidkive. Aga need värvikihid, mis seal praegu on, on 18. sajandist.

19. sajandil tegeleti raidkivide süstemaatilise puhastamisega „barbaarsetest“ värvidest!

Luther ja Kanut olid Tallinna esimesed monumentaalskulptuurid. Alles 19. sajandi lõpus tulid teised
ausambad.

Kanuti gildi hoone on Ott Sandraku sõnul kõige kirjuma kultuuriloolise taustaga hoone.
EW ajal asus seal telefonikeskjaam. Siit oli parim ühendus kogu Eestiga.
Seetõttu oli see NL ajal salajane objekt. Kuusiku projekteeritud interjöör ei säilinud.

Konspekteeris Liina Steinberg


