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MUHU KATARIINA KIRIKU KELLADEST

MaiMeriste

Kui tavakujutluses kerkib kirikukelladest rääkides silme ette suur pronk-
sist valatud kell kõrgel tornis, siis esimesed kellad võisid endast kujutada

hoopis muud. Üleskirjutusi kloostritest, kus kellahelin kutsus palvele ja
märkis kloostrielanike surmasid, leidub Euroopas juba 6. sajandist. Sõ-

nastus laseb arvata, et mitte alati ei olnud tegemist pronkskelladega. Va-

rasemad kellad olid metallilehest koolutatud krapi- või kuljuselaadsed,
sarnased kariloomade kaelas kasutatuile. Erinevatel aegadel ja erinevais

paigus on helimärguandena kasutatud ka sarvesid, pasunaid, puust loku-

laudu, nuiaga loodavaidmetallist gonge, helisevaid anumaid ja tilata kel-

lasid. Puust semantron on siiani kasutusel nt Kreeka õigeusu kloostrites.

Ajapikku asendusid muud instrumendid siiski valdavalt pronkskelladega.
Viited just selliste kasutamisest muutuvad sagedasemaks 8. sajandi teises

pooles ja 9. sajandil ei lase kirjeldused enam kahelda pronksist valatud

kellade olemasolus. (Arnold ja Goodson 2012) Millal esimesed kirikukel-

lad Muhu saarele jõudsid, ei ole teada, küll aga võib arvata, et Katariina

kiriku püstitamise ajaks 13. sajandil kuulus kell juba enesestmõistetavalt

kiriku inventari hulka.

Muhu kirik pälvib kaasajal tähelepanu oma tornitusega. Viimane ki-

riku katusel asunud puust kaheksatahuline hari torn põles 1941. aastal ja
hilisemate restaureerimistööde käigus ei peetud vajalikuks seda taastada.

Puust haritorni esmamainimine jääb 1764. aastasse, kuid kuna siis räägi-
takse „uueks” saanud tornist 1714—15 täiesti lagunenu {baufällig) asemel,

on selge, et torni tegelik sünd jääb varasemasse aega. Kunstiteadlane Vil-

lem Raam oletas selle võimalikku keskaegset päritolu. (Raam 1983)
Kellade eksisteerimist kirikus ei pea aga siduma kellatorni olemasolu-

ga. Kiriku läänemüüris leidub kolm müüri valmimisega üheaegset algselt
läbi müüri ulatunud talapesa, mis sellisena lubavad oletada välisseinal

asunud viiljat varikatust - võimalikku kella asukohta ka kiriku tornituil

ajajärkudel. (Kilumets ja Parmakson 1995)
1769. aasta visitatsiooniprotokolli kirikuvarade nimistu sisaldab kaht
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kella: „13: Eine groEe Glocke in Thurm; 14: Eine dito kleinere, die, weil

sie geborsten nadi Arensburg in die Provincial Canzeley gebracht ist, um

umgegoEen zu werden.” 1 (EAA 1292.2.64.12) Mõranenud, sulanud või

ka lihtsalt halva kõlaga kellade saatus oli tihti saada ümber valatud, et

vähendada kulutusi uuele kellale (Kilumets 2007). Kuressaarde (Arens-

burgi) viidud Muhu kiriku kella tegelik saatus jääb siinkohal teadmata.

1827. aasta augustis paberile pandud pöördumises tulevastele põl-
vedele2 kirjeldab toonane Muhu Katariina koguduse õpetaja Alexander

Schmidt3 kirikut järgmiselt: „Sie ist von Stein, hat 3 Gewölbe und einen

1 „13: suur kell tornis; 14: eelnimetatust väiksem, mis viidud Arensburgi provintsiaalkantseleisse, et

saaks ümbervalatud, kuna on mõranenud.” (Saksa k.)
2 Muhu pastori Alexander Schmidti plekist vutlarisse paigutatud kiri aastast 1827 pealkirjaga „Nach-
richten” leiti Muhu Katariina kiriku altariretaablist 1984. aastal, kui kirikus algasid restaureerimis-

tööd ja altariretaabel seniselt kohalt eemaldati.
3 GottlobAlexander Schmidt (1793-1871) sündis Valjala pastori peres. 1814-18 õppis Tartu ülikoo-

lis, oli 1818-22 Jaani koguduse ning 1822-71 Muhu pastor, ühtlasi 1842—71 Saaremaa superinten-
dent ja konsistooriumi viitsepresident. Oli Õpetatud Eesti Seltsi korrespondentliige ning hea eesti

keele oskajana tegi kaastööd E Wiedemanni „Eesti-Saksa sõnaraamatu” (1869) koostamisel. Tema

viiest pojast said samuti silmapaistvad haritlased. 1837 tõsteti Schmidtide perekond aadliseisusesse.

A. G. Schmidt on maetud Muhu kalmistule.

Vaade haritorniga Muhu kirikule läänest. Carl Sarapifoto, 1939.
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hölzernen Thurm, der 1764 neu aufgebaut worden. In demselben be-

findet sich eine Glocke mit der Inschrift: „Zu Gottes Ehr vndt For Der

Gemein AufMohen Hadt Der Her Oberste Igelström Diese Klock Gisen

lassen 1663.
-

Durich Gottes Hylf Bin Ich Aus dem Feuer Geflossen,

Willem Keckermann Hadt Mich Gegossen.””' 1 (JSM 612 Ar 1389)

1663 valatud ja 1827 kasutusel oleva kella kirjeldusele järgneb põgus
võrdlus: „Väike mungakirjadega kell on kasutuskõlbmatu.” Kahjuks ei

ole A. Schmidt pidanud vajalikuks väiksema kella kui kasutuskõlbmatu

kirjeldamisel detailidesse laskuda, seega ei ole midagi täpsemat teada kel-

la asukoha, kasutuks tunnistamise tagamaade, mõõtmete, pealiskirjade
jms kohta. Üksiti puuduvad viited, mis aitaksid kindlaks teha, kas 1769

Arensburgi viidu jäi/naasis millegipärast veel veidi enam kui pooleks sa-

jandiks Muhusse ja on sama, mida nüüd, 1827 mainib pastor Schmidt.

Mungakiri (.Mönchsschrift) ehk gooti minuskelkiri ehk gooti väiketäht-

4 „See on kivist, kolme võlvikuga ja puust torniga, mis 1764 uuesti üles ehitati. Sellessamas asub kell

pealiskirjaga: „Jumala auks ja Muhu koguduse jaoks on härra ooberst Igelström selle kella valada

lasknud 1663. — Jumala abiga olen ma tulest voolanud, Willem Keckermann on mind valanud.” .”

(Saksa k.)

Pastor A. G. Schmidti kiri vutlaris. Mai Meriste foto, 2018.
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Pastor Gottlob Alexander Schmidt. Foto: Muhu Muuseum, JSM-248_32F.
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Pastor Schmidti kirja 2. lehekülg. 1827.
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kiri lubab viimati mainitud kella valmistamise paigutada keskaega" 1.
1663. aastal ooberst Igelströmi poolt valada lastud suure kella edasi-

sest elukäigust on täpsemaid andmeid. 1861. aasta 13. detsembri „Per-

no Postimehes” kirjutab toonane Muhu koguduse köster Carl Wilhelm

Freundlich6 pragunenud kella ümbervalamisest Pärnus meistri Petersoni

juures: „Meie kirriko-kel, mis aastal 1663 meie kirriko nimme peale olli

wallatud ja kinkitud ja siis pea 200 aastat kirriko tornis kollanud, sai pari
aasta eest praggo sisse ja sellega kaddus temma illus ja walli heäl, mis

waikse ilmaga peale 20 wersta ümberringi ärra kuuldi. Se olli nüüd keige

koggodusse liikmetele suur kurvastus, ni hästi üllematele, kui allamatele,

ja isegi wöera usso rahwale, kes meie koggodusses ellawad. Keik sowisid ja
andsid nöu, rahha korjata, et ueste saaks ümber wallatud. Nenda sündis

ka. Meie arrmas öppetaja, kes ka ühtlasse Sarema piiskop on ja kes jubba

5 Minusklid levisid Euroopas 14. sajandi jooksul ja hääbusid enamasti 16. saj keskpaigaks. Eesti va-

nim minuskelkirjaga kell pärineb aastast 1433 ja asub Tallinna Püha Vaimu kirikus (säilinud varena),
noorim on aga 1599. aastal tallinlase Cort Hartmanni valatud Jüri kiriku kell. Minusklite sedavõrd

hiline esinemine jutustabkellavalamisest kui konservatiivsest käsitööalast, teisalt võib selles näha ka

viidet Tallinna teatud provintslikkusele. Nii saamerääkida Eesti kellade keskaja kestmisest lausa 16.

saj lõpuni. (J. Kilumets 2017.)
6 Carl Wilhelm Freundlich (180-1872; muhulastel Rendi) sündis Kuressaares rootsi päritolu kangru
Gustav Henriksoni ja Pühast pärit koolmeistri Steinbergi tütre Tio pojana. Kasvas üles Jaani kiri-

kumõisas, kus sai lahke iseloomu tõttu hüüdnimeks freundlich (sõbralik), mis edaspidi kinnistus

perekonnanimena. Õppis Kuressaares tisleriks, lisaks omandas muusikalisi teadmisi. 1824 kandidee-

ris Muhu köstri ja koolmeistri ametikohale, kuhu jäi surmani. On avaldanud kaheksa raamatut, sh

sentimentaalseid rahvaraamatuid, praktilisi nõuandeid põllumeestele ja moraliseerivaid jutukesi, li-

saks algupäraseid luuletekste, kuhu riimis kohaliku elu sündmusi. Pärast „Perno Postimehe” ilmuma

hakkamist saatis sellele sõnumeid Muhust. C. W. Freundlich on maetud Muhu luteriusu kalmistule.

Minuskelkiri Jüri kiriku kellal. Juhan Kilumetsa frotaaž.
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39 aastat meie kirriko peal öppetajaks olnud, tundis sedda kahjo ommas

süddames weel ennam, teggi kantsli pealt paar pühad palwe manitsust ja
ärratas weel mönne süddant, kes muido omma arro põiest õlleks tuimaks

janud; agga mönnele ei möunud palwe egga maenitsus, sest nende südda

rippus ja rippub weel praego mammuna külges.
Kaks pärris möisawannemad kinkisid iggaüks 50 rubla, krono-

möisawannemad wähhem, tallorahwas sedda möda, kuida jöudo ja ar-

mastust pühha koja wasto süddames olli. Mönni kehwa andis rohkeste ja

pea ülle oma jöu.
Nüüd, tännawo Novembri ku lsel päewal, sai se Muhhoma Lutteruse-

usso kirriko-kel Perno linnas kellawallaja meistri Petersoni jures ümber

wallatud, kus weel teine wannast, teadmata ajast, katkine kel, 150 naela

raske, jure anti, et uus piddi jälle wanna suruseks sama. Meister on omma

tööd wägga illusaste ja ausaste teinud. Wannad kirjad ja aasta arrud, kui ka

ueste ümber wallamise aja arru ja omma nimme, kui Perno linna meister,

ühhe külje peale saksa kele luggeda pannud ja teise külje peale ma-kele

peal: „Tulge! sest keik on jo walmis.” Oh! peaks se sönna iggamehhe luust

ja lihhast läbbi leikama!

Nowembri ku 28mal päewal 1861 sai se kel ülles torni omma wan-

na paika jälle pandud, wägga kärme ja selge heälega. Temma kalub 1730

naela ja on siis 692 rubla wäärt; aga on 20 naela7 kergem juhtunud, kui

wanna olli.”

Kas kirjatöös nimetatud „teine wannast, teadmata ajast, katkine kel”,

mis „Igelströmiga” kokku valati, on 1827. aastal mainitud mungakirjali-
ne? C. W. Freundlichi sõnastus laseb arvata, nagu oleks väike lisatud kell

saadud kellavalaja materjalide hulgast, kuid Muhu koguduse 1860. a pro-
tokolliraamatus kahel leheküljel loetletud kella ümbervalamise eeltingi-
mused ja kokkulepped meister Petersoniga8 mainivad punktis 2 väiksemat

7 1730 naela = ~708 kg; 20 naela = 8,2 kg; 150 naela =~61 kg.
8 II der Glockengiesser Meister C. W. Peterson aus Pernau erbot Sich den Umguss der geplatzten grossen

Thurmglocke der hiesigen Kirche zu übernehmen, und ivurde beschlossen ihm diese Arbeit jedoch unter

folgenden Bedingungen zu übertragen:
1. zu. ..dest hat er nach Vollendung des beabsicbtigten Umgusses die Glocke zu St. Nikolai und St. Eli-

sabeth in Pernau ein Zeugniss aus dem diesigen Magistrate darüber beizubringen, dass nach gehörigen
Prüfung der Umguss beider Glocken ihm vollkommen gut gelungen, und Sie im guten zustande sein, —

welche Zeugniss er bis zum Herbste künftigen Jahres vorzustellen hat.

2. das Glockengut ohne Eiseniverk ist von der umzugiessenden grossen Glocke, so wie von einer älter

kleinere, zum theilweisen Ersatz des Metall-verlustes beim Umguss mitzusendenden ebenfalls geplatzten
Glocke vor dem Umguss aufderRatswage in Pernau zu wiegen, und über solches Gewichtjeder einzelnen

Glocke das Zeugnis hierher zu senden.
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kaasasaadetavat kella, mis tuleb samuti enne suuremaga kokkuvalamist

üle kaaluda.

1861 ümber valatud kell sai tornis kärme- ja selgehäälselt kõlada pool
sajandit. I maailmasõja aegu, 1915. aasta augustis koguti Vene võimude

korraldusel kirikukellad Lääne-Eesti ja saarte kirikutest kokku eesmärgiga
need evakueerida, sest hinnalist metalli ei tahetud lasta langeda pealetun-

givate sakslaste kätte (Kilumets 2007).

Venemaale saatmine ootas ka Muhu Katariina kiriku kella. Kell võeti

tornist alla augustis 1915. Üles on tähendatud allavõetud kella mõõtmed

- kõrgus koos kannaga 44 tolli ja alumine läbimõõt 44 tolli (s.o u 112 cm)
- ning pealiskirjad: eestikeelne „Tulge, sest kõik on ju valmis”, teisel küljel
saksakeelne „Allein Gott in der Höhe sei Ehre”. (Raam 1983)

Kella eskortisid Haapsalu suunas Muhu Katariina koguduse toona-

ne köster Andres Vana ning muhulased Madis Klaar ja Madis Poleühtid.

Saaremaalt ja Muhust teele asunud voor jäi teispool väina ööbima Ha-

nila pastoraati. Seal tuli voori saatnud meestel mõte kella kaugele reisile

siiski mitte saata. Kella päästmiseks võeti nõuks see sealsamas pastoraadi
aeda maha matta. Plaan tehti teoks. Hanila pastor W. Nerling9 isiklikult

oli aidanud kaevata kella 20 jalga jääkeldrist põhja poole kompostihun-
nikusse. Samasse maeti ka kaks väiksemat kella Anseküla kirikust. (EAA

1292.1.238.108)

3. die umgegossene Glocke muss von denselben Umfangs und Grosse sein, wie die gegenwärtige, und der

mitzusendende Klöppel bleibt von denselben Stärke und Länge wie bisber.

4. Ausser alte Metall darfnicht mehr ais 10proct (procent) am Gewicht durch den Umgiess verloren

gehen.
5. Was ausser dem alten Metall der kleinen geplatzten Glocke noch zur Dekung des unterPt 4 erwähnten

Verlustes am Gewichte der grossen umzugiessenden Glocke von herrn Peterson an neuem Metall zugelegt
werden sollte, ist demselben mit 30 kop per Ib zuverguten.
6. An Umgiessenlohn ist das Metall- Gewicht der neuen Glocke ohne Eisenwerk mit 20 kop per Ib zu

bezahlen., und batherr Peterson durcbaus kein Geld vor guten Ablieferung der Glocke zu verlangen der

Metall-Gewicht der neuen Glocke Zeugnis derRatswage zu bestimmen.

7. die anzubringende Umschrift wird vom Pastor loci aufgegeben werden.

8. Herr Peterson macbt sich verbindlich bei HerfuhrAujziehen aufden Tburm und Aufstellen der umge-

gossenen Glocke selbst gegenwärtig zu sein ohnefür dieReise[?] und seine Mühe irgend welche bezahlung
zu forden. Auch bat er nach ibre Aufstellung eine Probeläutung mit ihr während 2 Mai 24 Stunden

vornehmen zu lassen.

9. Herr Peterson bat mit Seinem ganzen beweglichen und unbeweglichen Vermögefür die gute bescbaffen-
heit der neuen Glocke zu haften.
Was zu bezahlung der umgegiessenden Glocke amfreiwilligen beiträgen mangelt, wird aus Kirchen-Mit-

teln berichtigt werden. (EAA 1292.1.238.29)

9 Wilhelm Nerling (1881-1944) teenis Hanila ja Varbla pastorina aastail 1901-1928. Tema isa Ar-

nold Nerling (1837-1902) oli aastail 1872-1902 Muhu pastor. (Toim.)
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Kuigi mõni kell on sel kombel sõjasegadikust pääsenud, ei olnud seda

õnne Muhu kirikukellal. Veidi pärast kellade matmist Hanilas lekkis info

Vene sõduritele, kellad kaevati üles ja nende edasine saatus on teadmata

(Kilumets 2017).

1920. aastatel ootasid Eesti kogudused rohkem või vähem kannat-

likult Venemaale viidud kirikukellasid tagasi. Re-evakueerimine lõppes
1925.-26. aastal. Tagastatud kellad ei olnud paraku needsamad, mis

mõni aeg varem siit läinud. (Kilumets 2007) Muhulased loobusid oo-

tamast ja tellisid uue kella Tartust AS-ilt „Tegur”.'° Kirikule uue kella

10 AS „Tegur” - Franz Faure’ 1881.a Tartus asutatud metallitöökoja ja hilisema tehase baasil loodud

masinavabrik, mis 1920 sai nimeks Põllutöömasinate Tehase AS „Estöö” ja seejärel põllutööriistade

ja masinavabrik AS „Tegur”. Pankrotistus 1930ndate algul.

Muhu köster ja koolmeister CarlWilhelmFreundlich. Foto: Muhukoguduse

arhiiv.
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hankimise küsimusega ja selleks vajaliku raha korjamisega tegeleti Muhus

juba 1922. a kevadel. Koguduse juhatuse koosolekult 20. aprillil 1923 on

üles tähendatud:
„ Jaen Saarik tegi ettepaneku, valget vaske osta, et siis

kirikukella valada. Kirjatoimetajale tehti kohuseks I) Tartu Teguri poole
pöörda palvega, et meile teadustaks, kui palju 40-puudaline kell maksab

nende materialiga ja palju meie materialiga ja II) Valitsuse poolt kuulata,

kas võib vaske osta.” (EAA 1292.1.238.123) Sama aasta 1. novembril on

ette loetud „Teguri” põllutööriistade valamise vabriku vastus, milles kella

1 puuda valamise hind määrati 5000 marga peale (EAA 1292.1.238.124).
1924. a jaanipäeval peeti raha kogumiseks näitusmüük, lisaks tegeleti

samal aastal kiriku kella heaks vilja kogumisega, seda kõike kahjuks mitte

loodetud tulemustega, sest 23. märtsil 1925 otsustati varem plaanitud

40-puudase asemel siiski 25-puudaline 11 kell valada lasta. Uue kella pea-

liskirjad kõlasid järgmiselt: „Selle kella on valada lasknud Muhu Ev. Lut.

Kogudus 1925. a. Teguri juures Tartus” ja teisel küljel: „Tulge, sest kõik

on valmis!” (EAA 1292.1.238.130)

6. septembril 1925 seisab protokolliraamatus pidulikult ainsa punk-
tina: „Kella torni viimine. Otsustati kesknädalal kokku tulla ja kell tor-

ni viia, igaüks oma jõu ja nõu abil. Tõnis Kolka paluti ka tulla.” Sellele

sissekandele järgneb neli päeva hiljem, 10. septembril: „Kohalik õpetaja
tänas Jumalat ja neid, kes on aidanud kella muretseda ja neid, kes kella

Kuivastest ära toonud (esimees Väärtnõu Adra ja 2 Äkkega 12 ) ja neid, kes

kella torni tõmmasid (esimees Jaen Väärtnõu, esimehe abi Hans Linnu-

põld, nõunikud J. Schmul, Madis Tüür, Jüri Veskimeister, Aeksander

Noor, köster Vana ja Madis Kolk, siis veel Tõnis Kolk, Madis Vasiksaat,
Mihkel Maripuu, Mihkel Prii, Jaen Ausmeel, Aadu Äke, Ivan Tüür, Mih-

kel Schmuul, Madis Saaremäel, Vassil Ausmeel) ja neid, kes kella ko-

hale seadsid (esimees Väärtnõu, abiesimees Hans Linnupõld, nõunikud

Madis Tüür, Jüri Veskimeister, köster Vana ja teised: Tõnis Kolk, Madis

Vasiksaat, Mihkel Prii, Vassel Ausmees) ja palus, et kolmandik rahast veel

puudub, veel viljakorjamist jätkata.” (EAA 1292.1.238.131)
Kui Venemaalt re-evakueeritud kellasid jagama hakati, vastas Muhu

kogudus 8. detsembril 1925 konsistooriumile uhkelt: „Muhu kogudu-
sel jo uus kell muretsetud, sellepärast ei vaja Venemaalt tulnud kella,”

11 40 puuda = -655 kg; 25 puuda = -410 kg
12 Ader ja Äkke - muhulaste perekonnanimed.
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kuid juba kuu hiljem olid muhulased taibanud, et tagastatud kell aitab

üle saada raskustest võla tasumisel ning 28. jaanuaril 1926 palusid siis-

ki asenduskella. Koguduse protokolliraamatust saab 23. jaanuaril 1926

lugeda: „Kirikukella võla tasumise küsimus. — Et kogudusel Aktsiaseltsi

«Tegurile” kirikukella eest 38 300 mk. maksa on ja kogudusel praegu-

sel ajal puhast raha kassas ei ole, otsustati kella hääks koguduse liikmete

poolt kokku tooduv vili ära müüa 6 veebruaril s. a. võimalust mööda

turuhinna järele ja saadud raha «Tegurile” ära saata. Selles samas küsimu-

ses otsustati samme astuda Ev. Lutheruse usu konsistooriumi kaudu en-

dise kella kättesaamises.” (EAA 1292.1.238.134) Kirikukella eest võlgu
jäädud summa kokkusaamisega rahakorjanduste ja vilja kogumise varal

tegeleti 1926. aastal samuti jätkuvalt.
Tartust tellitud kella eluiga jäi lühikeseks. 1941. aasta septembri kesk-

paigas hävis II maailmasõja lahingutes Muhu Katariina kiriku katusel

asunud puust haritorn ning ühes torniga selles asunud kell. Torni saatuse

ja kella riismete kohta kirjutatakse „Muhu koguduse Prottokolliraama-

tus” järgmist: „15 sept. enne lõunat kell 10 hom. oli kiriku kattusest tuld

nähtud. Wenelased on kiriku lae peale tule teinud ja seal süüdanud, selle

tagajärjel on kellatorn (kirikutorn) ära põlenud ja kiriku kell ära sulanud.

Kiriku lööwide peal on kellast näha paar rusika suurust metalli ja prahi
sulatist.” (EELK Muhu koguduse arhiiv, edaspidi MKA.) Suuliste allikate

andmetel süüdanud torni hoopis Saksa lennukilt lastud leekkuulid, mis

ründas kirikutornis asunud vaatluspunkti, kust juhiti Nõukogude armee

kahurite tuld (Toomet 1998). 1942. aastal koostatud kirikukellade an-

keedis öeldakse, et sulanud kellast jäänud osad on antud metallikorjajaile
(Kilumets 2017).

Nii või teisiti tõdeti 1942. aastal, et Muhu luteriusu kirik on sõja läbi

raskesti kannatada saanud ja 1940ndate lõpuaastatel on koguduse juha-
tuse koosolekutel tihti päevakorras kiriku katuse parandamise küsimus.

Võimalusi selle töö ette võtmiseks nappis, abi ei saadud ühestki vähem

või rohkem asjaomasest instantsist. Koguduse jõududega alustati kiriku

katuse parandamist altari osas.

Muhu Katariina kogudusele on helisenud veel üks kell, kuigi mitte

Muhu suures kirikus.

1931. aastal suleti katuseta kirik ametivõimude poolt ja kogudusel
keelati varemetes kooskäimised. Jumalateenistusi hakati pidama endises
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Kantsi küla Kaigu köstrielamus, mis korraldati ümber palvemajaks. 22.

juuli 1951 koosoleku protokollis leidub päevakorrapunkt 2: «Koguduse
palwelale kirikukella muretsemise küsimus” ja otsus: «Juhatus otsustab

pöörata Karja kog. poole palwega lubada neil olewwäike kirikukell Muhu

kog. kasutamiseks, palwela juurde ülesseadmiseks.” (MKA) Koguduse
väljaminevate kirjade registri sissekandest 24. septembril 1951 selgub, et

Karja koguduse õpetajale on saadetud kiri «Konsistooriumi kirje soovi-

tusega Muhusse kiriku kella üles seadmise kohta.” (MKA) Karja kogudus
on omakorda juhatuse koosolekul 28. septembril 1951 protokollinud:
«Muhu koguduse juhatus on pööranud palvega Karja koguduse juhatuse

poole, lubada Karja koguduses seisev väike kirikukell Muhu kogudusele
kasutamiseks. Arvesse võttes, et Karja kogudus mainitud kella ei kasuta ja
Muhu kogudusel kella üldse ei ole, otsustab juhatus Muhu koguduse ju-
hatuse palvele vastu tulla ja väikese kirikukella lubada Muhu kogudusele
tarvitamiseks.” (KKA)

Katuseta Katariina kirik 1950. aastatel. Foto: Muhu koguduse arhiiv.
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Võimalik, et kella ongi Saaremaalt Karjast Muhusse toimetanud Karja

pastor Oskar Leis, kes teenis ühtaegu nii Karja kui Muhu kogudust. Ar-

veraamatu andmetel on 7. oktoobril 1951 talle välja makstud 30 rubla,

mis on toonase bussipileti hind. Arveraamatus seisab kommentaarina:

„Ettenägemata kui. a. Tasutud kirikukellaveo kuludeks Karjast.” (MKA)
15. detsembri 1951 koosoleku protokollist ilmneb, et kell on kohal ja

paika seatud. Üles on tähendatud päevakorrapunkt 2: «Kirikukella üm-

berseadmine” ja vastav otsus: «Arvesse võttes, et ülesseatud kirikukella

konstruktsiooni juures on vaja läbi viia ümberseadeldis parema kõla saa-

miseks, otsustab juhatus selle töö usaldada juhatuse liikme Villem Väärt-

nõu hooleks.” (MKA)

Kuigi 1957-58 sai Muhu Katariina kirik uue katuse, ei antud hoo-

net tagasi koguduse valdusesse. Teenistusi peeti kirikus uuesti alles aas-

tast 1990, kuid ka siis mindi sügiskülmade tulles tagasi palvelasse. Alates

1991. aastast toimusid teenistused jälle suures kirikus. 1991. aastal on

tehtud nii kirikus kui palvemajas kirikuvarade inventuur, mille nimekiri

sisaldab ainsat tornikella ilma lisakommentaarideta
—

ilmselt sedasama,

Muhu kiriku nimepäeva tähistamine 1958 Kantsi Kaigul. Foto: Muhu Muuseum,

JSM-245_55F.
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mida alates 1951. aastast palvemajas oli kasutatud.

1990ndate teises pooles kolisid jumalateenistused küll uuesti Muhu

suure kiriku katuse alla, kuid sinane kell jäi rippuma Kantsi Köstri-Kai-

gule ja asub sealsamas veel tänasel päeval, olles sellisena võimalik et uni-

kaalne näide kellakasutusest meie palvemajades. Uueaegsel kellal puudu-
vad pealiskirjad ja daatum, mõõtmed (kõrgus cm ja alumine läbi-

mõõt 24 cm) lubavad arvata, et tegu on õigeusu kiriku mitmest kellast

koosnenud kellamängu väikseima „vellega”.

Praegu Muhu Katariina kiriku läänefassaadil varikatuse all asuva kella

kinkis kogudusele Ameerikas elav muhulane Thomas Vaga. T. Vaga lah-

kus Muhust sõjapõgenikuna kuueaastase poisina aastal 1944 ja teenib

praegu piiskopina väliseesti kogudusi USA-s ja Kanadas. T. Vaga kirju-
tab kella kohta järgmist: „...

Muhu kirikule kingitud kell pärineb õieti

Ühendriikidest, kus minu ema Margarita turul kõndides selle kella kaja
kuulis ja see köitis teda nii, et ta ostis kella endale, meeles pidades mind,

kes elasin 1960-ndate lõpus Soomes ja õppisin usuteadust Helsingi Üli-

Kell Kantsi Kaigu endise palvemaja otsaviilul. Mai Meriste foto, 2017.



98

kooli teoloogia teaduskonnas. Mu ema saatis selle kella Soome lootusega,
et paigutaksin kella oma kabelisse, millist minul ei olnud. Kuid minule

kõige südamelähedasem oli Muhu kirik, kuhu viisin kella pärast mu ema

igavikku lahkumist 1994-ndalaastal.” (Vaga 2017)

1994. aastal, mil muhulaste suur kirik oli läbinud vastakaid arvamu-

si põhjustanud uuenduskuuri ja 22. mail taaspühitseti, jõudis kirikusse

veel teinegi kell. 27. juunil 1994 on koguduse õpetaja Illimar Toomet ja
koguduse juhatuse esimees Priit Ling esitanud Tallinna Arhitektuurimä-

lestiste Kaitse Inspektsioonile taotluse kirikukella hankimiseks. Juba 26.

juulil on sõlmitud akt 1754. aastast pärineva tornikella üleandmise ja
vastavalt taotlusele Muhu Katariina kirikusse paigutamise kohta. (MKA)

See kell (kõrgus -30 cm ja alumine läbimõõt 45 cm) ripub praegu samuti

kiriku läänefassaadil kellakatuse all.

Lisaks siinkäsitletuile asub Muhu saarel praegu veel üksteist kella

EAOK kogudusele kuuluvais kirikuis: kuus Hellamaa Peetruse ja Pauluse

kirikus ning viis Muhu-Rinsi Neitsi Maarja Kaasani pühakuju kirikus.

Nende hulgas on nii tõelisi kirikukelli kui kirikus ametit pidavaid udu- ja
laevakelli, Hellamaal mõõtmetelt Muhu saare suurim ning Rinsis Muhu

Kantsi Kaigu kella friis. Mai Meriste frotaaž.
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Thomas Vaga 1994. aastal Muhu kogudusele kingitud kell. Mai Meriste foto.
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1754. aasta kell Muhu Katariina kiriku kellakatuse all. Mai Meriste foto.
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saare praegu vanim kirikukell. Kus ja mil moel on moodustunud prae-

gused ansamblid, millal ja kust saadi ning millised olid nende kirikute

esimesed kellad, nõuab edasist uurimist.

* * *

Autor tänab toetuse ja näpunäidete eest kunstiajaloolast Juhan Kilumet-

sa, Eda Maripuud Muhu Muuseumist ja Kati Seina Rahvusarhiivi digi-
taalarhiivist.

Praegu Muhu kirikus asuv kell aastast 1754. Frotaaž M. Meriste.
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