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2. Kristliku kalendri alged

Kui kristlus levis juudi, Rooma ja roomavälises maailmas, 
põrkus see kokku teiste aja- ja loendussüsteemidega. Need 
koosnesid – nagu kõik kalendaarsed korrad – looduslikest 
ja ajaloolistest elementidest. Tsüklilised ajasüsteemid (päev, 
kuu, aasta) põhinesid Päikese ja Kuu liikumisel või tekkisid 
religioosse ja sotsiaalse kokkuleppe alusel (nädal). Lisaks 
sellele kujunesid välja lineaarsed ajasüsteemid, mis hõlma-
sid pikemaid lõike (ajastuid, perioode) ja millest tekkis aja 
jooksul ettekujutus sündmuste pöördumatust järgnevusest 
(ajalugu). Kristlus tungis mõlemasse vanades kalendrites ti-
hedalt läbipõimunud ajasüsteemi ja muutis neid; kuid võttis 
neist üle olulisi elemente ka omaenda ajalukku. Tänini on 
kristlikus kalendris looduslik ja ajalooline kord omavahel 
läbi põimunud ning kirikuaasta ühendab religioosseid täht-
päevi ja looduslikke aegu.20

Kristliku ajamõiste alge kujunes esialgu juudi aastakorra 
spaleeri najal. Nii kristlased kui juudid jagasid kuud seitsme-
päevalise tsükli alusel, mida võime leida ka vanemates ees-
orientaalsetes kultuurides. Üks Üks Ü päev nädalas oli pidu- või 
puhkepäev. Juudi nädal oli käibel mitte üksnes juudikristli-
kes kogudustes, vaid ka Kreeka ja Väike-Aasia pagankristli-
kes kogudustes. Siit tungis ta aja jooksul kogu Euroopasse.21
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On imetlusväärne, et just mittelooduslik, konventsioonil 
põhinev ajaühik, nädal,22 kujutab endast õhtumaa kalendri 
sedavõrd püsivat elementi, et seda pole kuni uusajani välja 
põhimõtteliselt hüljatud. Alles Prantsuse ja hiljem Vene re-
volutsioon eksperimenteerisid kuu jagamisega dekaadideks 
– ehkki ilma püsiva eduta, sest “puhkus seitsmendal päeval” 
oli hakanud tsiviliseeritud maailmas kuuluma töise elu stan-
dardi juurde.

Juudi päritoluga kristlikus nädalas elas kahtlemata edasi 
paganlik traditsioonivaramu, sest see nädal oli 2. ja 3. sajan-
dil üle võtnud kreeka-rooma planeedinädala selle päevade 
tähistused.23 Roomlased nimetasid nädalapäevi viie palja sil-
maga nähtava planeedi (Saturn, Jupiter, Marss, Veenus, Mer-
kuur) ning Päikese ja Kuu järgi. Seitsmele päevale vastasid 
seitse jumalust. (Hiljem asendati germaani maailmas rooma 
jumalad osaliselt germaani jumalatega. Neljapäevale (saksa 
keeles Donnerstag) ja reedele (saksa keeles Donnerstag) ja reedele (saksa keeles Donnerstag Freitag) andsid Freitag) andsid Freitag
nimetuse Donar ja Freya. Ka euroopa kalendri kuunimetu-
sed on loonud roomlased. Rooma tähistused tõrjusid välja 
vanemad babüloonia ja heebrea kuunimetused. Esimeste 
Caesarite ajal juurutati rooma kuunimetustesse viimased tä-
nini kehtivad nimetused – juuli ja august, mis meenutavad 
Caesarit ja Octavianus Augustust.24 Ja lõpuks oli alates Julius 
Caesari poolt (aastal 45 eKr) läbiviidud kalendrireformist 
olemas juuliuse aasta, mis moodustas kõigi kaasaegsete kro-
noloogiate aluse, see oli 365 ¼ päevast koosnev päikeseaas-
ta (iga 4. aasta oli liigaasta) ning jagunes kaheteistkümneks 
kuuks ja seitsmeks nädalapäevaks ning algas 1. jaanuaril.

Juudi nädala ning rooma kuu ja aasta kindlaksmääratud 
ajalõikudes sai pühapäev kristliku kalendri uueks keskmeks: ev kristliku kalendri uueks keskmeks: ev
esimene sabatile järgnev päev, esialgu (eelkõige Jeruusalem-
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mas) veel sabatiga seotud, hiljem see päev iseseisvus ja hakkas 
üha enam konkureerima juudi pühade korraga.25 Selle tekke 
ja vanuse kohta on erinevaid teooriaid26; niipalju näib aga kin-
del olevat, et pühapäeva pühitsemine lähtus ülestõusmispü-
hadest; igatahes viitasid kogudused Jeesuse ilmumistele esi-
mesel sabatile järgneval päeval.27 Varased kristlased nimetasid 
seda kuulutuse ja armulauaga kogunemist Issanda päevaks 
– see on mõiste, mis kätkeb endas mälestust Kristuse surmast, 
ülestõusmisest ja taastulekust.28 Oluline oli selle mälestuspäe-
va korrapärane kordamine – tänapäeva liturgikud räägivad 
“nädalapaasast”29 –, selle kaasamine aastarütmi, noorte krist-
like koguduste pidevalt korduvatesse kogunemistesse. Jeesuse 
austamise päeva tuli tähistada korrapäraselt ning üha uuesti 
elavaks muuta. Kristusega seotud sündmuste taaselustamine 
oli vanema liturgia põhiprintsiip; kirik ei tähistanud ju ajaloo-
list sündmust, vaid ülestõusnu oli talle täiesti mitte-ajalooliselt 
kohal, kui kogudus tema nimel kokku tuli. Varakristlik, pärast 
teist Vatikani kirikukogu uuendatud palve tekst on järgmine: 
“Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles-
tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses.”

Kiriku vabastamisega Constantinose poolt kaasnes rõ-
huasetuste muutmine. Ühelt poolt sätestati nüüd pühapäev 
pidu- ja puhkepäevana ametlikult kalendris (321) ning 
tõrjuti rooma Saturni päev ja juudi sabat nädala algusest 
välja30; kristlaste hulgas arenes provintsiaalsinoditest läh-
tudes aegamööda kohustus pühapäevade mõõtmiseks. 
Teisest küljest nihkusid nüüd esiplaanile iga-aastased üles-
tõusmispühad, idas ja läänes kujundati neid erinevalt ning 
sageli tähistati neid erinevatel aegadel. Ülestõusmispühad 
asusid kirikukalendris kindlale kohale ja need hõlmati ka 
looduse kalendrisse. Nikaia kirikukogu (325) võttis üles-
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tõusmispühade kohta vastu kaks tähtsat otsust. Ühelt poolt 
kinnitas ta Rooma kommet tähistada ülestõusmispühi pü-
hapäeval, teisest küljest fikseeriti ülestõusmispühad aja-
liselt – esimesele pühapäevale pärast kevadist täiskuud.31

Fikseeriti kirikukalendri põhilised punktid: juudi nädal, 
mille keskpunktiks polnud enam sabat, vaid muidugi pü-
hapäev; päikesekalendril põhinev rooma aasta, ehkki aasta 
algas veel mitu sajandit erineval ajal ja lõpuks juudi paasa 
kaudu kuust sõltuvate ülestõusmispühade aeg, mis määrab 
kindlaks kirikuaasta mitmete teiste pühade (tuhkapäeva, 
palmipuudepüha, taevaminemispüha, nelipühade) iga-aas-
tased kuupäevad, neile lisandusid kindlate kuupäevadega 
pühakute mälestuspühad, mida hakati aja jooksul tähista-
ma kõigis kristlikes regioonides ja mis sisustasid kogu aas-
taringi.

Kirikupüha ja kirikuaasta kujunesid välja ootuse, mä-
lestuse ülestõusmissündmuse taaselustamise taustal. Kiri-
kupüha on päritolult igavene püha. Kui Origenes mainis, 
et üksikud pühad on juurutatud üksnes asjasse pühenda-
matute ja algajate pärast, kes pole veel igavese püha tä-
histamiseks võimelised32, siis väljendas ta üksnes laialt 
levinud arvamust. Liturgilisel pühal ei avanenud kirik 
üksnes kaasinimestele, ta osales ka taevalikus liturgias: 
Jumala kirkus peegeldus inimese palgel. Euharistias uuen-
datud Jumala söömaaeg inimestega aktualiseeris seda, 
mis polnud veel möödunud, mida mõeldi tänapäeva all 
jõuluvigiilia hodie’s või eelmise päeva all kaduneljapäeva 
qui pridie’s.33 Seejuures seostati loodus ajalooga, ajaloolist 
aega lähendati looduslikule ajale. Ajaloolistele sündmus-
tele tuleb tagada mälestuses looduslikule ajale võimalikult 
sarnane kordumine.34 Seega ühendas tekkiv kristlik ka-
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lender lineaarse ja tsüklilise ajaarvamise: Kristuse sünd, 
surm, ülestõusmine, taevaminek olid ainulaadsed –nende 
mälestamine oli tsükliliselt korduv. Kindlasti oli pühade 
kalendaarse korra tekkimine osa historiseerimisest: “suu-
re peo” ülevus ilmalikustus, tekkis ohtralt pühasid, mis 
liigendasid aja loomulikku kulgu, Issandaga seotud pü-
hadele lisandusid pühakute pühad mälestusena mirabilia 
domina in servis’est, Issanda imetegudest oma sulastele. 
Aga see kõik oli samas osake kiriku arengust ajas. Eriti 
läänes asus esiplaanile mõte inkarnatsioonist: nagu Jumal 
oli inimeseks saamisel astunud ihulikult inimeste sekka, 
nii astus ta ka aja sisse; armulaua pühitsemine elustas mä-
lestust suurest reedest, ülestõusmisest ja taevaminekust,35

nii märkisid Issanda ja pühakutega seotud pühad kiriku-
kalendris ajaloolisi pühasid sündmusi. Ka siin “astus kirik 
aja sisse”. Meenutamine ja mälestamine hõlmas üha pike-
mat ajavahemikku. Maailm lakkas olemast kristlasele üks-
nes vooruse viljelemise juhuslik ja kontingentne keskkond 
nagu vanemas, lõpuajaga määratletud kristluses: maailm 
kaasati õndsusloosse. Kristlus hakkas hõlmama maailma 
ja ühiskonda. Ilmnes “õhtumaise kiriku maailmasisene ja 
õndsuslooline orientatsioon.36 Selles kutsuti kristlast üles 
uutmoodi toimimisele, õndsuse-lootuse säilitamisele, “te-
gutsemisele, kuni kestab päev” ning ühes sellega muutusid 
talle oluliseks ja tähenduslikuks aeg ja tund, arv ja arves-
tamine.

Nii polnud see pelgalt ajalooline juhus, et 6. sajandil 
asus läänes vana kannatuse- ja ülestõusmisajastu kõrvale 
(mis vormis veel Victoriuse ülestõusmispühade tahvleid) 
inkarnatsiooniajastu. Edaspidi lähtus ülestõusmispühade 
tsükli väljaarvutamine Kristuse sünnidaatumist. Sellest 
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Kristus Kõigevalitseja (Sankt Kastori Piiblist Koblenzis) 11. sa-
jandi algusest
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lähtus ka uus kristlik ajaarvamine. Sellega kaasnes aja-
looliselt hõlmatava aja avardumine, mis oli juba mõnda 
aega idanenud. See on selgesti märgatav kalendrit välja 
arvestavate inimeste töös. Kui ülestõusmispühade tsükli 
väljaarvutused hõlmasid 3. sajandil vaid 84-, 95- ja 112-
aastaseid perioode, siis 4. sajandil hõlmasid need juba 
200, 5. sajandil 500 aastat,37 kuni lõpuks varase ja hilise 
keskaja ajaarvamine, matemaatiline ja astronoomiline ki-
riklik ajaarvamine38 hakkas hõlmama veel pikemaid aja-
vahemikke.

Looduslikku aega ja kalendrit oma hoole alla võttes 
võttis kirik üle langeva Rooma riigi pädevuse. Ta pidi läbi 
viima ka kalendrireformid, mis osutusid kümnendite ja 
sajandite jooksul vajalikuks. Sellega kaasnes palju prob-
leeme. Esiteks ei piisanud tolleaegsetest astronoomilistest 
ja matemaatilistest teadmistest Jeesuse sündi ja elu puu-
dutavate Piibli nappide andmete täpsustamiseks;39 teiseks 
ilmnesid peagi erinevate taevakehade liikumisest lähtuva-
te ajasüsteemide koordineerimisraskused.40 Mitte üksnes 
juuliuse kalendri iga nelja aasta tagant korduv lisapäev ei 
pikendanud aastat umbes 11 minuti võrra – sellest kogunes 
128 aasta jooksul terve päev – ka 19-aastasele kuutsüklile 
tulenes lisapäevast 310 aasta jooksul üks liigne päev. Nii 
tähistati hilisematel aegadel ülestõusmispühi sageli vääral 
pühapäeval, järgimata Nikaia kirikukogu kindlaksmäära-
tud looduslikku tähtaega. See korralagedus oli 13. sajandi 
lõpust alates märgatav palja silmagagi41 ja vallandas mit-
mesuguseid reformiettepanekuid.42 Gregoriuse reform 
(1852) saavutas pärast pikka hoovõttu parema kohanemi-
se troopilise aastaga, määrates juba ettepoole nihkunud 
kevadise ekvinoktsiumi 21. märtsile: kümme päeva jäi va-
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“Der Rheinländische Hausfreund, 1812” (Reinimaa majasõber 
ehk uus kalender liigaastaks 1812, õpetlike lugude ja lõbusate 
jutustustega) ümbris. Laialt levinud rahvakalender, mille kaas-
töötajate hulka kuulus alates 1802. aastast Johann Peter Hebel 
(Badische Landesbibliothek, Karlsruhe).



28

Kristlik ajaarvamine

hele, neljapäevale 4. oktoobril 1582 järgnes reede, 15 ok-
toober 1582. Samas parandati lisapäevade lisamise reeglit 
nii, et 400 aasta jooksul oli ette nähtud 97 lisapäeva; sajaga 
jaguvatel aastatel lisapäevi ei lisatud, kui sajandit tähistav 
arv ei jagunud neljaga. Samuti parandati ülestõusmispüha 
kindlaksmääramise meetodit.43

“Paavstlik” kalendrireform kohtas vastupanu; Euroopa 
oli vahepeal konfessionaalselt lõhenenud. Ehkki meetmed 
olid rahvusvahelisel komisjonil tõhusad44, hakkas uuenda-
tud kalender kehtima üksnes ajapikku. Kõigepealt võtsid 
selle üle katoliku riigid, seejärel, alates 1700. aastast pro-
testantlikud riigid; alles 1918. aastal Venemaa, 1923. aastal 
Kreeka õigeusklikud alad (viimased siiski ilma uue üles-
tõusmispühade reeglita), 1927. aastal Türgi. Seega pöördus 
kristlik kalender – muudetud ja parandatud kujul, kuid 
ikka juuliuse kalendril põhinedes – oma varakristliku pä-
ritoluga seotud aladele tagasi. 

Kristlik kalender kujundas aga mitte ainult pikki aja-
vahemikke – aastaid, kümnendeid ja sajandeid. See mõjus 
inimeste seesmisele ajatunnetusele ja -teadvusele. Loomu-
likku aega kätketud, korrapäraselt korduvad pühapäevad 
ja pühad, suurtest pühadest koosnev aeg, kalendriaasta 
rütm – see kõik pidi juhtima inimesi juba argipäevas iga-
viku poole. Päev, nädal ja aasta said inimkonna lunastustee 
lühenditeks – “korduvateks vaimulikeks harjutusteks, mis 
olid vajalikud tutvumiseks õndsusloo sündmustega” (Pe-
ter Rück).45 Ajad said vaimuliku tähenduse, olgu tegemist 
nädalapäevade,46 kirikuaasta pühaderingi või pühakute 
kalendriga. Ja kirikuaastast lähtusid – nagu on tõestanud 
John Hennig, Arno Borst ja Ludwig Rohner – jutustavad ja 
poeetilised traditsioonid: alates ladina kalendrivärssidest 
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ja vana-iiri poeesiast47 keskaja conte’de kaudu48 uue aja 
rahvapäraste kalendriteni ning Grimmelshauseni, Hebeli, 
Brechti kalendrilugudeni.49


