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Teesid: Artiklis vaadeldakse rahvatarkuse väljendusi, mis seostuvad aja, sel-
le kalendriliselt struktureeritud süsteemi ja teatud kuupäevadel läbi viidava-
te rituaalidega. Aastaringiga seoses on välja kujunenud vanasõnade süsteem.
Vanad paganlikud aastaringi liigendamise printsiibid integreeriti kristlikku
kirikukalendrisse ja nende põimumisel tekkis keerukas struktuur. Slaavi maa-
des on see unikaalne kombinatsioon säilinud maapiirkondades, avaldudes ri-
tuaalsete tegevuste tõlgendamise ja kombestiku osas vormilt kristliku, kuid
sisult paganlikuna. Rahvakalendri kromonüümid, milles tähtpäevade ja pü-
hakute nimed on kohandunud traditsioonilise maailmavaatega, lahknevad re-
ligioossest terminoloogiast. Igal traditsioonil on etniline spetsiifika. Antud kon-
tekstis on eriti olulised just keelelised erinevused. Ka kultuurilised ja geograa-
filised erinevused lisavad vanasõnadele oma varjundi. Iga Euroopa kultuur on
välja arendanud viisi rituaalse aasta kajastamiseks vanasõnades, idioomides
ja ütlustes. Iga ütlustetraditsiooni puhul võivad käsitletavad pühad ja täht-
päevad olla erinevad, kuid nendele ja kalendrirituaalidele viitamisel kehtivad
vanasõnades universaalsed võtted.

Märksõnad: kalendaarsed ennustused, rahvakalender, rituaalne aasta, va-
nasõnad, õigeusu kalender

Käesolevas artiklis vaadeldakse rahvatarkuse väljendusi, mis seostuvad aja,
selle kalendriliselt struktureeritud süsteemi ja teatud kuupäevadel läbi viida-
vate rituaalidega. Aastaringiga seoses on välja kujunenud vanasõnade süs-
teem,2 milles leidub viiteid peaaegu iga kalendripäeva kohta ja mis hõlmab
suure üksikasjalikkusega kõiki inimese ja loodusega seonduvaid protsesse.
Need folkloori lühižanrid on väga avar uurimisvaldkond. Küsimuse, kas saa-
me üldse rääkida etnilisest paröömiast, esitas juba mainekas folklorist Dan
Ben-Amos (1969) ning see on pakkunud huvi ka teistele teadlastele, olles
jätkuvalt ülimalt aktuaalne, eriti seoses kõnekäändudega. Järgnevas kes-
kendun eelkõige küsimusele, mis on traditsioonis universaalne ja mis uni-
kaalne.
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Et käesolevas artiklis vaadeldakse rituaalset aastat puudutavaid ütlusi,
on asjakohane anda esmalt lühike ülevaade rahvapärase ajakäsitluse iseloo-
mulikest joontest nii, nagu need peegelduvad rahvakalendris. On üldteada, et
vanad paganlikud aastaringi liigendamise printsiibid integreeriti kristlikku
kirikukalendrisse ja nende põimumisel tekkis keerukas struktuur. Slaavi maa-
des on see unikaalne kombinatsioon säilinud maapiirkondades ja väiksema-
tes linnades, avaldudes rituaalsete tegevuste tõlgendamise ja kombestiku osas
vormilt kristliku, kuid sisult paganlikuna (Tolstaja 2005, 9–10). Lisaks sellele
on iga traditsioonilise kalendri puhul välja kujunenud rahvapärased krono-
nüümid ehk tähtpäevanimed, millesse on kätketud mh ka nendele päevadele
langevad pühade ja paastuperioodide nimetused ja vastavatel kuupäevadel
austatavate pühakute nimed. Rahvakalendri terminoloogia, mis kohandas täht-
päevade ja pühakute nimesid traditsioonilise maailmavaatega, lahkneb tub-
listi religioossest terminoloogiast. Seega on igal traditsioonil ka siis, kui see
on levinud vaid mõne suurema pärimusala raamesse jääval kitsal territooriu-
mil, etniline spetsiifika – asjaolu, mis on hästi teada nii etnoloogidele kui ka
folkloristidele. Antud kontekstis on eriti olulised just keelelised (murdelised)
erinevused – need määravad rahvaetümoloogia kujunemise suunad, peegel-
dades ja rekonstrueerides seega rituaalide ja folkloori tähtsamaid etnilisi oma-
pärasid. Ka kultuurilised ja geograafilised erinevused lisavad igasuguse päri-
muse, sh vanasõnade unikaalsele iseloomule oma varjundi.

Vaatamata teatud erinevustele, mida rituaalse aasta rahvuslikes versioo-
nides võib täheldada, on siiski mõningaid seiku, mis neid ühendavad ja on
aluseks universaalsete arusaamade kujunemisele, nagu kuu ja päikesega seo-
tud tsüklid, maaviljelus, karjakasvatus, lindude, putukate, loomade elu jm
aastaaegadega seonduv. Kõik need asjaolud mõjutavad rahvapärast ajakäsit-
lust, kajastudes igas kalendrisüsteemis ja vastavalt ka vanasõnades.

Vanasõnades peegeldub rituaalne aasta tähtpäevanimetuste ja rituaalsete
objektide, toitude ja toimuvast osavõtjate nimetamise kaudu, aga ka vihjetes
aasta jooksul korraldatavatele pidustustele. Vanasõnad võivad kanda otse-
seid tähendusi, mis kehtivad ainult ühe konkreetse olukorra kohta, kuid nad
võivad olla ka metafoorsed ja kehtida teatava situatsioonide kogumi kohta.

Otsese tähendusega vanasõnu ja kõnekäände leidub kõikides traditsiooni-
des rohkelt. Nende olulisemateks teemadeks on ilm ja aastaaegade vaheldu-
mine (rahvameteoroloogia), päikese asend taevas (rahvaastronoomia), elu loo-
duses, põllutööd, karjaskäimine, jaht ja mesindus, sotsiaalne elu ning vahel
ka rituaalne kalendrikombestik (viimane on tüüpilisem metafoorsetes vana-
sõnades). Need ütlused märgivad rituaalset aasta algust ja lõppu ning väljen-
davad looduslike sündmuste tsüklilist olemust ja korduvust mõningate kuu-
päevade või perioodide seostamise või vastandamise kaudu. Konkreetne täht-
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päev on piiritähis: mis on hea (soovitav) enne seda päeva ja mis on halb (kee-
latud) pärast seda (Venemaalt on näiteks üles kirjutatud ütlus: Äî Èëüè ìóæèê
êóïàåòñÿ, à ñ Èëüè ñ ðåêîé ïðîùàåòñÿ ‘Kuni eelijapäevani3 (20. juuli / 2. au-
gust) käib mees jões ujumas, aga pärast eelijapäeva jätab jõega hüvasti’; Äî
Èëüè äîæäü – â çàêðîì, ïîñëå Èëüè – èç çàêðîìà ‘Sajab enne eelijapäeva –
sajab salve [see on viljale hea], sajab pärast eelijapäeva, sajab salvest välja’
(Korinfski 1994 (1901): 259, 261)). On ka ütlusi, mis kirjeldavad seda, mis
juhtub enne ja pärast mingit konkreetset tähtpäeva, näiteks Polesjest4 on üles
tähendatud vanasõna Êóêóøêà äî Ïÿòðà êóå, à ïîñëå Ïÿòðà êóðåé äÿðå ‘Enne
peetripäeva5 (29. juuni / 12. juuli) kägu kukub, aga pärast peetripäeva sööb
kanapoegi’6 (Tolstaja 2005: 172). Mõningates vanasõnades seostatakse täht-
päevi sellega, mida tohib või ei tohi antud päeval teha (Polesjes näiteks Íà
áëàãóñòó ñåé êàïóñòó ‘blagustapäeval [paastumaarja- ehk kapsamaarjapäeva-
le,7 (25. märts / 7. aprill) järgnev päev] külva kapsast’) või mingi igal aastal
korduva nähtusega (Polesjes öeldakse Ìèõàéëî – ñíåãó íàìàõàëî ‘Mihkel (Mi-
hailo)8 (8./21. november) võidab lume enda poole’ (Tolstaja 2005: 38, 148); vene
ütlus on Ïðèä¸ò Îâäîøêà, è îòêðîåì îêîøêî ‘Tuleb Jevdokia9 (1./14. märts)
ja avame akna’ (Vostrikov 2000: 75)). Vanasõnades peegelduvad ka ühiskond-
likud (või noorte) inimeste suhted (ukrainlased ütlevad Äî Äìèòðà äiâêà õèò-

Foto 1. Vene kirikukalendri ja rahvakalendri põimumine on tekitanud keeruka
ajaarvamissüsteemi. Üht varianti kirikukalendrist võib lugeda veebist aadressil
http://days.pravoslavie.ru.
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ðà, à ïî Äìèòði ëàâêó íåþ âèòðè ‘Dimitripäevani10 (26. oktoober / 8. novem-
ber) on tüdruk ahvatlev, aga pärast dimitripäeva ei kõlba ta enam kuhugi’
[tüdruk kositakse enne dimitripäeva, pärast seda on kosjaskäimise aeg läbi]’
(Polištšuk & Ponomarjov 2000: 396)).

Iga ütlus õpetab omal viisil. Olemuslikult on need folkloorsed lühivormid
keelud ja piirangud, nõuanded ja soovitused, märgid ja sümbolid, ettekuulu-
tused, tingivad ennustused (kui ma teen X, siis juhtub Y) või lihtsalt väited.
Ka sellel puhul võib mõni tähtpäev olla teatud tegevuse suhtes oluliseks piiri-
tähiseks (Ukrainas öeldi Íà Ãëåáà è Áîðèñà çà õëåá íå áåðèñÿ ‘Borisi- ja glebi-
päeval11 ära leiba (st vilja) puutu’ (Snegirev 1999: 406); vene tekst Êòî ñååò
ðîæü íà Ôðîëîâ äåíü, ó òîãî ðîäÿòñÿ ôëîðêè ‘Kes külvab rukist frolipäeval12

(18./31. august), selle [põld] kannab vaid õisi (st see jääb saagita)’) (Snegirev
1999: 146).

Nagu juba öeldud, on rahvakalendriga seostuvate ütluste kasutamine aja-
liselt piiratud – need esinevad ainult teatud tähtpäeva või püha kontekstis ja
neid kasutatakse automaatselt ühe osana antud päevaga seonduvatest usku-
mustest. Samuti piirdub nende kasutamine kindla kohaga – enamasti on
tegemist piirkondlike, murdekeelsete ütlustega (nende grammatika ja sõna-
vara ei vasta standardkeele reeglitele), mis seonduvad kindla piirkonna klii-
maga. Seega on oluline nende ütluste geograafia, eriti nii suurel alal nagu
Venemaal. Kui võrdleme näiteks ütluste põhjal maa põhja- ja lõunaosas käibi-
vat rahvameteoroloogiat, märkab suuri erinevusi ajalistes määratlustes ja suh-
tumistes vihmasse, põuasse, tuultesse jne.

Nende ütluste puhul on võimalik rääkida ka sotsiaalsest mõõtmest: ena-
masti puudutavad need põllundusega tegelevat maaelanikkonda. Nõukogude
ajalgi järgisid maainimesed rahvatarkusi vaatamata ideoloogilisele survele ja
prevaleerivale minevikueitamisele. Seevastu ei olnud sellised mõtteterad lin-
nades ega massimeedias kuigivõrd kasutusel. Perestroikajärgsel ajal on olu-
kord märkimisväärselt muutunud. Vene rahvakultuuri rekonstrueerimisest
ja uusloomest on saanud uus ideoloogia (Sedakova 2001: 132–133). Päevast
päeva pakuvad raadiojaamad, teleprogrammid, ajalehed ja ajakirjad “rahva-
pärast” teavet konkreetselt käesoleva päeva kohta rituaalse aasta konteks-
tis.13 Olles inimestele “koju kätte toodud”, muutuvad vanasõnad kõigile tea-
daolevaks informatsiooniks, mille hulka kuuluvad rahvameteoroloogia, põl-
lunduskalender, rituaalsed tegevused, ennustamine jne. Peaaegu kohustusli-
kuks on muutunud selliste ütluste mainimine ja viitamine kiriklikele või rah-
vakalendri tähtpäevadele televisiooni ilmateates. Viisteist aastat tagasi ei tar-
vitsenud nõukogude inimene teada, mis on paastumaarjapäev, kuid nüüd kor-
dasid kõik inimesed, kellega ma 2005. aasta 7. aprillil14 rääkima juhtusin, sama
meteoroloogilist ennustust: “Öeldakse, et selline, nagu on ilm paastumaarja-
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Foto 2. Üks vene rahvatarkusi jagavaid kalendreid “Narodnõje primetõ”  (http://
primeti.chat.ru).

Foto 3. Leheküljel http://www.token ru on paljude muude rahvatarkuste kõrval
kirjas ka kalendriended.
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päeval, on ta suvi läbi.” Et tean ka selle ütluse teist versiooni, laususin selle
peale automaatselt: “Olgu paastumaarjapäev milline tahes, lihavõtted on sa-
masugused.” Ilmast rääkimine on igavene teema, kuid kirjeldatud “vanade
uute” ütluste kasutamine niisuguses vestluses näitab uut arengut, osutades
ilmekalt lühivormide sotsiaalsele olemusele.

Teine rühm praegusaja aktuaalseid ja populaarseid ütlusi on seotud rahva-
pärase põllunduskalendriga. Neid kasutatakse laiemas kontekstis kui pelgalt
teleprogrammides ja maaviljelusega tegelevatele inimestele mõeldud väljaan-
netes (need inimesed järgivad maakodudes või suvilates peenraid tehes kirg-
likult kõike, mida vanarahvatarkus neil teha soovitab või keelab). Ükski ini-
mene, kes loeb ajalehti ja ajakirju või kuulab raadiot, ei suuda hoiduda tead-
mast, milline vanasõnaline ütlus just käesoleva päeva kohta kehtib. Sageli
jäävad need vanasõnad sisu poolest moskvalaste või teiste venelaste igapäe-
vastest toimetustest vägagi kaugele – näiteks vana vene ütlus Ïðèäåò ïðîðîê
Àìîñ (15-å èþíÿ) – ïîéäåò â ðîñò è îâåñ ‘Kui tuleb prohvet Aamos15 (15./
28. juuni), hakkab kaer kasvama’ (Korinfski 1994: 229) –, pealegi ei ole maini-
tud pühakunimed neile sageli üldse tuttavad. Nagu juba osutasin, on mulle
jäänud mulje, et need ütlused on osalt üle võtnud sovjetlike ideoloogiliste loo-
sungite koha, nagu reklaamgi.

Rahvaetümoloogial põhinevad kujundid ja poeetika, samuti vanasõna-
de keeleline ülesehitus pakuvad erilist huvi ütluste etnilisuse uurijale. Püha-
kute nimesid (mis olid slaavlastele võõrad, sest need on kreeka või heebrea
päritolu (Tolstaja 2005: 377–384)), ja kirikupühade nimetusi (mis on kiriku-
slaavi-, mitte venekeelsed), on põhjalikult muudetud, et need assotsieeruksid
venekeelsete sõnade või mõne rahvapärase nimetusega, millel on läbinähtav
tähendus.

Pühakute ja pühade rahvapäraste nimetuste loendisse kuulub nende mitmeid
erinevaid versioone ja epiteete, mis kirjeldavad pühade rahvapärast – mitte orto-
doksse kiriku määratud – sisu ja vaimu. Seega võib ühel pühakunimel olla mitu
erinevat versiooni, mis võimaldavad sõnu omavahel riimida (tüüpiline poeetiline
vahend folkloori lühivormide, sh vanasõnade puhul). Polesjes teatakse Püha Jev-
dokial 16 lühikest nime, Püha Paraskeeval16 (28. oktoober / 10. november) on kuus
nimeversiooni ja Pühal Andreasel17 viis (Tolstaja 2005: 379–380). Võrdle näi-
teks järgnevaid riime: Êòî íàïðÿäå íà Åóäîêû, òî áóäóò ãîëû áîêû ‘Kes
ketrab jevdokiapäeval, jääb paljaks (tal pole midagi selga panna)’; Åâäîêè –
ñ ãîðû ïîòîêè ‘Jevdokiapäeval (voolavad) ojad mäest alla’, Åóäîêåé – âîäû
ïî áîêåé ‘Jevdokiapäeval on vesi vööni’ (Tolstaja 2005: 95–96).

Väga oluline on kalendriliste vanasõnade puhul pühakunime (resp. täht-
päevanimetuse) rahvapärase semantika kasutamine ja selle seostamine loo-
duses toimuvate muudatuste või põllutöödega. Ülimalt populaarsed on seo-
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sed, mis viitavad tegevusele, liikumisele, kohtumisele. Näiteks seostub vene-
laste ñðåòåíèå, âñòðåòåíèå (stretenije, vstretenije, küünlapäev,18 2./15. veeb-
ruar) sõnaga âñòðå÷à (vstretša, ‘kohtumine’), vt Polesjest pärit venekeelset
näidet: Íà Ñðåòåíüå çèìà ñ ëåòîì âñòðå÷àåòñÿ ‘Küünlapäeval kohtub talv
suvega’ (Korinfski 1994: 114; Vostrikov 2000: 74; Tolstaja 2005: 240).

Sõna Âîçäâèæåíüå, Âçäâèæåíüå (ristiülendamise püha,19 14./27. septem-
ber) puhul kasutatakse sõnatüve äâèã- (dvig-, ‘liikuma, nihkuma’) ilmaliku
elu muudatuste kirjeldamiseks: Íà Âîçäâèæåíüå Ñîëíöå çäâèãàåòñÿ (ò.å. èã-
ðàåò, ïåðåëèâàåòñÿ âñåìè öâåòàìè ðàäóãè) ‘Ristiülendamise päeval vahetab
päike värve (st päike mängib, veikleb kõigis vikerkaarevärvides); Íà äâîðå
Âîçäâèæåíüå, ïîñëåäíÿÿ êîïíà ñ ïîëÿ äâèæåòñÿ, ïîñëåäíèé âîç íà ãóìíî òîðî-
ïèòñÿ ‘Kui jõuab kätte ristiülendamise päev, liigub viimane rõuk põllult mi-
nema, viimane koorem kiirustab rehe alla’; Íà Âçäâèæåíüå íè çìåÿ è íèêàêîé
ãàä ïî çåìëå ñûðîé íå äâèæåòñÿ ‘Ristiülendamise päeval ei liigu ükski madu
ega muu roomaja maapinnal’ (Korinfski 1994: 307); Íà Âçäâèæåíüå ïòèöà â
îòëåò äâèíóëàñü ‘Ristiülendamise päeval hakkas (ränd-)lind liikuma’ (Dal
1955: I, 226); Âçäâèæåíüå îñåíü çèìå íàâñòðå÷ó äâèãàåò. Ristiülendamise päev
nihutab sügise talvele vastu’ (Korinfski 1994: 307) jne.

Mõnelgi teisel sügisesel kirikupühal on rahvapärases käsitluses samalaadne
mõju aastaaegade vaheldumisele. Sõna Ââåäåíüå (vvedenje, Neitsi Maarja
templisseviimise püha,20 21. november / 4. detsember) tüvi âåä (ved) tähen-
dab ‘kohale tooma, alustama’: Ââåäåíüå ïðèøëî – çèìó íà Ðóñü çàâåëî ‘Saabus
leemetimaarjapäev ja tõi Venemaale talve’ (Korinfski 1994: 374).

Sõna pokrov (suurmaarjapäev, Jumalaema kaitsmise päev,21 1./14. oktoo-
ber) tüvi seostub mitmes slaavi keeles esineva tegusõnaga êðûòü (krõt, ‘kat-
ma’), millele omistatakse ütlustes erinev tähendusvarjund. Venemaal öeldak-
se Ïîêðîâ çåìëþ ïîêðîåò – ãäå ëèñòîì, à ãäå è ñíåæêîì ‘Pokrov katab maa –
kus lehtede ja kus lumega’ (Korinfski 1994: 326), Polesjes Ñüâÿòà Ïîêðîâà,
ïîêðîé çåìåëüêó ëèñòî÷êîì, à ãîëîâêó âåíî÷êîì ‘Püha Pokrova,22 kata maa
lehtede ja pea pulmavanikuga’ (Tolstaja 2005: 348).

Rahvaetümoloogial põhinevad vanasõnad ei puuduta ainult kirikupühi, vaid
ka pühakute mälestuspäevi. Püha Luuka23 nimi kõlab vene keeles nagu ëóê
(‘sibul’), Püha Helena24 (21. mai / 3. juuni) nimi – vene keeles Îë¸íà (Aljona) –
sarnaneb sõnaga ë¸í (ljon, ‘lina’), Püha Makrina25 (Makrida, Mokrida; 19. juuli
/ 1. august) ja Püha Mokiuse26 (Mokei; 11./24. mai) nimed seostuvad vene rah-
vaetümoloogias sõnatüvega ìîêð- (mokr-, ‘niiske, märg’): Ìîêðî íà Ìîêåÿ
(11-ãî ìàÿ) – æäè ëåòà åùå ìîêðåå ‘Kui mokiusepäev on märg, on suvi veel
märjem’, nime Makabei (Makavei)27 seostatakse vene sõnaga ìàê (mak, ‘moo-
niseemned’), Püha Korneeliuse28 (13./26. september29) nimi aga sõnaga êîðåíü

(koren, ‘juur’): Êîðíèëèé ñâÿòîé – èç çåìëè êîðíåâèùå äîëîé ‘Korneeliusepäeval
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tõmmatakse kõik juured maast välja’, Ñ Êîðíèëüÿ êîðåíü â çåìëå íå ðàñòåò, à
çÿáíåò ‘Pärast korneeliusepäeva juured maa sees enam ei kasva, sest külm
teeb neile liiga’ (Korinfski 1994: 297). Pühakute mälestuspäevad võidakse sa-
mal viisil siduda inimlike loomuomadustega, näiteks Püha Gordius30 (Gordei)
seostub sõnatüvega ãîðä- (gord-, ‘uhkus’), või vaimsete võimetega, näiteks
Püha Nahum31 (Naum; 1./14. detsember) seostub venekeelse sõnaga óì (um,
‘aju, mõistus’): Ïðîðîê Íàóì íàñòàâèò íà óì ‘Püha Nahum juhatab mõistu-
sele’ (Korinfski 1994: 383) jne.

Võiks tuua veel palju näiteid samasuguste seoste kohta; see võte on tüüpili-
ne paljudele rahvatraditsioonidele. Siinkohal toon välja mõned näited tähtpäe-
vanimetustel põhinevate ütluste etnilise spetsiifika, sh ka rahvapärase etümo-
loogia kohta. Polesjes nimetatakse taevaminemispüha32 Âøåñòüå ja Óøåñòüå,
mille tüves sisalduv sõna øåñòü (šest, ‘kuus’) aitab inimestel meeles pidada,
millal seda püha tuleb pühitseda – kuuendal nädalal pärast ülestõusmispü-
hi (Tolstaja 2005: 59). Bulgaarias nimetatakse issandamuutmise püha33 (6./19. au-
gust) murdes Ïðèáðèæåíå, Ïðèáëèæåíå (Pribrižene, Približene)34 (Stojnev
1994: 284) – riimuva sõnatüve áëèæ (bliž , ‘lähedal’, ‘lähenema’) kaudu seos-
tub see läheneva sügisega. Venelased selliseid seoseid taevaminemispüha ja
issandamuutmise püha kohta ei tunne.

Vaatamata eeltoodule saab rääkida universaalsetest joontest vanasõnade seos-
tamisel teatud päevadega. Nagu näha, on kõige enam päevi, mis seostuvad
ilmamuutuse või aastaaja vahetumisega. Paastumaarjapäev on üks venelaste
“lemmikpühi”, mis märgib esimest tseremooniat kevade algust tähistavate ri-
tuaalide kogumis. Öeldakse, et paastumaarjapäeval ei tee isegi lind pesa (vrd
üht versiooni vanasõnast: Çà òî êóêóøêà áåç ãíåçäà, ÷òî â Áëàãîâåùåíüå åãî
çàâèëà ‘Käol ei ole pesa sellepärast, et ta ehitas selle paastumaarjapäeval’ (Dal
1955: II, 214)). See uskumus avaldub paljudes vanasõnalistes ütlustes: Â êàêîé
äåíü íåäåëè Áëàãîâåùåíüå, â òîò, âî âåñü ãîä, íèêàêîãî äåëà íå íà÷èíàòü ‘Sellel
nädalapäeval, millele langeb paastumaarjapäev, ei alustata terve aasta jooksul
ühegi tööga’; Êîëè âåñíà ðàíåå Áëàãîâåùåíèÿ ñòàíåò, òî ìíîãî ìîðîçîâ âïåðåäè
‘Kui kevad saabub enne paastumaarjapäeva, on ees veel palju pakaselisi päevi’;
Íà Áëàãîâåùåíüå ìîðîç, óðîæàé íà îãóðöû ‘Kui paastumaarjapäev on pakane,
annavad kurgid head saaki’; Ìîêðîå Áëàãîâåùåíüå, ãðèáíîå ëåòî ‘Märg paastu-
maarjapäev toob seenerikka suve’; Ãðîçà íà Áëàãîâåùåíèå ê òåïëîìó ëåòó è ê
óðîæàþ îðåõîâ ‘Paastumaarjapäeva äike toob sooja suve ja hea pähklisaagi’;
Áëàãîâåùåíèå áåç ëàñòî÷åê, õîëîäíàÿ âåñíà ‘Pääsukesteta paastumaarjapäev tä-
hendab külma külm kevadet’; Íàêàíóíå Áëàãîâåùåíèÿ ñåþò ãîðîõ ‘Herneid tu-
leb külvata paastumaarja laupäeval’ (Dal 1955: I, 91) jpt.

Paljudes ütlustes kajastub rahvapärane aasta liigendamine kaheks osaks
nii, et moodustuvad paarid (Tšitšerov 1957; Propp 1963; Tolstoi 2002). Ena-
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masti mainitakse kaht tähtpäeva või kaht pühakut, kes seostuvad erinevatel
ajalõikudel valitsevate ilmatikuoludega. Näiteks on olemas nii soe Aleksei
(Aleksius) kui ka külm Aleksei,34 kevadine ja talvine nigulapäev35 (sama keh-
tib jüripäevade36 ja mitmete Ristija Johannesega37 seostuvate tähtpäevade koh-
ta) jne. Venelastel oli kombeks öelda: Íà Ðóñè – äâà Åãîðüÿ, îäèí õîëîäíûé,
äðóãîé – ãîëîäíûé ‘Venemaal on kaks Jürit – üks on külm, teine – näljane’, äâà
Íèêîëû: òåïëûé äà õîëîäíûé, ñûòûé äà ãîëîäíûé ‘on kaks Nikolaid (Nigulat):
soe ja külm, söönud ja näljane’ (Korinfski 1994: 194). Vanasõnades esinevad
mitte ainult ühesuguste nimedega pühakud (või ühe pühaku kaks mälestus-
päeva), vaid ka erinevate pühakutega seostuvad üksteisele järgnevad tähtpäe-
vad. Näiteks öeldakse, et kui ó Åâäîêåè âîäà, [siis] ó Åãîðüÿ òåïëîãî (23-ãî àïðåëÿ)
òðàâà ‘[kui] jevdokiapäev [1./14. märts] on märg, [siis] jüripäeval (23. aprill /
6. mai]) on rohi väljas’ (Korinfski 1994: 134); Â îñåíü Åãîðåé ñ ìîñòîì, à Íèêîëà
ñ ãâîçäåì ‘Sügisel toob Jüri (26. november / 9. detsember) silla, aga Nigul (6./
19. detsember) naela’; Åãîðèé ñ âîäîé, à Íèêîëà ñ òðàâîé ‘Jüri (23. aprill) toob
vee ja Nigul (9./23. mai) rohu’ (Snegirev 1999: 73, 103). Üks laialt levinud
ütlus käib kolme pühaku kohta, kelle mälestuspäevad on detsembris: vene
ütlus Âàðâàðà çàâàðèò, Ñàââà çàñàëèò, Íèêîëà çàêóåò ‘Barbara38 (4./17. det-
sember) keedab, Sabbas39 (5./18. detsember) lisab soola ja Nigul (6./19. det-
sember) paneb nahka’ (Korinfski 1990: 385); Polesje ütlus Âàðâàðà çàâàðûòü,
à Ìèêîëà ïîòâåðäûòü, à Ãàíêè çîáþòü ñàíêè... ‘Barbara keedab ja Nigul kül-
metab kõvaks ja Anna40 (9./22. detsember) võtab kelgu kaasa...’ (Tolstaja 2005:
42); serbia vanasõna Varvaritsa vari, a Savitsa hladi, Nikola kusa41 ‘Barbara
keedab, Sabbas külmutab ja Nigul sööb’ (Ikonomov et al. 1968: 40) ning bul-
gaaria ütlus Âàðâàðà âàðè, Ñàâà ãî ñîëè, Íèêîëà ÿäå ‘Barbara keedab, Sabbas
lisab soola, Nigul sööb’ (Slavejkov 1972: 110). Siin võisime näha, kuidas püha-
kuid kujutatakse erinevates seostes (jälgige verbi varit kasutamist Barbara
(Varvara) toimetuste kirjeldamisel, mis on võimalik slaavi keelte foneetilise
sarnasuse tõttu). Vene ja Polesje ütlustes väljenduvad lume langemine ja tal-
ve algus, serbia ja bulgaaria omad aga keskenduvad rituaalsele toidule – nen-
deks päevadeks valmistatakse spetsiaalne roog panspermia,42 ka mängib rolli
kolme püha ajaline lähedus.

Ka Bulgaarias võib täheldada sümmeetrilisi pühakupäevi, näiteks talvine
(18./31. jaanuar) ja suvine atanasiusepäev43 (5./18. juuli). Mõningates Bulgaaria
ja Bessaraabia külades tuntud uskumuse järgi märgivad need pühad aasta
teise poole algust, soojema või külmema perioodi saabumist (AA < Bessaraabia,
Kirsovo k – Irina Sedakova (1984)). Vene ütlustes atanasiusepäevadega seo-
tud sümmeetriat ei ilmne. Kui jaanuarikuine atanasiusepäev märgib kõige
külmemat perioodi, siis kevadine atanasiusepäev (2./15. mai) seostub külvi-
aja algusega (Sedakova & Tolstaja 1995: 119–21).
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Järgnevalt keskendun ühele kujundlike vanasõnade rühmale, mida saab
kasutada olukordades, mis ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse pühaku
mälestuspäevaga. Niisuguseid ütlusi saab kasutada erinevatel puhkudel, mis
ei tarvitse mainitava tähtpäevaga kronoloogiliselt seostuda (Permjakov 1970).
Mitmed vanasõnad käivad suuremaid pidustusi sisaldavate kalendriliste ri-
tuaalide kohta. Samas puudutavad vanasõnades leiduvad viited jõuludele või
ülestõusmispühale harva nende pühade religioosset tähendust, pigem maini-
takse ainult suurt püha. Väga sageli tõuseb vanasõnades esile erilise, ebata-
valise päeva tähendus. Konkreetse püha valik võib traditsiooniti olla erinev,
nagu see ilmneb ka mõningate muidu samasuguse tähenduse ja struktuuriga
balkani vanasõnade puhul. Bulgaarlased ütlevad Ñåêè äåí íå å Âåëèêäåí ‘Ega
iga päev ole lihavõtted’, Ñåêè äåí íå áèâî êîëåäà ‘Ega jõulusid saa iga päev
pidada’, türklased lausuvad Her gun bir bayram olmaz ‘Bayrami ei saa iga
päev pidada’, rumeenlased sõnavad Odata-i craciunul intr-un an ‘Jõulusid ei
peeta iga päev’ ja albaanlased kinnitavad Pashke s’eshte per dite ‘Ega lihavõt-
ted ole iga päev’ (Ikonomov et al. 1968: 226). Vaatamata mainitud pühade
erinevusele (ülestõusmispüha, jõulud, moslemi bayram) annavad eri kultuu-
rid edasi ühte ja sama tõdemust (iga päev ei saa pidutseda), mis on kooskõ-
las normidega (vrd nendega vastandlikke bulgaaria ütlusi Çà ëóäèÿ âñåêè
äåí å ïðàçíèê ‘Hullul on iga päev pühad’;  Çà ëóäèÿ êàòà äåí å Âåëèêäåí ‘Hullul
on iga päev lihavõtted’, st tegemist on normist põikuva olukorraga (Slavejkov
1972: 208)). Normi ja normist põikuva vastandamist esineb vanasõnades sa-
geli, vrd näiteks vene ütlust Çíaeò âcÿê, ÷òo Xpècòoâ äeíü ïpaçäíèê ‘Igaüks
saab aru, et lihavõtted on püha’ (Snegirev 1999: 399).

Kalendripüha sümboliseerib lõbutsemist ja ohjeldamatut söömist. See seos
kajastub paljudes vanasõnades, eriti aga nendes, mis viitavad võinädalale (paas-
tueelsele ajale), nagu kinnitavad venelased: Ìàñëÿíèöà îáúåäóõà, äåíüãîì ïîä-
áèðóõà ‘Võinädal44 on õgard ja raharaiskaja’ (Snegirev 1999: 158), Íå æèòüå, à
ìàñëåíèöà ‘See pole elu, vaid võinädal’ (tähenduses ‘tõeline pidupäev’), Íå âñå
êîòó ìàñëåíèöà, áóäåò è âåëèêèé ïîñò, íå âñå â èçáûòêå æèòü ‘Ega alati ole
kassil võinädal, küll tuleb ka suur paast, ega kogu aeg külluses elata’ (Dal
1955: II, 302). Ohjeldamatule joomisele võidakse viidata ka kahe ajaliselt la-
hus paikneva püha näitel: Ïèëè íà Ìàñëåíèöå, ñ ïîõìåëüÿ ëîìàëî íà Ðàäîíèöó
‘Jõime võinädalal, aga pohmelus saabus alles pärast vanemate mälestuspäe-
vaks45’ (Korinfski 1994: 124).

Seostamine mingi konkreetse kalendrikombega võib vahel luua semiootili-
se pretsedendi, millega viidatakse teatud tähtaja või ajalise piiri saabumisele.
Mõned vanasõnad kirjeldavad seega küll pühade rituaalset sisu, ent rõhuta-
vad sealjuures ka rituaalse käitumise põhimõtteid, õigete ja valede esemete
kasutamist jne. Kohane või ebakohane käitumine võidakse asetada konk-
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reetsesse ajalisse raamistusse: venelased ütlevad Äîðîãî ÿè÷êî ê âåëèêîäíþ,
èëè óñëóãà âîâðåìÿ ‘Lihavõttemuna on kallis nagu õigeaegne teenegi’ (Dal 1955:
IV, 675); bulgaarlased lausuvad Êàòî ìèíå Âåëèêäåí ÷åðâåíèòå ÿèöà ïàðè íå
ñòðóâàò ‘Pärast lihavõtteid enam punaseid mune ei müüda’ ja Ñëåä Êîëåäà
êîëàäåëå ‘Pärast jõule jõululaule ei laulda’ (Slavejkov 1972: 459). Sama mõtet
võidakse väljendada ebakohase riietuse kujundi abil. Näiteks Bulgaarias
öeldakse Ñ åäèí ïàíòîô Âåëèêäåí ïðàâè ‘Ta peab lihavõtteid, endal ainult
üks king jalas’ (Slavejkov 1972: 432); Âåëèêäåí èäå, Ñòîÿí ãàñòè íÿìà ‘Liha-
võtted on tulemas, aga Stojan on püksata’ (Slavejkov 1972: 131). Sama saab
väljendada ka ebakohase (liiga argipäevase) roa kujundi abil, näiteks bul-
gaarlased ütlevad Îáèùàì ãî êàòî ëåøòà íà Âåëèêäåí ‘Ma armastan teda
sama palju nagu läätseleent lihavõttelaual’ (Slavejkov 1972: 187), venelased
aga Áåç áëèíà íå ìàñëÿíà ‘Pliinideta pole võinädalat’ (Dal 1955: II, 302).

Veel üks kirikupühade rangele ajastamisele viitavate vanasõnade puhul
esinev erijoon on määratluse “mitte kunagi” semantika, nt vene Â Âîçíåñåíüå,
êîãäà áóäåò îíî â âîñêðåñåíüå ‘Taevaminemispühal, kui see langeb pühapäeva-
le’ (see püha on alati neljapäeval) (Dal 1955: I, 199) ja bulgaaria Íà Âðàáíèöà
â ñðÿäà ‘Palmipuudepühal,46 kui see on kolmapäeval’ (see püha on aga alati
pühapäeval) (Slavejkov 1972: 300). Väga lähestikku paiknevate pühade seos-

Foto 4. Kalendrivanasõnadega vürtsitatakse ka  naisteajakirjade retseptikülgi,
nagu näitab internetiajakiri Devitšnik.ru 2001. aasta veebruarinumber (http://
www.devichnik.ru/2001/02/maslo_bliny.html).
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tamise kaudu viidatakse väga lühikesele ajale, näiteks esineb seda sajatus-
tes: bulgaaria Äà òå ïîæèâå Ãîñïîä îò Áúäíè âå÷åð äî Êîëåäà ‘Jäägu sul elada
jõuluõhtust esimese jõulupühani (tähendus: ma soovin sinu surma)’ (Slavejkov
1972: 162) või vene irooniline ütlus Çàðåêñÿ ïèòü, îò Âîçíåñåíüÿ äî ïîäíåñåíüÿ
‘Ta otsustas loobuda joomisest taevaminemispühast esimese pakkumiseni’ (Dal
1955: I, 199).

Iga Euroopa kultuur on välja arendanud viisi rituaalse aasta kajastami-
seks vanasõnades, idioomides ja ütlustes. Iga konkreetse rahvapärase ütlus-
tetraditsiooni puhul võivad käsitletavad pühad ja tähtpäevad olla erinevad,
kuid nendele ja kalendrirituaalidele viitamisel kehtivad vanasõnades univer-
saalsed võtted, mis on vastavuses selle žanri struktuuriliste ja semiootiliste
reeglitega.

Tõlkinud Reet Hiiemäe
Toimetanud Kaspar Jassa ja Maarja Villandi

Kommentaarid

1 Käesolevat uurimust toetab Vene Teaduste Akadeemia uurimisprogramm “Structure
and linguistic organization of the Slavonic text in synchrony and diachrony”, # 9.1,
2003–2005.

2 Artiklis kasutatud terminid mõtteterad, vanasõnad, ütlused jne tähistavad erine-
vaid (suulise) folkloori žanre, mis kujutavad rituaalset aastat eelkõige mingile tea-
tud ajalõigule osutamise kaudu. Lisaks nimetatud žanridele vaatlen ka idioome,
võrdlusi ning mõningaid loitse ja sajatusi.

3 Toimetuse kommentaar: Eelija (vene traditsioonis Ilja), Vana Testamendi suurim
prohvet, sündis 912. aasta paiku eKr praeguse Jordaania territooriumil Tisbes, suri
850. aastal eKr Jeeriko lähedal. Tegutses Iisraeli jumala Jahve ja ebajumal Baali
kultuse vastuseisu ajal. Piiblilegendi järgi ennustas põuda ja läks tuulepöörises
tulise vankriga taevasse (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON). Sellest tuleneb nt üks Suu-
re Vankri tähtkuju nimetusi Eelija Vanker. Tema mälestuspäeva tähistatakse nii
katoliku kui ka õigeusu kiriku kalendris 20. juulil, vana ehk juuliuse kalendri järgi
elavates õigeusu kogudustes 2. augustil. Vene rahvakalendris, mis tugineb samuti
juuliuse kalendrile, tähistatakse iljapäeva 2. augustil. See on oluline suvine pöör-
depunkt, kust alates hakkavad päevad pöörduma sügisesse ja tehakse algust vilja-
lõikusega (NARODNÕJE PRIMETÕ). Eestis on iljapäiv tuntud Setumaal.   

4 Polesje (valgevene keeles Ïàëåññå (Palessje) ja ukraina keeles Ïîëiññÿ (Polissja)) – soi-
ne maa-ala Valgevene ja Ukraina piiril Prõpjatsi (vene k Pripjat) jõe ümbruses. Selle
unikaalse arhailise idaslaavi kultuurilise piirkonna kohta vt Tolstaja 2001, 2005. 

5 Toimetuse kommentaar: Nn suvine peetripäev, ka peeterpaulipäev, peetripaavlipäev,
Rooma ja Antiookia apostlite Peetruse ja Pauluse mälestuspäev.

Peetrus (paavsti, kiriku, kalurite jt kaitsepühak), Joona poeg ja Andrease vend,
kandis algul nime Siimon, Peetruse nime (Keefas – kreeka keeles Petra ‘kalju’) an-
dis talle Jeesus, sest temast pidi saama kalju, millele ehitatakse kristlik kirik. Evan-
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geeliumides on lugu sellest, kuidas Jeesus ennustas, et Peetrus jõuab ta enne kuke-
laulu kolm korda ära salata. Selle loo sümbol on kirikutornis risti asendav torni-
kukk. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist sai Peetrusest Jeruusalemma kristli-
ku koguduse juht. Ta oli esimene imetegusid sooritanud apostel. Peetrust peetakse
ka esimeseks paavstiks (VIKIPEEDIA).

Paulus (algselt Saulus), sünd u 3. aastal pKr, oli pärit Tarsosest. Oli algselt krist-
laste vastane, kuid u aastal 30 astus ristiusku ja temast sai üks esimesi aktiivseid
kristluse kuulutajaid (Saulusest sai Paulus; Pauluse pööramise päeva – paavlipäeva
– tähistab ristikirik 25. jaanuaril). Uues Testamendis on Paulusele omistatud 13 kree-
kakeelset kirja, mh veenab Paulus, et Aabrahami Jumal pole ainult juutide, vaid
kõigi inimeste Jumal. Pauluse õpetused on mõjustanud hilisemaid ristiusuvoole, sh
reformaator Martin Lutherit (1483–1546) ja 20. sajandi suurimat protestantlikku
teoloogi Karl Barthi (1886–1968) (ANTIIGILEKSIKON; VIKIPEEDIA).   

Peeterpaulipäeva tähistatakse 258. aastast kogu ristikirikus 29. juunil (sel kuu-
päeval 258. aastal kaevati mõlema apostili põrmud salaja nende algsest hauast välja
– Rooma kristlased kartsid, et vaenlase väed kahjustavad matmispaika – ning Peet-
rus maeti seejärel Vatikani Püha Peetruse basiilikasse ja Paulus Roomas via Ostie-
nil asuvasse Püha Pauluse basiilikasse), juuliuse kalendrit rakendavad õigeusu ko-
gudused vastavalt 12. juulil. Pärimuse järgi olevat nad hukatud keiser Nero valit-
semisajal 66., 66. või 67. aastal (Peetrus löödi pea alaspidi risti, Paulus hukati mõõ-
gaga), nende surmakuupäev on aga aegades ununenud. Läänekirikus tähistatakse
paavst Hadrianus I (772–795) ajast apostel Pauluse mälestuspäeva eraldi 30. juu-
nil, samal päeval tähistab evangeelne kirik kõigi Rooma märtrite päeva, idakirik
aga tähistab 30. juunil / 13. juulil kõigi 12 apostli mälestuspäeva (ÖKUMENISCHES HEI-
LIGENLEXIKON).     

Vene rahvakalendris langeb peeterpaulipäev kirikliku traditsiooni järgi 12. juu-
lile. See on suve kõrgaeg, päikesepüha. Talupoegadel algas kibekiire suviste põllu-
tööde aeg. Päeva tähistati rahvapühana (Ïåòðîâñêîå ãóëÿíüå). See oli ka traditsioo-
niline laadapäev (NARODNÕJE PRIMETÕ).

Eestis tähistavad peetripäeva kõige suurejoonelisemalt Peipsi ranniku vana ka-
lendri järgi elavad vanausulised Piirissaarel, praktilistel põhjustel on viimasel ajal
püha peetud 12. juulile lähimal nädalavahetusel (vt PIIRISSAARE KOGUDUS). Päeva tä-
histatakse ka Setumaal (Kõiva 2004). Uustraditsioonidest mainigem, et Peetruse
ja Pauluse kui keskaegse Tartu (ja selle toomkiriku) kaitsepühakute nimepäeva
tähistatakse 2003. aastast Tartu linna päevana. Eesti rahvakalendris on väheseid
teateid (Läänemaalt ja Hiiumaalt) ka talvisest peetripäevast ehk peetri helinapäe-
vast (22. veebruar), mis on selgelt seotud läänekirikuga – see on Peetruse kateedri
(Püha Tooli ehk paavsti kui Peetruse maapealse esindaja) pidupäev –, Peetri ahela-
tepäeva (8. august) aga peaaegu ei tunta (Kõiva 2004).

6 Toimetuse kommentaar: Võrdle eesti vanasõnaga Kägu muudab end jaanipäevast saa-
dik raudkulliks (EV 4921:6), mis viitab käo ja raudkulli sarnasusele ning nende ära-
vahetamise võimalusele.

7 Toimetuse kommentaar: Paastumaarjapäev (vene k Áëàãîâåùåíèå) on kirikukalend-
ris päev, mil peaingel Gabriel kuulutas Neitsi Maarjale Jeesuslapse sündi üheksa
kuu pärast. Kirikliku pärimuse järgi alustas Maarja selle sõnumi järel paastumist.
Õigeusu kirikus on see Neitsi Maarja ehk Jumalaema rõõmukuulutamise püha, üks
kaksteistpühade (12 olulisemat püha pärast paasapüha) hulka kuuluvaid pühi (EES-
TI-VENE ÕIGEUSU SELETAV SÕNASTIK). Pärast Venemaa ristiusustamist oli paastumaar-
japäev pikka aega kirikuaasta algus, nn märtsikuu uusaasta (nagu seda oli paastu-
maarjapäev kunagi ka katoliku kirikus), samal ajal kui Venemaa ilmalik aasta al-
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gas 1. septembril. Vene rahvakalendris langeb paastumaarjapäev 7. aprillile ja on
nn kolmas kohtumine kevadega (esimene on küünlapäev ja teine sorokasveet ehk
tsirgupäiv 9./22. märtsil), sel päeval võidab kevad talve (NARODNÕJE PRIMETÕ). Pal-
jud maarjapäevakombed (pliinide küpsetamine, üle lõkke hüppamine, vanade ase-
meõlgede ja talve sümboliseeriva õlgnuku põletamine jne) sarnanevad võinädala,
st muinasslaavi uusaasta tavadele (Kadžaja 2006). Eesti rahvakalendris naistepü-
ha, tuntud nimedega kapsamaarjapäev, punamaarjapäev, kevadine maarjapäev (Kõi-
va 2004).   

8 Toimetuse kommentaar: Läänekirikus 29. septembril (Rooma Püha Miikaeli kiriku
pühitsemise päeval) tähistatav peaingel Miikaeli mälestuspäev ehk lihtsalt mihk-
lipäev kannab õigeusu kirikus nime peaingelite Miikaeli, Gaabrieli ja Raafaeli ja
kõigi ilmihuta taevaste vägede päev, seda tähistatakse 8./21. novembril (EESTI-VENE

ÕIGEUSU SELETAV SÕNASTIK). Selle kuupäeva määras 4. sajandil Laodikeia kirikukogu
üheksa inglite klassi järgi tollal märtsiga alanud aasta üheksanda kuu (ladina k
November ‘üheksas’) kaheksandale päevale (sest see oli Matteuse evangeeliumi jär-
gi kohtupäev pärast seitset loomispäeva, mil Inimese Poeg pidi tulema koos kõigi
oma inglitega Jumala palge ette). Vene rahvakalendris tähistatakse mihklipäeva
21. novembril, sellest ajast algab veekogude kaanetumine, tuntud on ka väljend
ìèõàéëîâñêèå ãðÿçè ‘mihklipäeva pori’ (NARODNÕJE PRIMETÕ). Eestis tähistatakse no-
vembrikuist mihalapäiva Setumaal.

9 Toimetuse kommentaar: Jevdokia (Evdokia, Eudokia, Eudoxia), katoliku ja õigeusu
kiriku pühak, sündinud Liibanonis Heliopolis. Veetis pärast seda, kui oli lasknud
piiskop Theodotosel end ristida, 56 aastat kloostris, kus saatis korda arvukalt ime-
tegusid, sh äratas ellu surnuid. Vangistati ja hukati 160.–170. aasta paiku kristlas-
te tagakiusamise käigus. Tema mälestuspäeva peavad nii lääne- kui ka idakirik
1. märtsil, vana kalendri järgi elavad õigeusu kogudused 14. märtsil (vt ka GLAUBENS-
ZEUGEN). Vene rahvakalendris nimetatakse jevdokiapäeva Åâäîêèÿ Ïëþùèõà ‘Lapi-
kukslitsutud Jevdokia’ – see nimi tuleneb märtsi keskpaigaks maadligi vajunud
lumest. Jevdokiapäeva ilm on olulisimaid suveilma ennustajaid (NARODNÕJE PRIMETÕ).
Eestis on jevdokiapäev isegi Setumaal väheoluline (Kõiva 2004).

10 Toimetuse kommentaar: Vene õigeusu kirikukalendris on dimitripäev suurmärter
Demetriose (Thessaloníki Püha Demetrius, vene traditsioonis D(i)mitri Solunski) –
surma (u 305. või 306. a) mälestuspäev (WIKIPEDIA). Demetrius oli Rooma sõjaväela-
ne, Püha Rüütel. On Konstantinopoli, Thessaloníki ja Veneetsia patroon. Dimitri-
päeva tähistavad nii katoliku kui ka õigeusu kirik 26. oktoobril (vt GLAUBENSZEUGEN),
vana kalendri järgi elavad õigeusu kogudused aga 8. novembril. Vene rahvakalend-
ris on oluline tähtpäev ka surnute mälestuspäevana tuntud dimitri laupäev, s.o
dimitripäevale eelnev laupäev, mida seostatakse hoopis teise Püha Dimitri, nimelt
Moskva suurvürsti Dmitri Donskoi (1359–1389) võiduga tatarlaste üle Kulikovo
lahingus 1380. aastal (vt NARODNÕJE PRIMETÕ; RITUAL.RU), kelle mälestuspäev on hoo-
pis 19. mail / 1. juunil (PRAVOSLAVNÕI KALENDAR 2006). Setumaalt on mõningaid tea-
teid sügisese vanemate laupäeva tähistamisest, kuid see ei kattu ajaliselt dimitri
laupäevaga (SETUKAISTEN YSTÄVÄT-YHDISTYS). Samas on Setumaa dimitripäev ehk mid-
ruskipäev (algselt 26. oktoober) võtnud üle hoopis dimitri laupäeva hingede- ja kal-
mistupäevafunktsiooni ning nihkunud omakorda evangeelsele usupuhastuspüha-
le, 31. oktoobrile (Kõiva 2004).

11 Toimetuse kommentaar: 24. juuli / 6. august on Venemaa ristiusustaja (988) Kiievi
suurvürsti Vladimir I (948 – 15.07.1015) poegade Borisi ja Glebi surma mälestus-
päev. Vürstid Boris Rostovski ja Gleb Muromski tapeti pärast isa surma 1015. aas-
ta 24. juulil. 1072. aastal kuulutati nad õigeusu pühakuteks (HRONOS). Esimesi Kiievi
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Venemaa oma pühakuid, kelle mälestuspäevi tähistatakse mõistetavalt eriti prae-
guse Ukraina aladel. Põllunduskalendris seostub suvine borisi- ja glebipäev vilja-
koristuse algusega (NARODNÕJE PRIMETÕ).   

12 Toimetuse kommentaar: Püha Florus (Floros) ja Püha Laurus (Lavros) olid kristli-
kud märtrid, kes elasid Bütsantsis ja Illüürias 2. sajandil pKr. Nad olid kaksikven-
nad ning töötasid müüriladujate-kiviraiduritena. Ühel päeval olid nende hobused
kadunud. Nad pöördusid peaingel Miikaeli poole, et oma ratsud tagasi saada. Pea-
ingel aitaski neid ning vennad otsustasid pühendada oma elu hobustele ning nende
aitamisele ja ravimisele. Seetõttu said nendest Venemaal hobuste kaitsepühakud.
Vene õigeusu kirik peab neid au sees tänini (vt Shilov). Kristianiseerisid paganliku
templi ja müüriti lõpuks sellesse (Saints & Angels). Frolipäeva tähistatakse 18. au-
gustil, vana kalendri järgi elavates õigeusu kogudustes 31. augustil. Vene rahvaka-
lendris, kus püha langeb samuti augustikuu viimasele päevale, on see hobustepü-
ha, kuid tähendab ka taliviljakülvi lõppu ja naiste tubaste tööde algust (NARODNÕJE

PRIMETÕ).
13 Kalender – sellisel kujul, nagu sellest räägitakse massimeedias ja argivestluses – on

muutunud. Inimesed ei kasuta aja liigendamisel kalendrikuid ega ametlikke täht-
päevi, vaid kirikupühasid ja rahvakalendri tähtpäevi. Võinädal on üks populaarse-
maid ajalisi määratlusi, mis on eriti armastatud ka reklaamides. Vt ka veebilehti,
mis sisaldavad kalendrilisi vanasõnu, ennustusi ja ilmaga seotud uskumusi: http://
www.token.ru; http://primeti.chat.ru; http://www.days.ru; http://www.devichnik.ru jt.

14 Paastumaarjapäev langeb gregooriuse kalendris 7. aprillile uues, gregooriuse ka-
lendris, sest Vene Õigeusu Kirik elab vana, juuliuse kalendri järgi.

15 Toimetuse kommentaar: Aamos – Vana Testamendi prohveteid, Tekoa karjane, te-
gutses aastatel 760–750 eKr. On pannud oma raamatus kirja selle, mis ta nägi Iis-
raeli kohta Juuda kuninga Ussija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja
päevil kaks aastat enne maavärisemist. Aamose mälestuspäeva tähistavad nii lää-
ne- kui ka idakirik 15. juunil (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON), juuliuse kalendri järgi
elavad õigeusu kogudused 28. juunil. Vene rahvakalendris on prohvet Aamose ja
märter Viituse ühine mälestuspäev üsna väheoluline, kuid tuntud nt kui odraorase
rohetama hakkamise aeg.

16 Toimetuse kommentaar: Püha Paraskeeva Pjatnitsa sündis Ikonias (tänapäeval Tür-
gi linn Konya) jõuka kristlase tütrena ja suri samas 303. aastal. Tema lisanimi tähen-
dab reedet, nädalavahetuse eelpäeva, aga ka Kristuse kannatamispäeva. Idakirikus
käibivate legendide järgi ristiti ta reedel, läänekirik väidab, et ta olla sündinud ree-
del. Paraskeeva sai kuulsaks jutlustajana. Kohtus kinnitas ta end olevat kristlase,
mispeale ta hukati. Eboia Johannes (hilisem õigeusu pühak, u 1690 – 27.05.1730) on
pannud kirja tema kannatusloo (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON). Suurmärter Paras-
keeva mälestuspäeva ehk Paraskeeva reedet tähistatakse 28. oktoobril (vana ka-
lendri järgi elavates vene õigeusu kogudustes 10. novembril). Paraskeeva mäles-
tuspäeva paigutamine mõningates tekstides 14. oktoobrile võib olla tingitud selle
püha ühtesulamisest pokroviga (vt ka kommentaar 21). Paraskeeva oli naiste eest-
kostja ja vene rahvakalendris tähendas Paraskeeva reede linapäeva ehk lõuguta-
mispäeva – siis alustati linatöödega (NARODNÕJE PRIMETÕ). Suurkannataja Paras-
keeva sügisest mälestuspäeva tähistatakse Setumaal rämmänipäiva nime all, kuid
sealgi on tuntum suvine paraskeevapäev (26. juuli / 8. august) ehk päätnits, mida
tähistatakse suurelt Saatses, kus asub tema nimikirik.

17 Toimetuse kommentaar: Märtrisurma surnud apostel Andrease surma mälestus-
päev. Siimon Peetruse vend Andreas oli Jeesus Kristuse kaasaegne ja üks tema
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esimesi jüngreid. Jeesuse jüngrina tegi ta misjonitööd Väike-Aasias ja Sküütias.
Löödi Kreekas Patrases 30. novembril 60. aastal diagonaalristi – sellist risti nime-
tataksegi Andrease ristiks (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON). Paljude elukutsete, su-
hete, haiguste ja paikade, sh ka Venemaa kaitsepühak. Pärimuse järgi peatus ta
oma kuulutusreisil Kiievi küngastel ja õnnistas tulevast linna. Andresepäeva tä-
histatakse 30. novembril / 13. detsembril. Vene rahvakalendris on äåíü Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî (Andreas Esmakutsutu päev) veekuulamise päev (vaikne vesi tähendab
ilusat talve, kohisev vesi pakast, tormi ja tuisku (NARODNÕJE PRIMETÕ). Läänekiriku
mõjualadel, sh Eestis märgib andresepäev sageli advendiaja ehk jõuluootuse al-
gust.       

18 Toimetuse kommentaar: Küünlapäev on idakirikus seotud Kristuse esimese temp-
lisse viimisega (issanda templisseviimise päev), läänekirikus aga tuntud kui Maar-
ja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi (küünlamaarjapäev). Püha tä-
histamine algas Bütsantsis 4. sajandil ja Roomas 7. sajandil. 11. sajandist (Kõiva
2004). Küünlapäeva tähistatakse 2. veebruaril, juuliuse kalendri järgi elavates õi-
geusu kogudustes 15. veebruaril. Vene rahvakalendris langeb küünlapäev (Ñðåòåíüå)
samuti 15. veebruarile ja on see päev, kus talv kohtub esimest korda kevade ja su-
vega, seega talve murdepunkt (NARODNÕJE PRIMETÕ).    

19 Toimetuse kommentaar: 14./27. septembril tähistavad nii õigeusu kui ka katoliku
kirik Kristuse risti leidmist Jeesuse hauakoopast keisrinna Helena, Constantinus I
ema poolt 326. aastal, mil ta sooritas oma poja patutegude kahetsuseks esimese
palverännaku pühasse linna Jeruusalemma. Sealtsamast leidis Helena ka tahvli,
millele oli kirjutatud I.N.R.I. (Jeesus Naatsaretist Juudamaa kuningas) (WF-F 2006).
Setu traditsioonis tähistatakse ristiülendamise püha vissenja nime all.            

20 Toimetuse kommentaar: Kui Maarja oli saanud kolmeaastaseks, viisid isa Joakim
ja ema Anna ta Jeruusalemma templisse. Maarja pandi seisma templitrepi kõige
madalamale astmele. Üleval ootas teda ülempreester Sakarias. Kõikide imestuseks
ja kehtivate traditsioonide vastaselt astus Maarja ise ülempreestri juurde viivad
15 trepiastet. Jumalast juhatatuna viis ülempreester Maarja templi pühimasse pai-
ka, kuhu tal endal oli lubatud siseneda vaid korra aastas. Templis kasvas Maarja
koos teiste oma elu Jumalale pühendanud naistega. Nad palvetasid, lugesid pühi
kirjutisi ja täitsid neile usaldatud tööülesandeid. Maarja andis Jumalale tõotuse
jääda igavesti neitsiks. Püha Vaimu arm kaitses tema südant kõige ebapuhta eest
(ÕIGEUSU KIRIKU PÜHADEKALENDER). Tähistatakse 21. novembril / 4. detsembril. Vene
rahvakalendris on vvedenje (Ââåäåíüå) talve väravaks (NARODNÕJE PRIMETÕ). Eestis
vähetuntud katoliiklik ja õigeusklike tähtpäev leemetimaarjapäev ehk templimaar-
japäev.

21 Toimetuse kommentaar: Pokrov ehk Jumalaema eestkoste ja kaitse püha. Kuulub
suurte ja oluliste õigeusu pühade hulka, tähistatakse 1. oktoobril, vana kalendri
järgi elavates kogudustes 14. oktoobril. Jumalaema kaitsmise püha tähistatakse
Kristuse pärast meeletule Andreasele ja tema õpilasele Epifanesele 5. sajandil (teis-
tel andmetel aastal 903) osaks saanud ilmutuse mälestuseks. Nimelt nägid nad
öösel Konstantinopoli Blaherna kirikus, kus usklikud Jumalaema poole palvetasid,
et see linna vaenlase eest kaitseks, kuidas Neitsi Maarja oli äkki inglitest ümbrit-
setuna taevas, palvetas usklike eest ja laotas oma keebi nende üle. Alates 12. sajan-
dist hakati Venemaal ehitama Pokrovi kloostreid ja kirikuid. Läänekirikus on ala-
tes 13. sajandit Neitsi Maarjat sageli kujutatud “kaitsemantliga madonnana”, kes
võtab usklikud oma hõlma alla (GLAUBENSZEUGEN). Vene rahvakalendris tähendab
pokrov sügistööde lõppu ning talve ja sügistalvise pulmaperioodi algust (NARODNÕJE

PRIMETÕ). Eestis tähistatakse Setumaal Jumalasünnitaja kaitsmise püha nime all,
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ajalise läheduse tõttu on see kokku sulanud läänekiriku mihklipäevaga. Ka on õi-
geusklikud rajanud Eestisse Jumalaema Kaitsmise kirikuid: Karula Jumalasünni-
taja Kaitsmise kirik, Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kirik, Kiviõli Jumalaema
Kaitsmise kirik, Nina Jumalaema Kaitsmise kirik (VIKIPEEDIA). Pokrovi on eesti kee-
les nimetatud ka suurmaarjapäevaks.

22 Polesjes tähendab see päev rahvaetümoloogia järgi väljamõeldud Püha Pokrova mä-
lestuspäeva.

23 Toimetuse kommentaar: Püha Luukas, apostel ja üks neljast evangelistist, sündis
tänapäeva Türgi aladel, suri 80. aastal pKr Türgis või Kreekas, Luuka evangeeliu-
mi, ühe olulisima Jeesus Kristuse elu käsitleva allika oletatav autor. Püha Luukas
on arstide, kirurgide ja maalikunstnike, skulptorite, raamatuköitjate, lihunike kait-
sepühak. Olulisim tema mitmetest mälestuspäevadest on 18./31. oktoober. Kuid õi-
geusu kalendris on ka teiste Luk-silbiga algavate pühakute mälestuspäevi, nt rah-
vakalendris Tuuletegijana tuntud Lukillianuse päev 3./16. juunil (NARODNÕJE PRI-
METÕ).

24 Toimetuse kommentaar: Helena Flavia (surnud u 326), trahteriteenija, kelle keiser
Constantius võttis liignaiseks, kuid hiljem hülgas. Poeg Constantinus I tõi ema õu-
konda tagasi. Helena võttis vastu ristiusu ja sooritas palverännaku Jeruusalemma.
Pärast surma hakati teda pidama naelaseppade patrooniks, õigeusu kirik austab
teda pühakuna, tähistades tema päeva 21. mail / 3. juunil (ANTIIGILEKSIKON). Vt ka
ristiülendamise püha (kommentaar 19).

25 Toimetuse kommentaar: Püha Makrida (noorem), idakiriku andmetel sündinud 327. aas-
tal, läänekiriku andmetel 330. aastal, Püha Basilius Suure ja Nyssa Gregoriuse (kes
ka tema elukäigu kirja pani) vanem õde. Pärast kihlatu surma tõmbus elust tagasi,
alates 352. aastast juhatas nunnakloostrit. Tal olid head käsitööoskused ja hari-
dus. Püha Makrida mälestuspäeva tähistatakse 19. juunil, vana kalendri järgi ela-
vates õigeusu kogudustes 1. augustil (WIKIPEDIA). Vene rahvakalendris tähendab see
päev sügisesse vaatamise algust, selle päeva järgi ennustatakse kogu sügise ilma (NA-
RODNÕJE PRIMETÕ).       

26 Toimetuse kommentaar: Püha suurmärter Mokius (Mokios) elas keiser Diocletia-
nuse ajal (284–305) ja oli Amphipolise preester. Dionysose pidustuste ajal kutsus
paganaid ristiusku pöörduma, mispeale ta kinni võeti ja Konstantinopoli saadeti.
Seal raiuti tal aastal 295 (või 304) pea maha. Keiser Constantinus laskis tema auks
ehitada kiriku, kuhu maeti ka Mokiuse säilmed. Läänekirik tähistab Mokiuse mä-
lestuspäeva 13. mail, idakirik 11./24. mail (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON). Vene rah-
vakalendris peetakse mokiusepäeva ilma kogu suvise ilma ennustajaks – kui sel
päeval sajab, tuleb suvi vihmane (NARODNÕJE PRIMETÕ).

27 Toimetuse kommentaar: Piibli apogrüüfide hulka kuuluva 2. Makabite raamatu 7. pea-
tükk räägib seitsme venna ja nende ema Salomonia märtrisurmast kuningas Anti-
ochose IV ajal (175–164 eKr). Selle juudi perekonna märtrisurm viis Juudas Maka-
beuse ülestõusu puhkemiseni. Makebeide ülestõusuna ajalukku läinud ürituse käi-
gus tõrjusid iisraeliidid Juudas Makabeuse juhtimisel kreeklased Jeruusalemmast
164. aastal eKr välja. Märtrite Makabeide mälestuspäeva tähistab õigeusu kirik
alates 4. sajandist 1./14. augustil, läänekirik tähistab seda 8. sajandist (GLAUBENS-
ZEUGEN). Õigeusklikel algab sel päeval rukkimaarjapäevani (Jumalaema uinumise
pühani) kestev jumalaema paast. Õigeusu kirikus on see ristipuu väljatoomise päev.
Vene rahvakalendri järgi on see esimene suve ärasaatmise püha, õigeusu kirikus
üks suvistest Lunastaja (Ñïàñèòåëü) äraseletamise pühadest ehk paasadest, nimelt
meepaasa ehk meepüha (Ìåäîâûé Ñïàñ) – meevurritamise aeg –, millele järgnevad
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õunapüha ehk õunapaasa issandamuutmise pühal (vt kommentaar 33) ja lõikuspü-
ha ehk leivapaasa (Ñïîæèíêè) rukkimaarjapäeva (Jumalaema uinumise püha) jä-
relpäeval (NARODNÕJE PRIMETÕ). Eestis on makaveipäev kui õigeusupüha tuntud üks-
nes setudel (Kõiva 2004).

28 Toimetuse kommentaar: Uue Testamendi Apostlite tegude 10. peatükk räägib Roo-
ma tsentuuriost Korneeliusest, keda Peetrus oli ristinud ja kellest seetõttu sai esi-
mene pagankristlane. Tema ristimine ilma juudiks saamata viis ristikiriku lahuta-
miseni juutlusest. Legendi kohaselt järgnes Korneelius Peetrusele misjonireiside-
le, hiljem sai temast kodulinna Kaisarea piiskop ja ta elas kõrge vanuseni. Katoliku
kirik tähistab Korneeliuse mälestuspäeva 2. veebruaril ja õigeusu kirik 13./26. sep-
tembril (GLAUBENSZEUGEN). Vene rahvakalendris tähendab see aega, mil maa hak-
kab juba külmuma (NARODNÕJE PRIMETÕ).

29 Toimetuse kommentaar: Korinfskil (1994) on Püha Korneeliuse päevana märgitud
(ekslikult?) 12. september.

30 Toimetuse kommentaar: Märter Gordius (sündinud ilmselt 3. sajandi lõpul Kapa-
dookias Kaisareas, hukatud 4. sajandil sealsamas) oli pärimuse järgi Rooma tsen-
tuurio, kes hukkamistest vapustatuna loobus väeteenistusest ja elas Siinai mäel
erakuna. Pöördunud 306. (või 320.) aastal tagasi kodulinna, kritiseeris ta paganlik-
ku kultuuri ning tutvustas end kristlasena. Et ta jäi selles endale kindlaks, siis ta
hukati. Tema mälestuspäeva tähistavad nii katoliiklik, evangeelne kui ka õigeusu
kirik 3. jaanuaril, vana kalendri järgi elavad õigeusu kogudused 16. jaanuaril (ÖKU-
MENISCHES HEILIGENLEXIKON; GLAUBENSZEUGEN). Vene rahvakalendris väheoluline täht-
päev.

31 Toimetuse kommentaar: Nahum, üks kaheteistkümnest Vana Testamendi prohve-
tist, elas 7. sajandil eKr Galileas ja olevat pärimuse järgi surnud 45-aastasena. Kir-
jutas ennustuse Niineve hävingu kohta. Tema mälestuspäeva tähistab vaid idaki-
rik (1./14. detsembril).

32 Toimetuse kommentaar: Taevaminemispüha ehk suur ristipäev, lihavõttetsükli lii-
kuv püha, neljakümnes päev pärast 1. ülestõusmispüha, seega kuuenda lihavõtte-
järgse nädala neljapäev. Idakirikus on see püha tuntud kui analepsis, ülestõstmi-
ne, aga ka episozomene, päästmine, sest astudes jumalikku kirikusse viis Kristus
lõpule inimkonna lunastamise patust. Läänekirikus on selle päeva nimetus ladina-
keelne Ascensio, mis annab mõista, et taevaminek polnud Kristuse poolt vaid pas-
siivne minemine, vaid ta läks Isa juurde oma väe varal. Pärimuse kohaselt lahkus
Kristus maa pealt Jeruusalemma lähedal Õlimäel. Taevaminemispüha tähistamist
on dokumenteeritud 4.–5. sajandist. Läänekirikus asetus taevaminemispüha suu-
rimate pühade hulka ja ka idakirikus kulub see kaheteistkümne suurema püha
ehk kaksteistpühade hulka (CATHOLIC ENCYCLOPEDIA).

33 Toimetuse kommentaar: Issandamuutmise püha ehk Jeesuse kirgastamise päev il-
mus Ida-Süüria liturgiasse juba 5. sajandil. Läänekirikus tekkisid esimesed ana-
loogid 10. sajandil. 1451. aastal kinnitas paavst Calixtus III selle Belgradi juures
türklaste üle saavutatud võidu tähistamiseks tervele kirikule määratud kalendris-
se. Issandamuutmise püha tähistab kogu ristikirik 6. augustil (VIKIPEEDIA; GLAUBENS-
ZEUGEN), vana kalendri järgi elavad õigeusu kogudused aga 19. augustil. Rahvaka-
lendris kannab nimetust õunapaasa (ßáëî÷íûé Ñïàñ) (vt ka kommentaar 27), mis
tähendab õunakoristuspäeva. Setumaal tuntud paasapäevana.

34 Toimetuse kommentaar: Õigeusu kirikukalendris ja vene rahvakalendris on mitu
alekseipäeva, neist tuntuim vaga Aleksius Jumalamehe (elas väidetavalt 5. sajan-
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dil) mälestuspäev 17./30. märtsil (Kõiva 2004). Varasemate legendide järgi oli ta
sündinud Édessas (Türgis), teiste järgi oli Rooma senaatori poeg. Kohe pärast lau-
latust tagastas ta pruudile abielusõrmuse ja lahkus salaja kodust, et pühenduda
usule. 17 askeetliku ränduriaasta järel jõudis ta kerjusena isamaja trepi ette. Alek-
siust ei tundnud ära isa ega naine, kerjaja isik sai teatavaks alles pärast tema sur-
ma tema juurest leitud kirja järgi, milles ta enda isiku avalikustas ning pruudilt ja
vanematelt andestust palus. Pärast surma kuulutati ta pühameheks, tema isakodust
ehitati kirik ja Aleksiusest sai selle patroon. Tema põrm puhkab Roomas Bonifatsiuse
kirikus (praegu Bonifatsiuse ja Aleksiuse kirik). Õigeusu kirikus on Aleksius Jumala-
mees senini väga austatud pühak, kuid ka katoliku kirikus kuulus ta barokiajani po-
pulaarsemate pühameeste hulka (GLAUBENSZEUGEN). Katoliku kirikus hakati 1697. aas-
tal (Aleksiuse oletatavast 417. surma-aastast) Aleksiuse mälestuspäevana tähista-
ma 17. juulit. Vene rahvakalendris langeb see nn Soe-Aleksei ehk kevadine aleksei-
päev greogooriuse kalendris 30. märtsile – sellest päevast hakati valmistuma keva-
deks (NARODNÕJE PRIMETÕ). Eestis on 17. märtsil tähistatav alekseipäev mõnevõrra
tuntud nt setudel.  

Teine vene rahvakalendrisse kandunud alekseipäev on metropoliit Aleksei mä-
lestuspäev 12./25. veebruaril. See õigeusu pühamees sündis 1293 või 1304 Moskva
bojaariperekonnas ja siirdus 15-aastasena kloostrisse, kus võttis endale nimeks Alek-
sei. 1338. aastast Moskva metropoliidi abiline juriidilistes küsimustes, 1350. aas-
tast Vladimiri piiskop ja 1354. aastast metropoliit. Tema metropoliidiks olemise
ajal saavutati üksteisemõistmine Leedu ja Volõõnia (Ukraina) metropoliitidega, sel-
leks reisis Aleksid 1356. aastal ka oikumeenilise patriarhi Kallistose juurde Kons-
tantinopolisse. Kallistos nimetas ta Kiievi peapiiskopiks ja kogu Venemaa metro-
poliidiks. Tööka ja innustunud metropoliidina nimetas ta ametisse hulga piiskoppe
ja rajas mitmeid kloostreid, sh Andronnikovi kloostri. Kõige muu kõrval suutis ta
tänu pimeda vürstinna Tadjula terveksravimisele hoida korras ajalooliselt keeru-
kaid suhteid Kuldhordi khaaniga. Tajudes Moskva kasvavat tähtsust, viis 1362. aas-
tal metropoliidi residentsi Vladimirist Moskvasse. Suri 12. veebruaril 1378 ja on
maetud Tšudovi kloostrisse. Pool sajandit pärast tema surma leiti tema haud ime-
listel asjaoludel üles ja sealtpeale algas metropoliit Aleksei austamine, ta on üks
Moskva kaitsepühakuid (GLAUBENZEUGEN). Vene rahvakalendris tähistatakse talvist
alekseipäeva 25. veebruaril. Vanasti oli see aeg, mil seemned viidi korraks külma
kätte – alekseipäeva pakane karastas nisuseemneid (see oli sisuliselt jaroviseerimi-
ne), nii et need andsid paremat saaki. Ka tuli sel päeval ette näidata kedrused, mis
pidid olema valmis juba Püha Blasiuse mälestuspäevaks, vene rahvakalendris leh-
mapühana tähistavaks ulasepäevaks, mida tähistatakse päev varem – 11./24. veeb-
ruaril. Päeva on nimetatud ka kalaalekseipäevaks (NARODNÕI KALENDAR). See nimetus
tuleneb arvamusest, et kui alekseipäeval on kusagil veeniresid, tuleb hakata kala
püüdma. Sedasama käsku, et veeniresid nähes tuleb minna kalale, on toonitatud
ka märtsikuise alekseipäeva puhul.  

35 Toimetuse kommentaar: Püha Nikolause ehk Nikolai Imetegijaga seotud pühad.
Myra piiskopi Nikolause (kes olevat sündinud Patarase linnas Väike-Aasias Rooma
riigi Lüükia provintsis u 282 ja surnud 342. ja 351. aasta vahel Myras) fiktiivse
eluloo pani 9. sajandil kirja Metodius, väites, et Nikolaus oli üks 318 kirikuisast, kes
võtsid 325. aastal osa Nikaias peetud I oikumeenilisest kirikukogust (Kõiva 2004).
Pühast Nikolausest räägitakse rohkesti legende, neist tuntuim on lugu vaese mehe
kolmest tütrest, kelle ta päästis vaesuse tõttu prostituudiks saatmisest, visates kol-
mel järjestikusel ööl nende aknast sisse kullakoti (või kuldmündi). Püha Nikolaus
on laste, pandimajapidajate, vallaliste tüdrukute, kaupmeeste, apteekrite, parfüü-
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mitootjate ja -müüjate, meremeeste ja kalurite kaitsepühak. Ta on ka üks Venemaa
kaitsepühakutest. Läänekiriku mõjupiirikonnas on tal oluline roll jõuluvana (San-
ta Claus) prototüübina. Vene õigeusu kirikus on Püha Nikolaus Kristuse ning Neit-
si Maarja järel armastatuim pühak ja patroon. Venemaal kujunes Nikolaus (Niko-
lai) lihtrahva seas kõikvõimsaks aitajaks ja pooljumalaks. On väidetud, et pole lin-
na, kus ei leidu Pühale Nikolause kirikut või kloostrit (VIKIPEEDIA). Püha Nikolaus
suri 6. detsembril ja talvine nigulapäev kinnistus sellele päevale 13. sajandil. Kui
moslemid 1087. aastal Myra vallutasid, viidi Nikolause säilmed Lõuna-Itaaliasse
Bari linna. Seda sündmust meenutab kevadine nigulapäev (Kõiva 2004). Kevadist
nigulapäeva (migulapäiv), mis on 9. mail, kuid langeb vana kalendri järgi elavates
õigeusu kogudustes 22. maile, tähistavad Eestis valdavalt setud (Kõiva 2004). Vene
rahvakalendris nimetatakse seda päeva kevadiseks nigulapäevaks ehk Soojaks Niko-
laiks. Sellest päevast hakkavat rohi kasvama. Talvist nigulapäeva – Püha Nikolause
surma mälestuspäeva – tähistatakse 6./19. detsembril. Vene rahvakalendris, kus
see päev langeb uues ehk gregooriuse kalendris 19. detsembrile, toob Nigul pakast
ja lund (NARODNÕI KALENDAR). Eestis tuntud eelkõige setude seas talvise migulapäiva
nime all kui üks külmenemise tähiseid.

36 Toimetuse kommentaar: Püha Jüri (Georg, vene traditsioonis Juri, Jegori), sündi-
nud 3. sajandil Kapadookias, surnud 305. aastal Lüddas (Lodis) Palestiinas (Iis-
raelis), märter ja Inglismaa patroon, kelle kultus oli levinud juba kristluse algus-
ajal. Ohtralt on legende tema imetegudest, kuid nende ajalooline algupära on ka-
heldav. Püha Jüri on legendi järgi kolm korda surmatud, lõigatud väikesteks tükki-
deks, maetud sügavale maa alla, kuid tõusnud jumala väe läbi tervena üles. Lisaks
kõnelevad legendid vägede peatamistest, lehtivatest sauadest, surnute elustamis-
test ja paljudest muudest imetegudest. Tänapäeval on tema imetegudest tuntuim
lohemao tapmine ja printsessi vabastamine. On säilinud teisigi pärimusi tema rüü-
tellikkusest ja vaprusest, seetõttu on paljudes riikides asutatud temanimelisi orde-
neid, ta on sõjameeste kaitsepühak, oma nime tõttu (Georgius tähendab maahari-
jat) põllunduse patroon, hobuste ja teiste kariloomade kaitsja. Teda austati ka hos-
pidalide pühakuna (Kõiva 2004). Üldtuntud mälestuspäev on 23. aprill (vana ka-
lendri järgi elavates õigeusu kogudustes 6. mai, mida Eestis, eelkõige Setumaal tun-
takse nn vene jüripäevana. Õigeusu kirikus tähistatakse ka Kiievi Gregoriuse kiriku
pühitsemise päeva 26. novembrit / 6. detsembrit – see on nn talvine jüripäev (ÖKU-
MENISCHES HEILIGENLEXIKON). Vene rahvakalendris on kevadine jüripäev karjalaske-
päev, jüripäevanädalal pidavat kohale jõudma pääsukesed. Talvine jüripäev ehk Külm
Jüri oli kunagi Venemaal talupoegade kolimise päevaks ühe mõisniku juurest teise
juurde, see aga keelati 1649. aasta kirikukogu seadusega (siit ka vanasõna Âîò òåáå,
áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü! ’ ‘Vaat sulle, eit, jüripäeva!’; vt NARODNÕJE PRIMETÕ). Eesti rah-
vakalendris on oluline vaid kevadine jüripäev, seda nii karjalaskepäeva kui ka ta-
lupoegade kolimise päevana, kuid see on saanud 1434. aasta jüriööl puhkenud Jüriöö
ülestõusu mälestuseks ka kangelaspäeva varjundi.

37 Toimetuse kommentaar: Luuka evangeeliumi kohaselt sündis Ristija Johannes kuus
kuud enne Kristust ja oli tema emapoolne sugulane. Kütkestava jutlustajana pöö-
ras ta paljusid oma usku, oli kuulus prohvet ja ristija, mille tõttu pälvis juba eluajal
hüüdnime Ristija Johannes. Johannesega on seotud mitmed maailmakirjanduses
korduvalt läbi kirjutatud lood, mille hulka kuulub lugu tema äkilisest surmast. Ni-
melt nõudis noor tantsija Salome valitsejalt, kes oli lubanud täita iga ta soovi, et talle
toodaks kandikul Ristija Johannese pea. Salome sai soovitu, ehkki valitseja kahetses
oma rumalat lubadust ja rahvas oli löödud prohveti totrast surmast. Ristija Johanne-
se surmapäevaks peetakse 29. augustit, eriliselt ja tuletegemisega tähistatakse aga
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tema sünnipäeva eelõhtut ehk jaanilaupäeva, 23. juunit (Kõiva 2004). Lisaks Ristija
Johannese sünni- (24. juuni / 7. juuli) ja surma- ehk pea maharaiumise päevale (29. au-
gust / 11. september) on õigeusu kirikukalendris veel Ristija Johannese üldine mä-
lestuspäev (7./20. jaanuar), Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmise (24. veebruar
/ 9. märts) ja 3. leidmise (päev 25. mai / 7. juuni) ning Ristija Johannese eostamise
päev (23. september / 6. oktoober). Vene rahvakalendris on leidnud märkimist Ristija
Johannese pea leidmise päevad (Èâàíîâ äåíü) 9. märtsil lindude saabumise päeva ja
7. juunil meetaimede õitsema hakkamise päevana, mõistagi ka gregooriuse kalend-
ris 7. juulile langev juuliuse kalendri järgne jaanipäev (Èîàíí Êðåñòèòåëü, Èâàí
Êóïàëà), mille eelõhtu ja -ööga kaasneb palju paganlikke päikese ja veega seotud
kombeid, ning 11. septembril Ristija Johannese surmapäev paastupäevana, mil me-
hed kohtuvad sügisega, aga vanadele naistele algab nende suvi (NARODNÕJE PRI-
METÕ). Lisaks Ristija Johannesega seotud päevadele on õigeusu kiriku- (ja vene
rahva)kalendris veel mitme püha Johannesega, mh apostel Johannese ja Eboia
Johannesga seotud päevad. Eestis tuntakse eelkõige Ristija Johannese sünnipäe-
va ehk jaanipäeva (Kõiva 2004), Setumaal ka tema surmapäeva ehk ivanoskoroonat
(Kõiva 2004).

38 Toimetuse kommentaar: Püha Barbara (slaavi traditsioonis Varvara) olevat sündi-
nud 3. sajandi lõpul Nikomedias (tänapäeva Izmit) või Liibanonis Heliopolises (tä-
napäeva Ba‘labakk), suri 306. aastal Nikomedias. Ta võis olla Galerius Valerius Maxi-
minuse valitsemise aegne märter Daja, kuid on siiski pigem väljamõeldud tegelane,
ent sellele vaatamata tuntumaid kristlikke pühakuid. Legendid räägivad eelkõige
Barbara ilust ja teravast mõistusest. Tema saatuse kohta on erinevaid legende, neist
ühe järgi olla tema kurja isa tabanud piksenool, kui usukindlat tütart hukati. Iga-
tahes on ta kaevurite, vangide, kindlustuste, müürseppade, ehitusmeistrite, kivi-
raidurite, kellavalajate, hauakaevajate, tuletõrjujate, relvaseppade ja veel paljude
ametimeeste kaitsepühak, aitab välgu, tulekahju, palaviku, katku ja äkksurma kor-
ral (ÖKUMENISCHES HEILIGENLEXIKON). Barbara mälestuspäeva tähistatakse 4. detsemb-
ril, vana kalendri järgi elavates õigeusu kogudustes 17. detsembril. Vene rahvaka-
lendri järgi valitsab barbarapäeval (Âàðâàðèí äåíü) eriti suur külm, millega paka-
ne kaanetab veekogud lõplikult (NARODNÕJE PRIMETÕ).

39 Toimetuse kommentaar: Sabbas (slaavi traditsioonis Savva) Pühitsetu sündis 439. aas-
tal Väike-Aasias Kaisarea lähedal. Hakkas erakuks ja elas koopas, kuid hiljem lah-
kus sealt ning rajas 483. aastal Jeruusalemma lähedale Kidroni jõe kaldale kloost-
ri, kuhu tema surma ajaks (aastal 532) oli kogunenud umbes 500 munka. Koostas
kloostri esimese jumalateenistuste korra (tüpikoni), nn Jeruusalemma teenistus-
korra, mida hiljem rakendasid kõik Palestiina kloostrid. Tema säilmed on ränna-
nud korduvalt – algul moslemite vallutuste eest Konstantinoopoli ja sealt Veneet-
siasse, 24. oktoobril 1965 aga tagasi Jeruusalemma. Sabba rajatud kloostrit, mida
tema auks nimetatakse Mar Saba, on korduvalt laiendatud. Praegugi elatakse sel-
les vanimas õigeusu kloostris Sabba koostatud jumalateenistuste korra alusel nagu
1500 aasta eest ning mungad palvetavad iga päev tema hauakambris (ÖKUMENISCHES

HEILIGENLEXIKON, GLAUBENSZEUGEN). Sabba mälestuspäeva tähistatakse nii lääne- kui
ka idakirikus 5. detsembril, vana kalendri järgi elavates õigeusu kogudustes 18. det-
sembril.

40 Toimetuse kommentaar: Ganka = Õiglane Anna, Neitsi Maarja ema, kelle eostumis-
päeva tähistatakse 9. detsembril (Neitsi Maarja sünnipäev on teatavasti 9. septemb-
ril, ussimaarjapäeval), vana kalendri järgi elavates õigeusu kogudustes 22. detsemb-
ril. Vene rahvakalendris kannab see nime talvine annepäev/annapäev (Àííà Çèìíÿÿ)
vastukaaluks Jumalaema ema uinumist tähistavale suvisele annepäevale (25. juu-
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lil / 7. augustil). Mõlemad päevad on seotud eelkõige ilmaennustamisega (NARODNÕJE

PRIMETÕ). Eestis on lambapühana tuntud suvine annepäev, mille kiriklik taust on
sedavõrd kahanenud, et päev ise on nihkunud 26. juulile (Kõiva 2004).

41 Toimetuse kommentaar: Serbia keelt kirjutatakse tänapäeval nii kirillitsas kui ka
ladina tähestikus.

42 Toimetuse kommentaar: Õigeusklikel varem ohvritoiduna, peie- ja mälestussööma-
aegade menüüsse kuulunud nisu, granaatõuna jm seemnetest, pähklitest, rosina-
test jms segatud roog (kreeka keeles koliva, kollyva, serbia keeles koljiva, kirillitsas
kirjutatuna êîšèâî, rumeenia keeles colivă ), millest on kujunenud jõuluaja toit. Toidu
keskele võidakse asetada küünal. Mõningates paikades on see tuntud ka oma algse
nimetuse panspermia järgi – niisugust nimetust kandis selline segu Vanas Kree-
kas, kus seda ohverdati Demeterile ja teistele jumalatele viljakuse suurendami-
seks, surnute hingedele ja Dionysose auks (WIKIPEDIA).

43 Toimetuse kommentaar: Atanasiusepäevi (vene traditsioonis afanassipäev) on õigeusu
kalendris kolm: kevadine (2./15. mai), suvine (5./18. juuli) ja talvine (18./31. jaanuar).
Kevadine ja talvine atanasiusepäev on seotud Aleksandria Atanasiuse ehk Atanasius
Suurega, kes sündis 295. aasta paiku. 319. aastal sai temast diakon, kes 325. aastal
osales peapiiskopi saatjana Nikaia I oikumeenilisel kirikukogul, kus võttis julgelt
sõna arianismi (4.–7. sajandi usuvool, mis väitis, et Kristus pole jumalik ega igave-
ne) vastu. Sai 328. aastal Aleksandria peapiiskopiks, seega Egiptuse kirikupeaks.
Järgneva 38 aasta jooksul pagendasid arianistid teda korduvalt, kuid ikka kutsuti
ta tagasi. Alles 366. aastast sai ta segamatult oma piiskopkonnas tegutseda. Suri
2. mail 373 Aleksandrias. Arianistide vastaseid on nimetatud ka atanasistideks.
Läänekirikus tähistatakse tema surma-aastapäeva 2./15. mail, õigeusu kirikus on
tal kaks mälestuspäeva – nii 2. mail kui ka 18./31. jaanuaril (ÖKUMENISCHES HEILIGEN-
LEXIKON; GLAUBENSZEUGEN).     

Suvine atanasiusepäev on aga seotud hoopis Áthose Atanasiusega, kes sündis prae-
guse Türgi alal Trabzonis ja kandis algul nime Abraham. Atanasiose nime sai ta
alles Bitüünia kloostris. Kloostriülema soovitusel siirdus ta sealt eksiili, jõudes juba
885. aastal keiser Basileos I poolt pühaks mäeks kuulutatud Áthosele, kuhu ta ra-
jas 963. aastaks kloostri. 970. aastal koostas ta Püha Maa esimeste kloostrite ees-
kujul jumalateenistuste korra. Tema rajatud klooster on tänini Áthose suurim ja
kannab nime Megisti Lawra (GLAUBENSZEUGEN). Athose Atanasiuse mälestuspäeva
5./18. juulil tähistab üksnes idakirik.

Vene rahvakalendris on kõigil neil päevadel oma roll. Kevadine afanassipäev, mis
langeb kokku kevadise borisi- ja glebipäevaga (Áîðèñ è Ãëåá Ñåÿòåëè ‘Boriss ja Gleb
Külvajad’), kannab ka analoogset nime – Àôàíàñèé-çâñåâàëíèê ‘Afanassi-Külvaja’,
tähistades külvi- ja ööbikulauluaja algust. Suvine afanassipäev aitas ennustada
algava koristusaja viljasaaki ja ilma. Talvine afanassipäev kannab nime Àôàíàñèé
Ëîìîíîñ ‘Afanassi Ninanäpistaja), sest see jääb suurte jaanuaripakaste aega (NAROD-
NÕJE PRIMETÕ).    

44 Toimetuse kommentaar: Maaslenits (vene keeles ìàñëåíèöà) ehk võinädal, kevadis-
te liikuvate pühade esimene nädal, kaheksa nädalat enne lihavõtteid. Tinglikult
kuuluvad sellesse tsüklisse viimsekohtu lihast loobumise pühapäev võinädala eel
ning andestamise ja piimast loobumise pühapäev vahetult enne seitse nädalat kest-
vat lihavõttepaastu ehk suurt paastu (MORDVA RAHVAKALENDER). See on iidse tausta-
ga püha, muinasslaavi uusaasta. Võinädal algab esmaspäeval avapidustustega, nel-
japäev on aga eriti suur pidupäev, nn suur maaslenits (øèðîêàÿ ìàñëåíèöà). Sellel
päeval riietutakse vastassoo rõivastesse, kantakse maske ja veidraid kostüüme. Või-
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nädalasse kuuluvad saanisõit, liulaskmine, aga ka mitmesugused nn jõu- ja osavus-
mängud jpm – see on viimane lõbutsemine enne pikka paastuaega. Juba võinädalal
on lihasöömine keelatud, kuid piim ja munad veel lubatud. Kogu nädala jooksul
käib usin pliinide küpsetamine ja söömine. Ülisuurtes anumates valmistatavasse
pliinitainasse pannakse ohtralt mune ja sulatatud võid, pliinide juurde pakutakse
suhkrut ja keedist, musta ja punast kalamarja, hapukoort, sulatatud võid, kala ja
sibulat (Suitso 2006). Eestis tähistatakse Setumaal. Traditsiooniliselt sel nädalal
tööd ei tehtud. Peetakse paabapraasnikut – naistepidu, mis on alati neljapäevasel
päeval. Mujal Eestis on võinädala vasteks vastlad, mis varematel aegadel oli samu-
ti mitmepäevane ja rohkete lõbustustega püha.

45 Toimetuse kommentaar: Paganliku taustaga püha, teine teisipäev pärast lihavõtte-
nädalat – vanemate mälestuspäev, surnuaiapüha (vene k ðàäóíèöà), setu tradit-
sioonis raadovits – hingedepäev, rõõmukuulutamine surnutele, teine teisipäev pä-
rast lihavõttenädalat.

46 Toimetuse kommentaar: Palmipuudepüha ehk urbepäev, Jeesuse Jeruusalemma
minemise päev – liikuv püha, pühapäev enne kannatusnädalat, nii vene kui ka
eesti rahvakalendris on sellel päeval tavaks tuua tuppa urbadega pajuoksi ja urb-
ida.
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Summary

The Ritual Year as Reflected in Proverbs:
General Notes

Irina Sedakova

Key words: calendar prediction, folk calendar, ritual year, proverbs, Orthodox calendar

The article discusses expressions of folk wisdom which allude to the concept of time,
the system structured according to the calendar and the rituals, performed on certain
dates. The yearly cycle has developed a system of folk aphorisms concerning almost
every day in the calendar and covering all the activities of the man and of the nature
in great detail. Terms like aphorisms, proverbs, sayings, etc. are used to denote various
folklore (speech) genres depicting the ritual year in a rather provisional manner. Apart
from the genres mentioned, idioms, comparisons and some spells and curses are also
examined.These speech folklore genres are a vast field of research. The question of
whether we can speak of ethnic paremia, as asked by the prominent folklorist Dan
Ben-Amos (1969) and supported by other scholars, is still very topical, especially in
view of the type of proverbial sayings under discussion. The main issues that are
examined in the paper are: what is universal and what is unique. The article mainly
focuses on sayings which concern the ritual year and outlines the specific features of
the folk perception of time as reflected in the calendar. Folk aphorisms reflect the
ritual year through names of holidays, terms of ritual objects, food and participants,
and through allusions to certain celebration throughout the year. The paremia can
express direct meaning, appropriate for only one situation, or they can be of meta-
phorical nature, describing a set of situation.

Each European culture has developed its own ways of seeing the ritual year through
metaphorical proverbs, idioms and sayings. Although the set of holidays chosen by
each folk paremiological tradition may be different, unique even, the major principles
of mentioning a rite in a proverb have universal value and correspond to the structural
and semiotic rules of the folklore genre.




