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Bulgaaria puukalendrid

Vesselina Koleva

Teesid: Artiklis esitatakse lühike ülevaade Bulgaaria puukalendrite iseloomulikest joontest, erilist tähelepanu on pööratud kalendrilise teabe ülesehitusele ja kuupäevaliste tähtpäevade märkimisele õigeusu kirikukalendris. Selle
vähetuntud rahvapärimuse näitlikustamiseks kirjeldatakse lähemalt 19. sajandil Rodope mägedes kasutatud kalendrilaudu, samuti tuuakse paralleele
teiste maade puukalendritega.
Märksõnad: kalendripulk, kuupäevalised tähtpäevad, puukalender, raboš, õigeusu kiriku kalender

Puukalendrite kasutamise traditsioon
Puidust, luust või mingist muust materjalist valmistatud kalendrid on aja arvestamise vahendid. Keskajal olid need käepäraseks mooduseks Lääne- ja Idakiriku kristliku kronoloogia ja liturgilise kalendri kasutuselevõtuks maades,
kus rahvas oli ristiusku pööratud. Euraasias ja Põhja-Ameerikas kasutati puukalendreid kuni 20. sajandi alguseni paralleelselt käsitsi kirjutatud ja trükitud kalendritega. Tänaseni säilitatakse kogu maailma muuseumikogudes kümneid ja sadu puukalendreid.
Alates 16. sajandist hakkasid paljud Lääne kirjamehed oma töödes kasutama neis kalendrites sisalduvaid andmeid, mis selgitavad ka keskaja üht kõige
olulisemat ajaarvestust – ülestõusmispühade kuupäeva kristlikus kalendris.
Kõige täiuslikumatel Skandinaavia ruunikalendritel esitatakse 19 lisakarakteristikut, määramaks kindlaks pühapäevi ja liikuvate tähtpäevade kuupäevi
lunisolaarse tsükli erinevatel aastatel.
19. sajandi teisel poolel avaldati esimesed publikatsioonid Venemaa puukalendritest ning mahukas ülevaade Põhjamaade kalendrilaudadest (Sreznevski
1876). Kalendrilaudade kasutamise kohta Balkanil saab ülevaate Milovan
Gavazzi (1938) ja Günter Stipa (1966) töödest, autorid viitavad mõnele 19. sa-
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jandi ja 20. sajandi alguse etnograafia-alasele publikatsioonile, kus märgitakse üksikuid puukalendri leide Bulgaarias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Albaanias, Sloveenias ja Banati aladel Kesk-Euroopas.
Bulgaarias oli esimeseks puukalendri uurijaks Stojan Argirov (1896), uuritav objekt oli pärit Haskovo piirkonnast ning registreeritud Plovdivi Riikliku
Raamatukogu ja Muuseumi kogudes 1883. aastal. Lisateavet selle ja teiste
kalendrite kohta avaldas Dimitar Marinov (1907; 1914). Hiljem on avaldatud
etnograafilisi uurimusi puukalendritest, mis pärinesid Kjustendili (Zahhariev
1929), Burgase (Vakarelski 1936; Gorov 1997) ja Smoljani (Detev 1947) piirkonnast. Kahjuks ei ole ükski neis töödes kirjeldatud kalender tänaseni säilinud.
Uusi Kesk-Rodope mägedest (Smoljani regioon) leitud kalendreid on kirjeldatud etnograafiliste ekspeditsioonide käigus 1970. ja 1990. aastatel (Koleva 1967;
1971).
Uurides sürjade (Komi Vabariik, Venemaa) puukalendreid pööras Günter
Johannes Stipa tähelepanu asjaolule, et kaks Läänekiriku tähtpäevade kalendrit Olibi saarelt (Horvaatia) (Gavazzi 1938) ja üks õigeusu pühade kalender Vizinga (Komi) külast (Lipin 2006) sarnanevad välimuselt mõnede Bulgaaria kalendritega. Stipa silmis on oluline ka asjaolu, et Ahtopolist (Bulgaaria)
leitud kalendripulk toodi kingitusena Athose mäelt selle saajale, kes toona
elas Tsiknihoris (praegu Türgi) (Vakarelski 1936). Stipa viitab sarnasele infole
ühest St. Galleni (nüüdne Šveits) kloostrist leitud käsikirjast, mille kohaselt
kasutati umbes aastal 900 a.D. sälgustatud pulki kalendrina (Stipa 1966: 205).
Ta teeb loogilise järelduse, et seda tüüpi ajaarvestamise vorm soomeugrilaste
seas võis järgida ristiusu levikut – Kreekast ja Bulgaariast Kesk- ja PõhjaVenemaale.

Bulgaaria puukalendrite tunnusjooned
Bulgaaria kristlased kasutasid kalendrilaudu 20. sajandi alguseni. Praegu säilitatakse muuseumikogudes umbes kahtekümmet sellist objekti ning mõned
kalendrilauad on ka erakätes. Kõige arvukamalt on kalendrilaudu leitud KeskRodope mägedest (Smoljani piirkond), mõningaid näiteid on ka Kjustendili,
Haskovo ja Burgase aladelt (illustratsioon 1).
Oletatavasti ei ole see juhus, et kõik kalendrid on leitud Bulgaaria lõunaosa ääremaadelt. Siinsel mägismaal on karjuseamet väga levinud, ja just karjused vajasid kodunt eemal olles täpset ja ilmastikukindlat kalendrit. Kalendrilauad olid käsitsi kirjutatud ja trükitud kalendrite heaks asenduseks ning ka
kindlaim moodus kristliku kalendri säilitamiseks kuni aastani 1912, mil need
alad vabanesid Ottomani ülemvõimu alt. Seda tõendavad ka Burgase piirkon-
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Illustratsioon 1. Puukalendrite kasutamise levialad Bulgaarias.

nast leitud neli kalendrit, mis kuulusid Ida-Traakia ja Väike-Aasia bulgaarlastest kristlastele, kes sunniti ümber asuma pärast Vene-Türgi sõda 1877–1878
ja Bukaresti rahulepingut 1913 (Koleva & Georgiev 2006; Koleva 2007).
Dimitar Marinovi (1907) väitel oli Bulgaaria puukalendritel nii majanduslik
kui ka religioosne eesmärk (illustratsioon 2). Peamiselt kuulusid sellised kalendrid preestritele ja karjustele, nende järeltulijad hoidsid neid kalendreid
kui perereliikviaid.
Puukalendreid valmistasid vastavad meistrid – êàëåíäàðèñòè ‘kalendritegijad’, kes olid sageli pärit preestrite perekondadest. Hristo Vakarelski (1936)
leiab, et õigeusu kloostrite kreeka ja slaavi mungad võisid valmistada kalendreid, et levitada neid peamiselt teistele kohalikele preestritele, kes omakorda
kasutasid neid töös talupoegadega. Lozengradi piirkonnast (nüüdne Türgi) pärit
puukalendrit saab arvatavasti seostada Kreeka preestritega, kes tegutsesid
Bulgaaria kristlaste seas (Koleva 2006: 100–101, illustratsioon 7). Selle

Illustratsioon 2. Puukalendrid Smoljani ja Burgase aladelt
(Koleva 2006: illustratsioon 3).
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kalendrilaua kahele küljele on lõigatud kreekakeelne suur- ja väiketäheline
kiri ümber 1. jaanuari kuupäeva, kõrval on aastaarv 1850.
Etnograafilistes uurimustes on ära toodud erinevad puukalendrite kohta
kasutatavad nimetused: êàëåíäàð-ðàáîø, òîÿãà, ïðú÷êà, ïàòåðèöà [kalender–
raboš, tojaga, pratška, pateritsa]. Esimest nimetust on võimalik seostada kalendri valmistamise tehnikaga, ülejäänud tähistavad kalendri välimust või kasutamismoodust.
Sõna ðàáîø on arvatavasti tuletis slaavikeelsest sõnast ðûòü ‘kaevama’ või
vana-slaavikeelsest sõnast *rabú (vrd ðúá ‘serv, äär’) (Mladenov 1941; Anastasov
& Deikova jt 2002). See nimetus on kasutusel ka teistes slaavi keeltes: serbohorvaadi, sloveenia, tšehhi keeles: ragoš, raboš, rovaš, rabuše; rumeenia ja
albaania keeles: ră boş, ră bój ja rabū sh (pärineb bulgaaria keelest).
Väga populaarsed nimetused kalendrilaudade kohta on ka òîÿãà, ïðú÷êà
‘kepp, sau’, ïàòåðèöà ‘kark’ ja isegi ïîï ‘papp’ (Hasekia piirkond Strandžas)
(Gorov 1997). Vrd kreekakeelse sõnaga r£bdi (bulgaaria keeles òîÿãà), rabd£ki
(bulgaaria keeles òîÿæêà) ja pater…tsa (bulgaaria keeles ïàòåðèöà).
Et puukalendrid olid väga kõvad, kasutati neid vahel ka teiseks otstarbeks:
karkude või jalutuskeppidena, koorma toetamiseks (hobuse seljas) või lõnga
kerimiseks värvimisel. Karjused ja müürsepad võtsid kaugele rännates raboshkalendrid endaga kaasa.
Bulgaarlased kasutasid sõnu ðàáîø või ÷èòóëà (kreeka keeles tsštoula) tähistamaks pügalpulki, millel on pisut teistsugune funktsioon ja välimus (illustratsioon 3). Pügalpulki kasutasid karjased meiereides ja pagarid vahetuskaupade registreerimiseks.

Illustratsioon 3. Arvepidamiseks mõeldud pügalpulk Devinist, Smoljani piirkonnast.
Foto: Nikolai Sivkov.

Illustratsioon 4. Erineva kuju ja suurusega Bulgaaria raboš-kalendrid.
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Raboš-kalendrid (illustratsioon 2) on selgelt eristatavad kuju, suuruse ning
märgitüüpide ja kalendrilise teabe ülesehituse poolest. Kalendrid on valmistatud eeltöödeldud kõvapuidust, lauad on alati neljakülgsed, 50–140 cm pikad ja
1–3 cm laiad, harvadel juhtudel on kalendrilaual ka hästivormitud käepide –
kas haruline või sirge. Mõnikord võib kalendripulga ühes otsas olla ka auk
selle ülesriputamiseks.
Enamikul Bulgaaria puukalendritest on kujutatud Juliuse (päikese)kalendri
aasta. Kalendri külgedele on päevade tähistamiseks täkitud 365–366 sälku,
pikem vahe või lühem või pikem sisselõige eristab kuid. Harvadel juhtudel
kasutatakse märke 7- või 10-päevaseks jaotuseks.
Päevade tähistamiseks kasutatakse kaht erinevat viisi – kahte kõrvuti või
vastakuti olevat täket, jagades aasta kahte kuuekuulisse perioodi, ja teine viis
(seda on kasutatud vaid kolmel korral) on märkida need sisselõikega kalendripulga kõigil neljal küljel kolmelistes gruppides (illustratsioonid 2 ja 5). Pühad
on tähistatud erinevate märkidega, mis on lõigatud kalendrilaudade külgedele.
Kuupäevaliste tähtpäevade puhul järgitakse õigeusu liturgilist kalendrit,
lisaks on puukalendritel ära toodud ka Neitsi Maarja, Jeesus Kristuse, pühakute ja vana testamendi prohvetitega seonduvad olulisemad pühad. Samuti on
ära toodud Bulgaaria pühakud çàðàäè çàñëóãè êúì áúëãàðñêàòà öúðêâà, ðåëèãèÿ
è íàðîäà íè [oma teenete eest Bulgaaria kiriku, religiooni ja meie inimeste
heaks], nagu kirjutab Petar Detev (1947). Mõned äramärgitud päevad seonduvad nii astronoomiliste kui ka majanduslike perioodidega, jagades aasta aastaaegadeks (tabel 1).
Kjustendili piirkonnas on kasutusel kolme tüüpi raboš-kalendrid, mis esindavad teatud kindlat kalendrikirjutamise traditsiooni (Koleva 1996). Neljakülgsed kalendrilauad on 1–3 cm laiad ja vastavalt 74 cm, 100 cm või 130 cm pikad,
märkide ja nende kombinatsioonide ning kalendrilise teabe ülesehitus on kolmel kalendril hämmastavalt sarnane. Ühel kalendril on päevi tähistavate sälkude arv 354, teisel 365 ja kolmandal 378. Kuude eraldusmärke neil ei esine,
vaid ühel on näha nädalaid eristavaid sümboleid, ja ainult sellel kalendripulgal
loetakse päevi ühelt küljelt teisele, alati samas suunas, s.t ilma katkestuseta.
Neid kalendreid on võimalik “lugeda” muutuvate 29- ja 30-päevaste perioodidena. Lisapäevade (liigpäevade) märgete olemasolu kalendripulga mõnes kohas ja “XXX” sümboli esinemine viitab sellele, et kuu- ja päikesekalendri kokkulangemise saavutamiseks lisati kalendrisse perioodiliselt üks 30-päevane
kuu. Sellisel juhul kasutatavad erimärgid võisid tähistada kuufaase. Võimalik,
et seda tüüpi puukalendrite eesmärgiks oli usukultusega seotud paasa-arvestuse pidamine, kasutades 19 aasta pikkust lunisolaartsüklit. Kasutatavad märgid on üldjuhul sirge kriips, kakshark ja kolmhark.
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Sellest piirkonnast on teada veel ainult üks, Juliuse (päikese) kalender
(Zahhariev 1929), kus kasutatavad tähtpäevade sümbolid on samasugused (vt
illustratsioon 12, tulp 16). Samas on kuud selles kalendris teistmoodi eraldatud – ühekordse X-märgi abil.

Kalendrilise teabe ülesehitus. Kalendrite tüpoloogia
Bulgaaria kalendreid loetakse üldjuhul ühest servast teise ilma vahepeatuseta: näiteks paremalt vasakule ühel küljel ja seejärel vasakult paremale teisel
küljel, s.t kahesuunaliselt. Kalendrilise teabe õigeks lugemiseks peab kasutaja olema tuttav Juliuse kalendri, kasutatava tähtpäevade süsteemi ning tähtpäevade ja tavaliste päevade kombinatsioonidega. Õigeusu traditsioonis on järgmise aasta pühapäevade kuupäevade puhul oluliseks päevaks 2. märts. Lääne
traditsiooni kalendrites, kus aasta algab 1. jaanuaril, määrab esimese pühapäeva pühapäevatäht kõik järgneva aasta pühapäevatähed.
Kalendrilise teabe ülestähendamise algus on puukalendritel erinev: uuritavad 21 Bulgaaria kalendrilauda jaotuvad selles osas kolme rühma (Koleva
2006, 2007). Esimese tüübi puhul on ajaarvestuse alguspäevaks 1. september, siia kuulub kokku kaheksa kalendrit: kaks Smoljani piirkonnast, üks
Haskovost, üks Kjustendilist ja neli Burgasest. Kahele kalendrilauale on lõigatud aastaarvud – 1783 ja 1850. Üksteist kalendrit (kümme Smoljani ja üks
Burgase piirkonnast) kuuluvad teise rühma, kus ajaarvamine algab aprillis
või mais ning vastavalt kas oktoobris või novembris. Nende kalendrite alguskuupäevad on 1. aprill – 1. oktoober (üks kalender), 20. aprill – 26. oktoober
(kaks), 23. aprill – 21. oktoober (üks), 23. aprill – 23. oktoober (üks), 23. aprill
– 26. oktoober (üks) ja 1. mai – 1. november (viis). Ühele neist kalendritest on
lõigatud aastaarv 1818 (või 1878) (Koleva 1967). Põllumajandusega seotud rahvakalendris jagavad need kuupäevad aasta kaheks – suve- ja talveperioodiks.
Selline nn karjaseaasta oli kuni 19. sajandini Kesk-Rodope mägedes väga populaarne (Detšov 1903). Ehk on see põhjuseks, miks on selline jaotus valdav ka
kõnealuse piirkonna puukalendritel. Kolmanda kalendritüübi puhul algab ajaarvestus 1. jaanuaril. Selliseid kalendreid on kaks, ühele neist, mis on pärit
Smoljani piirkonnast, on lõigatud aastaarv 1897.
Kirjalikest allikatest on teada, et alates 14.–15. sajandist on Bulgaarias olnud suuremal või vähemal määral kasutusel erinevad aastaalgused (1. september, 1. jaanuar, 1. märts). Kirikuaasta algab 1. septembril ja Menaionis
(‘Kuude raamat’) ja teistes jumalateenistuse raamatutes märgitakse seda kui
Nîâî ëåòî ‘uus aasta’ ja/või Nîâ èíäèêò ‘uus indiktsioon’. Bütsantsi impeeriumis võis indiktsiooniaasta alata ka 23. septembril.

98

www.folklore.ee/tagused

Bulgaaria puukalendrid

Puukalendrid Polkovnik Serafimovo külast, Smoljani
piirkonnast
Polkovnik Serafimovo külast (Smoljani piirkond) pärit neli puukalendrit on
kujutatud illustratsioonil 4. Need kalendrid on hoiul muuseumides Sofias (S1
ja S2) ning Smoljanis (S4) ja erakogus (S3) (Koleva 2008). Kõik need kalendrilauad on neljakülgsed, erineva suuruse ja kalendriaasta algusajaga. Kuude
eristamiseks kasutatakse kahte tüüpilist moodust – kas pikemat vahekaugust
või sügavamat sisselõiget. Kalendrit loetakse järjest, ilma vahepausideta.

Illustratsioon 5. Neli puukalendrit Polkovnik Serafimovo külast Smoljani piirkonnast
(Koleva 2008: illlustratsioon 2).

Esimesed kaks kalendrit (S1 ja S2) on umbes 50 cm pikad ja hämmastavalt
sarnased. On ilmne, et need valmistas üks inimene. Päevi tähistavad täkked
on jagatud nelja kolme-kuulisse perioodi kalendrilaua erinevatel servadel.
Kalendri alguskuupäevaks on siin 1. jaanuar. Esimesele kalendrilauale on lõigatud aastaarv, arvatavasti on see 1897. Terava riistaga tehtud väikesed täkked ja ringikujulised sisselõiked tähistavad paigutisi “lisapäevi” – näiteks pühapäevi ja liikuvaid tähtpäevi. Mõne sellise tähise kõrval on kirillitsas ‘H’ täht,
mis võib tähistada bulgaariakeelset sõna íåäåëÿ ‘pühapäev’.
Kolmas kalender (S3) kuulus Hubtšo Kehaja nimelisele peakarjasele (kehaja). Kalendrilaua pikkus on umbes 80 sentimeetrit. Aastas olevaid päevi tähistavad täkked on jagatud kahte kuuekuulisse perioodi kalendrilaua vastasservades. Kalendri alguskuupäevaks on 1. mai laua ühel pool ja teisel pool 1. november. Kalendrilaua kõigil neljal küljel on kristlikke sümboleid, antropomorfseid ja zoomorfseid kujutisi.
Neljas kalender (S4) Polkovnik Serafimovo külast kuulub ülalmainitud
Hubtšo Kehaja suguvõsa ühele perekonnale. Ühel kalendriküljel on alguskuupäevaks 23. aprill ja teisel küljel 21. oktoober. Selle kalendri eripäraks on
sügav sisselõige veebruari ja märtsi vahel – 1. märts võis olla oluline kuupäev
teatud kalendriliste arvutuste puhul. Liigpäev on tähistatud pika õhukese joonega.
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Tähistusena on peamiselt kasutatud sirget kriipsu, kaksharki ja kolmharki, sageli on joonte otstes väike uure. Mõned olulised tähtpäevad on märgitud
erinevate geomeetriliste sümbolitega. Nelja kalendri päevade ja tähtpäevade
tähistus on skemaatiliselt toodud illustratsioonil 6.

Illustratsioon 6. Kõrvutav skeem tähtpäevade märgistusest neljal
Polkovnik Serafimovo külast leitud kalendril (Koleva 2008: ill. 10).
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Tabelis 1 (vt lisa) on ära toodud Kesk-Rodope mägedes asuva Polkovnik Serafimovo külast pärit nelja õigeusu kalendri selgemalt identifitseeritud tähtpäevad. Olulisemad rahvapühad ja kuude nimetused (ka kohalikus murdes) on
antud kursiivis.
Selgub, et umbes 75 kuupäeva kalendrites märgitud 135 õigeusu tähtpäevast on Bulgaaria rahvakalendris ühed kõige populaarsemad, kusjuures nende puhul kasutatakse omakeelseid kristlikke nimetusi. Lisaks avalikule tähistamisele viiakse enamiku nende tähtpäevade puhul läbi ka maagilisi vee- ja
tuleriitusi, et kaitsta inimeste tervist ja elu. Teised rahvalikud riitused on
mõeldud ennustamiseks või olemuselt kognitiivsed, teenides põllumajanduslikke ja karjakasvatuslikke eesmärke.

Teiste maade puukalendrid
Horvaatia
Horvaatia puukalender (ragoš) Olibi saarelt Dalmaatsiast on väga sarnane
kahele Polkovnik Serafimovo külast pärit jaanuari-tüüpi kalendrile. Horvaatia kalendrilaud on nelja küljega (3 cm lai ja umbes 66 cm pikk), kalendripäevade tähistus on esitatud kõigil neljal küljel ning aasta algab 1. jaanuaril
(Gavazzi 1938). Esimeseks erinevuseks on see, milliseks suunas kalendrit loetakse – Olibi saarelt pärit kalendrit loetakse ainult ühes suunas (vasakult paremale, vt illustratsioon 7), mis tähendab, et lugemine on katkestusega. Teine
erinevus on kasutatav tähtpäevade süsteem, sest Horvaatia kalender kajastab
Läänekiriku liturgilist kalendrit ja mõningaid kohalikke traditsioonilisi tähtpäevi.

Illustratsioon 7. Dalmaatsiast Olibi saarelt leitud puukalendri ragoš skeem
(Gavazzi 1938: 3, illustratsioon 2).
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Komi (Venemaa)
Esimesena kirjeldas Komimaalt Sõssolski piirkonnast Vizingast pärit puukalendrit (illustratsioon 8) Günter Stipa (1966: 190). Selle ja veel viis Komi jahimeeste kalendrit (pas, pu svyatsi), mis on hoiul Sõktõvkari Riiklikus Muuseumis, on avaldanud Vladimir Lipin (2006).
Stipa väitel on Vizinga kalender arhailisem ja võrreldav Balkani puukalendritega. Komi kalender on neljakülgne 104 cm pikk kalendrilaud. Päevi
tähistavad täkked on lõigatud kahele kõrvutisele küljele, ja ülejäänud kahele
küljele on märgitud vastavatel kuupäevadel olevad tähtpäevad. Kuude vahele
on kraabitud C-kujulised märgid, mille harud osutavad lugemise suunda.
Kalendri alguskuupäevaks on 1. jaanuar, ja kohe pärast seda on märk CC (topelt
‘C’). C-märk enne 1. märtsi on tõstetud esile ühe lühikese lisa-kaldjoonega.
Kalendrit loetakse kahesuunaliselt ilma katkestuseta. Tähistamisel on peamiselt kasutatud pikki sirgeid kriipse, ainult ühes kohas on kriips lühike. Vaid
kolmel juhul on tähtpäevade tähistamisel kasutatud kaksharki ja ühel juhul
kolmharki. Tähtpäevad on vastavuses Ida-õigeusu liturgilise kalendriga, lisaks
on ära toodud kohalikud Komi tähtpäevad (Lipin 2006).
Vizinga puukalender erineb tuntavalt Komi jahimeeste kuuekülgsest kahe
püramiidi kujulisest (20pas-kalendrist ehk pu svyatsist, illustratsioon 9) kalendrist (Stipa 1966; Savvaitov 1869; Sreznevski 1876; Lipin 2006).

Illustratsioon 8. Vizinga külast Sõssolski piirkonnast Komimaalt pärit
puukalendri skeem (Lipin 2006: 124, illustratsioon 2).

Illustratsioon 9. Sürja pas-kalender (Savvaitov 1869: 409).
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Soome
Soome on Lääne- ja Idakiriku kokkupuutekoht. Lisaks arvukatele ruunikalendritele on Soome Rahvusmuuseumi soome ja soome-ugri kogudes ka mõned õigeusu kalendrilauad (Koleva & Koleva 2006). Kõigi nende puhul kasutatakse üldnimetust riimusauva (ruunilaud) ja kalenterisauva (kalendrilaud), või
puukalenteri (puukalender) ja riimukalenteri (ruunikalender).
Neid puukalendreid on võimalik juba esmapilgul hõlpsasti eristada (vt illustratsioone 10 ja 11). Õigeusu puukalendritel on lihtsam välimus ja erinev ajaarvestamise süsteem võrreldes ruunikalendritega.

Illustratsioon 10. Õigeusu puukalendrid Soome Rahvusmuuseumist
(Koleva & Koleva 2006: 156, illustratsioon 6).

Kalendrilauad on erineva pikkusega: 40–70 sentimeetrit, kolme, nelja või kuue
küljega, sageli on neil ka käepide ja riputusauk. Päevi tähistavad täkked on
tehtud kõigile külgedele. Kuude eristamisel kasutatakse kahte tüüpilist moodust – pikemat vahet või sügavamat sisselõiget. Venekeelsed kuude nimetused või esitähed on sageli esitatud kirillitsas. Kalendripäevade arvestus algab
üldjuhul 1. märtsil ja ainult väga harvadel juhtudel 1. septembril. Kalendrit
loetakse ühest otsast (tavaliselt käepidemest, kui see olemas on) teise otsa.
Päevi tähistavaid täkkeid on 365 või 366, k.a lisapäev. Tähtpäevade märgistamisel kasutatakse peamiselt kristlikke sümboleid – riste, risti osi, haakristi,
ringe ja nende omavahelisi kombinatsioone (vt illustratsiooni 12 kahe viimase
tulba märke). Samuti on ära märgitud oluliste astronoomiliste sündmuste kuupäevad ja klimaatilised tingimused.
Kuupäevalised tähtpäevad kajastavad õigeusu kirikukalendrit koos kohalike iseärasustega. Puust kalendrilauad on pärit Ida-Soomest ja Edela-Karjalast
Venemaal. Ühe pärimuse järgi jõudis Bütsantsi keisri saadetud Athonite munk
Sergius välja Laadoga järveni, ja koos oma Karjalast pärit kaaslase Hermani-
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Illustratsioon 11. Ruunikalendrid Soome Rahvusmuuseumist
(Koleva & Koleva 2006: 154–155, illustratsioonid 4 ja 5).

ga rajasid nad Valamo õigeusu kloostri 10. sajandil. Arvatavasti oli see tema,
kes tõi sinna ka Bütsantsi kalendri (Stipa 1966: 205; ‘Sergius of Valaam’). Kuni
19. sajandini on tähtpäevade kalendrile ja jumalateenistusel kasutatavale ametlikule keelele avaldanud mõju ka Vene õigeusu kirik.
Soome kogus olevad ruunikalendrid sarnanevad oma karakteristikutelt Põhjala ruunikalendritele, kuid neil on oma kohalikud iseloomulikud jooned (illustratsioon 11) – erineva suuruse ja kujuga sümbolid ja piktogrammid ja kalendrilise teabe ülesehitus. Soome Rahvusmuuseumi Eesti kogus ja Tartus Eesti
Rahva Muuseumis on hoiul mõned Eesti ruunikalendrid.

Puukalendritel kasutatavad märgid
Valdavalt kasutatakse puukalendritel märkidena sirget kriipsu, kaksharki ja
kolmharki (illustratsioon 12). Keerukamad ja ornamentiga kombinatsioonid
tähistavad olulisemaid tähtpäevi. Väga harva on kasutatud kirillitsat – näiteks
on Ljuljakovost (B3) pärit rabosh-kalendril mõned olulised päevad märgitud
tähtedega ‘C’, mis tähistab sõna Ñóðâà [Surva] (1. jaanuari rahvapärane nimetus), ‘Ä’ – Äèìèòðîâäåí [Dimitrovden] (26. oktoober), ‘A’ – Àðõàíãåëîâäåí [Arhangelovden, peaingli päev] (8. november) jne. Rist kalendrilaua ühes servas osutab kalendri alguskuupäevale, 1. septembrile, mis on ka kirikuaasta algus
(Koleva & Georgiev 2006; Koleva 2007).
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Illustratsioon 12. Võrdlev ülevaade märkidest, mida on kasutatud 21 Bulgaariast pärit
kalendril Smoljani (S), Haskovo (H), Kjustendili (K) ja Burgase (B) aladelt ning ühel
Horvaatia, kahel Komi (Venemaa) ja kahel Soome kalendrilaual. Esimeses neljas tulbas on
Polkovnik Serafimovo külast pärit kalendrilaudadel kasutatud märgid (Koleva 2008: illustratsioon 9).

Bütsantsi abiga muudeti Bulgaaria 9. sajandi keskel kristlikuks maaks.
Kalendrilaudadel kasutatud märgisüsteem kõneleb eel- ja varakristlikust kirjatraditsioonist. Mõnedel märkidel leidub vasteid proto-bulgaaria ideograafiliste
märkide hulgas, mida on avastatud muuhulgas 7. ja 8. sajandi arheoloogilistelt esemeleidudelt endistes Bulgaaria pealinnades ning Pliska, Madara ja
Preslavi pühamutes (Dontšev 1971; Dontševa-Petkova 1980; Sefterski 2001).
Samalaadseid sümboleid on leitud ka damga-märkide ja kindlale omanikule
kuuluvatele kariloomadele tehtud põletusmärkide seast Rodope mägedes (Manolova 1980). See kinnitab kalendrite universaalsust ja püsivust kohalikus Balkani traditsioonis.
12. illustratsiooni esimeses neljas tulbas on esitatud Polkovnik Serafimovo
külast pärit kalendritel (illustratsioonid 5 ja 6) kujutatud sarnased sümbolid.
Tegu on tüüpiliste Bulgaaria kalendrimärkidega, kusjuures kohalikke sümboleid on lihtne eristada. Võrdlusena on toodud kalendrimärgid, mida on kasutatud Bulgaaria teistes piirkondades – Smoljanis (S), Haskovos (H), Kjustendilis
(K) ja Burgases (B) –, samuti Horvaatias (Gavazzi 1938), Komimaal (Venemaa)
(Lipin 2006; Savvaitov 1869) ja Soomes (Koleva & Koleva 2006).
Balkanil, Bulgaarias ja Horvaatias kasutatavad kalendrimärgid on tervikuna teistsugused kui põhjamaisemates kultuurides Soomes ja Komimaal (erandiks on siinkohal Vizinga külast pärit kalender “Komi 2”).
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Kokkuvõte
Käesolevas artiklis vaadeldud puukalendrid on nn igavesed kalendrid, mida
kristlased kasutasid kristliku kiriku liturgilise aasta ajaarvamiseks. On oletatud, et algselt levitasid puukalendreid misjonärid ja hiljem usinad kristlased,
eriti ristiusu proovilepaneku ja katsumuse aastatel.
Võimalik, et Bulgaarias kasutatud kaks eri tüüpi puukalendrit moodustavad ajaarvestamise viisi, mis vastas ristiusu vaimulike vajadustele kloostrites
ja kirikutes. Esimene kalendritüüp põhineb Juliuse päikesekalendril, kus olulisemad kuupäevalised Ida-õigeusu kirikukalendri tähtpäevad on tähistatud
erinevate sümbolitega. Enamik teadaolevaid Bulgaaria puukalendreid kuulub
sellesse rühma. Teist kalendritüüpi, kus kasutatakse kindlaid märke nädalapäevade (ühel juhul) ja kuufaaside tähistamiseks, esindavad vaid kolm puukalendrit Kjustendili piirkonnast. Neid kalendreid võidi kasutada liikuvate
pühade ja paasa-arvestuse pidamiseks.
Puukalendritel märgitud tähtpäevade võrdlemine Bulgaaria traditsiooniliste rahvapühadega osutab sünkretismile, paganliku ja õigeusu religioosse
rituaalsuse kooseksisteerimisele ning vastastikustele mõjutustele. Kalendrite erinev tüpoloogia näitab, et aja arvestamisel on tegu erinevate prioriteetidega. Vaimulikkonnale oli oluline konsolideerida kristlaste kogukonda õigeusu kirikukalendri abil, kuid tavainimestel oli vaja ennustada hooajalisi muutusi ja kavandada majanduslikke tegevusi, tuginedes pikaajalistele vaatlustele ja kogemusele.
Naaberriikidest ja kaugematest maadest pärit puukalendrite kõrvutamisel
ilmnevad teatud kanoonilised kalendrivalmistamise reeglid. Võrdlev analüüs
toob välja ühised jooned ja kohalikest traditsioonidest tingitud erisused.

Ma olen tänulik puukalendreid uurinud Bulgaaria Ajaloomuuseumi spetsialistidele ja kaastöölistele; Antti Metsänkyläle ja Ildikó Lehtinenile (Soome Rahvusmuuseum) lahke koostöö eest Soome puukalendrite kollektsiooni tutvustamisel; Nikolai Sivkovile (Perniku Ajaloomuuseum, Bulgaaria) Komi kalendreid puudutava informatsiooni eest; Mare Kõivale ja Andres Kuperjanovile
(Eesti Kirjandusmuuseum) lahke abi eest Eesti puukalendrite tutvustamisel.
Artikkel on valminud koostöös Soome ajaloomälestiste muuseumiametiga Bulgaaria ja Soome Teaduste Akadeemia toel.
Tõlkinud Mall Leman
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Lisa
Tabel 1. Smoljani piirkonnast Polkovnik Serafimovo külast leitud nelja kalendri tähistatud
kuupäevade identifitseering. Esitatud on õigeusu tähtpäevad, nende rahvapärased nimetused ning nendega seotud kombed ja sündmused.
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Summary
Bulgarian Wooden Calendars
Vesselina Koleva
Key words: calendar stick, fixed feasts, Orthodox Church calendar, rabosh, wooden
calendar
The article presents a short review of the characteristic features of Bulgarian wooden
calendars. Particular attention has been paid to the structure of calendar records and
special signs marking the fixed feast days throughout the year in the Orthodox liturgical
calendar. A group of calendar sticks from the central part of the Rhodope Mountains,
repeatedly used during the 19th century, illustrate this little known folk tradition.
Parallels are drawn with wooden calendars from other countries.
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