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T6nu Viik

l. Sissejuhatus

Teatavasti tulenevad k6ikide Piiikese liikumisel p6hinevate kalendrite hiidad sellest, et troopilise
aasta pikkus pole tiiisarv <idpiievi. Ja et oleks tiipselt selge, millest me riiiigime, siis olgu siinkohal
antud troopilise aasta defi nitsioon:
Troopiliseks aastaks nimetatakse ajavahemikku Pdikese ketta keskpunkti kahe jiirjestikuse
kevadpunktist liibimineku vahel.
Niisiis, troopilise aasta pikkus on juhtumisi 365.24220 iidpiieva ehk 365 ddpaeva 5 tundi 48 minutit
ja 46 sekundit. Tegelikult muidugi troopilise aasta pikkus muutub pdhiliselt Maa telje pretsessiooni
t6ttu, misparast i.iks v6imalikke troopilise aasta pikkuse valemeid oleks jirgmine:
t=365.24218966978 l -6. I 6 I 870E-6*T-6.44E-6'r'T'r'T,
kus T=(JD-2451 545)136525 (Borkowski, 1991).
Meie jiidme siinkohal selle troopilise aasta klassikalise pikkuse juurde.

2. Juuliuse kalender

Kuna troopilise aasta pikkuse murdosa on viga 0.25 liihedal, siis pani Julius Caesar 46. aastal e. K.
kehtima omanimelise kalendri Aleksandria astronoomi Sosigenese ettepanekul. See kalender on
viga lihtne: k6ik aastad on v6rdsed ja 365 66piieva pikad. Ent iga neljas aasta on veel v6rdsem ja
366 66pieva pikk. Ja et asi lihtsam oleks, siis otsustati, et see k6ige v6rdsem ehk liigaasta langeb
sellistele aastatele, mille aastaarv jagub neljaga. Lihtne ja selge asi. Kuid kuigi sellise lihtsustuse
t6ttu tehtav viga on vaid I I minutit ja 14 sekundit aastas, siiski on asjal paha konks kriljes, sest see
viga kuhjub. Tuhande aastaga on see vigajuba 7.8 6dpiieva. Tegelikult poleks sel ju mitte mingit
tahtsust, sest idamaalased piihitsevad oma uut aastat igal aastal erineval ajalja pole neil hiida
midagi, kuid kirikupiihad hakkasid kummalistele aegadele sattuma.

3. Gregooriuse kalender

Ristiusk on oma pika ajaloo vdltel igasuguseid kihmlusi maha pidanud, eriti usu algaastail. Uht
sorti kiihmluste iirahoidmiseks (a m6nes mdttes Laiine- ja Ida-Rooma keisririikide lShenemise
valtimiseks) vdttis Nikea kirikukogu aastal325 vastu otsuse, et kevad peab algama2l. martsil ja et
kevadpiihad oleksid esimesel tiiskuu piihapZieval piirast kevade algust. Kena k6ik, kuid 1582. aastal
oli kevade algus juba 11. mlirtsil. Niisugune jube asi hakkas m6nedele rahvastele vdga vastu ja
selsamal 1582. aastal, kasutades oma v6imu, andis paavst Gregoorius XIII (kes oli kange mees ja
palju head tegi, sealhulgas iilikoole asutades) viilja kiisu iile minna uuele kalendrile, mis loomulikult
gregooriuse nime kandis, kuigi oli itaalia matemaatiku Luigi Lilio vdlja m6eldud. Ja see uus
kalender iitles, et liigaastateks, siis 366 ddpievasteks, loetakse need aastad, mille aastaanr:d
jaguvad neljaga, viilja arvatud need aastad, mille aastaanud ldpevad kahe nulliga. Sellised aastad
loetakse liigaastateks vaid siis, kui sadade arv aastaanus jagub neljaga. Niiitena olgu 6eldud, et
aasta 2000 oli liigaasta. Niisugune kalender on oluliselt tiipsem kui juuliuse oma, sest i.ihe
66pievane viga tekib siin alles 3300 aastaga. Ta peabki hea olema, sest me kasutame seda kalendrit
siiamaani.
Paavsti korralduse kohaselt tehti see suur kuhjunud viga fihe ropsuga korda, nimelt kiisti lugeda 4.
oktoobrile 1582 jirgnenud piiev 15. oktoobriks 1582. Kiillap see samm ulgumist ja hammaste



kiristamistki kaasa t6i, sest inimestele niiis, nagu oleksid nad oma elust tervelt l1 piieva kaotanud!
Peaaegu kdik katoliku kiriku maad liiksid paavsti kiisule alludes kohe uuele kalendrile iile, kuid
Inglismaa ja Venemaa ajasid s6rad vastu. Teatavasti liiksid nad m6lemad hiljem ka uuele stiilile iile
(nagu venelased siiamaani itlevad), Venemaa alles 1918. aastal - see on ka p6hjus, miks
oktoobrirevolutsioon novembris toimus. Kuid Venemaa 6igeusklikud on siiamaani juuliuse
kalendrile kindlaks jiiinud ja peavad kirikupiihi kaks nidalat teistest ristiusurahvastest hiljem.

4. Miidleri kalender jt.

Ent ntiiid siis Mddleri juurde.
Miidleri uurijad on viiitnud, et tal oli Tartus ilmuva "Ddrptscher Kalender"iga tegu olnud juba 1820.
aastal, kui ta sellele astronoomilisi andmeid vahendas. Agajuba Tartus olles avaldas ta 1858. aastal
ajakirjas "Inland" artikli "Der Julianische und Gregorianische Kalender" oma uue
kalendrisiisteemi kohta. T6si, artikkel oli anontitmne, kuid kuna ta hiljem oma reformist juba
avalikult riiiikis, siis on selge, et selle artikli autor sai vaid Miidler olla.
Johann Heinrich Miidler, 1840. aastast Tartu Tehetomi direllor ja astronoomia korraline professor,
oli juba m6nda aega mSlgutanud m6tteid, et iikki saab iseenda uut kalendrit viilja pakkudes kaks
kiirbest rihe hoobiga maha ldtidud - Venemaa kalendritagurlusest vdlja ja koguni esiritta, sest
MZidleri kalender oleks olnud veel palju tiipsem kui gregooriuse oma.
Nimelt oli Miidler tiihele pannud, et kui me troopilise aasta pikkust kirjeldava kiimnendmumr
mtndosa 0.24220 arendame ahelmum-rks, siis selle ldhenditeks saame Vr;1 /29; 8/33; 31/128;
7321545 jne. Kui me n0tid vaatame neid liihemalt, siis n?ieme, et esimene liihendus annab meile
juuliuse kalendri - iga nelja aasta tagant iiks liigaasta. Sellist kalendrit, kus iga 29 aasta tagant oleks
seitse liigaastat, pole keegi isegi vaadelnud, rdiikimata selle viiljapakkumisest. Kaheksa liigaastat 33
aasta jooksul oli sisuks Omar Hajjami kalendrireformil ja see t66tas Persias aastast 1079 kuni XIX
sajandi keskpaigani (kuigi m6ned selles kahtlevad).
Jiirgmine lihendus oligi Miidleri ettepaneku sisu: 128 aasta jooksul 31 liigaastat ehk teiste s6nadega
juuliuse kalendri iga 128 aasta tagant oleks iks lihtaasta.

5. Kalendrite tapsusest

Ntiiid erinevate kalendrite tdpsusest. Vaatame, kui pika aja tagant nad annavad iihe ddplieva suuruse
vea:

Murd Odpaevase vea tekkeperiood Nimetus Autor

7. V4
2. 7/29
3. 97/400
4. 8t33
5. 2t8/900
6.3V128
7. 132/545

128
1220
3300
4500
43500
80000
545000

Juulius Sosigenes

Gregoorius Lilio
Pdrsia Omar Hajjam
Uus-Juulius Milankovid
- Midleri

Nagu tabelist ndeme, on olemas ka kaks n<i siisteemiv2ilist kalendrit: tiks Gregooriuse oma ja teine
serbia inseneri, matemaatiku ja geofiitisiku Milutin MilankoviEi (1879-1958) oma. Ning on huvitav,
etjust need kaks lisaks juuliuse kalendrile on praegu kasutusel: gregooriuse kalendrit kasutab
peaaegu kogu maailm, juuliuse kalendrit vene 6igeusk ja uus-juuliuse oma (Google'i andmetel)
kreeka ning rumeenia Oigeusu kirikud.
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l. Miidleri kalendrireformi saatusest

Saksamaa teadusi.ihing "Das freie Hochstift fiir Wisssenschaften, Kiinste und allgemeine Bildung in
Goethe's Vaterhause" oli oma 1863. aasta koosolekul eesmiirgiks seadnud igal pool iihesuguse ja
tapse kalendri sisseseadmise. Selle iilla eesmiirgi saawtamiseks p<idrdus selts mitmete teadlaste
poole ettepanekute saamiseks. Reageeris sellele i.ileskutsele teiste hulgas ka Midler, kes pakkus
viilja meile ntiiid juba tuntud reformi. Umbes samal ajal oli Miidleri reformi propageerinud ka
Venemaa esindaja maailma statistikute konverentsil.
Venemaa valitsusest ei vdtnud keegi Miidleri ettepanekut t6siselt. Venemaa rahvahariduse
Ministeeriumi ametlikust viljaandest v6ime lugeda, et t6eline riigin6unik Johann Heinrich Miidler
on t6esti valitsusele kalendrireformi ette pannud, selleks et viia Venemaa eesrindlike riikide pene,
kuid ... selliseid ettepanekuid on ennegi tehtud. 1830. aastal tehti ettepanek Venemaal gregooriuse
kalendrile iile minna. Nikolai I moodustas kiiresti komitee koosseisus akadeemikud Vishnevski,
Krug, Collins, Kupfer, Panotja Tarhanov ning adjunktid Bunjakovski ning Ostrogradski. Komitee
arutas ettepanekut ning kandis tulemused ette endisele akadeemia presidendile S. Uvarovile, deldes,
et:
l. Komitee on arvamusel, et gregooriuse kalendri sisseseadmine Venemaal on vajalik ja viga

kasulik, kuna see lihtsustaks oluliselt suhtlemist kogu l2iiinemaailmaga, kus see kalenderjuba
ammu tii6tab.

2. Kui valitsus suvatseb kalendrireformi ette vdtta, siis komitee arvates oleks see kasulik teha tihe
konaga, nii et 19. august lugeda esimeseks septembriks. Selleks tuleb 6igeaegselt teha
parandused kalendritesse.

3. Kuna tsiviilkalendri parandamine toob paratamatult kaasa ka kirikukalendri muutuse, siis jdtta
see piiha sinodi hooleks. Arvestama peaks kindlasti sellega, et igavene "mesjatseslov"
kirikuraamatutes tuleb samuti i.imber teha.

See akadeemia arvamus kanti ette imperaator Nikolai Ile, kes teatas oma otsuses, et sellise t6sise
muudatuse puhul tuleb kaaluda sellest muudatusest lahtuvat v6imalikku kasuja kahju.
P6him6tteliselt oli imperaator ettepanekuga n6us, uus ajaarvamine k6rvaldaks praegused erinelused
teiste riikidega nii kaubanduses kui teadustes, ning Venemaa veider olukord kaoks. Samuti kasvaks
kalendri tiipsus. Kuid ... need kasud ei korva kaugeltki tekkivat kahju. Kui akadeemia ettepaneku
kohaselt iile minna uuele kalendrile augustis, siis sellel iileminekuaastal osa kirikupiihi kaob. Mida
arvab sellest lihtrahvas? Ei ptihitseta sellel aastal siis Vladimiri Jumalaema piieva ega Moskva
vabastamise pdeva (26. august), RistUa Johannese pea maharaiumise pircva (29. august), Piiha
Aleksander Nevski piieva (30. august). Ara jaab troonipdrijale tervise palumise piiev? Pole
jiirelehiitide piieva Aleksander l-le? Mida m6tlevad kiilapreestrid? Mida iitlevad vanausulised, kes
niikuinii valitsust siiiidistavad isade usust taganemises?
Pealegi iitleb akadeemia, et kogu nn kirikuring, st liikuvate ptihade kuupdevad muutuvad. Aga see
kirikuring on raamatu osana igas kiilakirikus v6i isegi kaupmehe kodus.
V6ib tekkida selline kirikul6he, mis on hullem kui Nikoni ajal. Vanausuliste arv kasvab kohutavalt!
Kreekas, Moldaavias, Valahhias ja mujal saavad 6igeusklikud vale signaali - Venemaa ei kaitse neid
enam:
Mis siin siis veel mingist Miidleri ettepanekust ridkida. Ja k6ik jiii vanamoodi kuni 1918. aastani
kui bolshevikud Venemaa gregooriuse kalendri kasutajatega liitsid, ilma et keegi oleks
piuksatanudki.

7. Tiinuavaldus

Avaldan tdnu Tartu Ulikooli Vene ja Slaavi osakonna juhatajale, vene kirjanduse korralisele
professorile Ljubov Kisseljovale, kes konsulteeris mind vene kirikupiihade nimetuste kiisimuses.
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