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Zanim na całym świecie usta-
lono dla wszystkich równy kalen-
darz poszczególne kraje obliczały
czas według własnych zasad.
Przed wiekami istniało mnóstwo
kalendarzy, które nawet obok urzę-
dowo istniejących, do dziś mają
rację bytu.
U Mahometan, Żydów, w Chi-

nach i Indiach w użyciu są dawne
kalendarze. Służą one do wyzna-
czania ich religijnych świąt. Urzę-
dowo jednak stosują się, do dat
obowiązujących na całym świecie.
Co różni lokalne kalendarze?
Czas, w którym przyjęli sobie

początek nowej ery. Żydzi liczą lata
od stworzenia świata, co według
nich nastąpiło 7.10.3761 p.n.e.

Problemy z kalendarzem
Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się jak będzie wyglądałożycie po 2000 roku, co przyniesie XXI wiek, tymczasem mijajuż pierwsza dziesiątka tego „nieznanego” wieku. Mamy więc2010 rok, ale czy na pewno…

Rok 2010 jest zatem według ich
obliczeń 5770 rokiem naszej ery.
Mahometanie rozpoczynają 1431
rok. Grecy liczyli czas od pierwszej
Olimpiady w 776 roku. Zatem rok
2010 jest drugim rokiem 696 Olim-
piady lub 2781 rokiem olimpijskim.
Rzymianie liczyli lata od założenia
Rzymu przez Romulusa w 753 r. p.
n.e., Gdyby więc imperium nie
upadło i rzymska era trwałaby w
najlepsze, mielibyśmy rok 2762
trwania Wiecznego Miasta.
Kalendarz juliański wprowa-

dzony w 45 r. p.n.e. ustalał cztero-
letni cykl, w którym trzy kolejne lata
miały 365 dni, a czwarty rok o
jeden dzień więcej. W ten sposób
rok w kalendarzu juliańskim miał

365,25 doby i był dłuższy od sło-
necznego o 11 minut i 14 sekund.
Po 128 latach następowała utrata
jednego dnia w stosunku do sytua-
cji astronomicznej. Rok podzielony
na 12 miesięcy. Miesiące niepa-
rzyste miały 31 dni, parzyste 30.
Tylko luty miał 29 dni, a w roku
przestępnym 30. W Rzymie 1
stycznia następowało obejmowa-
nie władzy przez konsulów, Cezar
przeniósł początek roku z 1 marca
na 1 stycznia. Po śmierci Cezara
w 44 r. p.n.e. siódmy miesiąc na-
zwano jego imieniem – Julius. Ce-
sarz August Oktawian również
zapragnął nazwać swym imieniem
miesiąc. Augustus zyskał więc
nazwę i jeden dzień. Cesarz nie
chciał by jego miesiąc był gorszy
niż miesiąc Cezara i „urwał” lutemu
jeden dzień na rzecz sierpnia mie-
siąca „boskiego” Augusta. W ten
sposób pierwsze półrocze roku ma
trzy 31-dniowe miesiące niepa-
rzyste, a w drugiej połowie są aż
cztery. Nierówne są też pory roku.
Wiosna ma 92 dni, lato 93, a jesień
i zima po 89.
Rok juliański był za długi o

wspomniane ponad 11 minut. To

spowodowało, że jesienne zrów-
nanie dnia z nocą w 453 roku wy-
padło 20 marca, a w 581 roku
19 marca. Takie anomalie powta-
rzały się coraz częściej. Astrono-
mowie w 1272 roku obliczyli, że
kalendarz spóźniony jest o 7 dni.
Za panowania papieża Grzegorza
XIII kalendarz został zreformo-
wany i odtąd nazywany jest grego-
riańskim. Rok gregoriański liczy
więc 365 dni 49 minut i 2 sekundy
i jest 16 sekund dłuższy od zwrot-
nikowego, dlatego dopiero po
3360 latach kalendarz spóźni się o
jeden dzień.
Wprowadzenie kalendarza gre-

goriańskiego było procesem dłu-
gotrwałym w Polsce obowiązuje on
od 1582 roku, w Rosji od 1918.
Reforma spotkała się też z

dużym oporem. Ludzie oskarżali
papieża, że zabrał im 10 dni życia,
bo po 4 października nastąpił
15 październik 1582 roku. Krytyka
kalendarza trwała nadal i nasiliła
się na przełomie XIX i XX wieku.
Zrodziły się projekty jego udosko-
nalenia. W 1914 roku w Szwajcarii
zwołany został specjalny kongres,
który przerwała I wojna światowa.
W 1922 roku Kongres Międzyna-
rodowej Unii Astronomicznej roz-
ważał sprawę zmiany kalendarza,
wysuwając projekt przeniesienia
początku roku z 1 stycznia na 22
grudnia – moment przesilenia dnia
z nocą. W 1925 roku Liga Naro-
dów rozważała pomysł podzielenia
roku na 13 28-dniowych miesięcy.
Rok miałby 364 dni i jeden dzień
bez daty. Liga Narodów opowie-
działa się za tym projektem, za-
protestował jednak Watykan, kraje
arabskie i Żydzi. Prace nad kolejną
reformą kalendarza przerwała II
wojna światowa. Kolejne prace
nad kalendarzem już po wojnie
znów były oprotestowywane. Do
wprowadzenia zmian potrzebna
jest akceptacja wszystkich krajów
świata, a o to niełatwo. W końcu
jednak musi do tego dojść, chociaż
idealnego kalendarza nie będzie
nigdy. Kalendarz zależny jest bo-
wiem od obrotu ziemi wokół swej
osi tworzącego dobę i ruchu po-
stępowego wokół Słońca, wyzna-
czającego rok, te jednak są
skomplikowane i nierówne.
Każdy projekt nowego kalenda-

rza poprawia błędy następnego i
na jakiś czas zaspokaja potrzeby
ludzkości, chociaż problemy po-
zostają. W każdym kalendarzu
dzień Nowego Roku przynosił bę-
dzie nadzieje i budził refleksje nad
wszechwładnym i przemijającym
dla nas czasem.ALDONA KORBIK

Przechodź spokojnie przez
hałas i pośpiech i pamiętaj jaki
spokój można znaleźć w ciszy. O
ile to możliwe, bez wyrzekania się
siebie, bądź na dobrej stopie ze
wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę

jasno i spokojnie i wysłuchuj in-
nych, nawet tępych i nieświado-
mych, oni też mają swoją
opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych,

są udręką ducha. Porównując się
z innymi, możesz stać się próżny
lub zgorzkniały, zawsze bowiem
znajdziesz gorszych i lepszych od
siebie.
Niech Twoje osiągnięcia, za-

równo jak i plany, będą dla Ciebie
źródłem radości. Wykonuj swoją
pracę z sercem, jakkolwiek byłaby
skromna; ją jedynie posiadasz w
zmiennych kolejach losu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie uda-

waj uczucia ani też nie podchodź
cynicznie do miłości, albowiem
wobec oschłości i rozczarowań
ona jest wieczna jak trawa.

Przyjmuj spokojnie, co Ci lata
doradzają, z wdziękiem wyrzeka-
jąc się spraw młodości. Rozwijaj
siłę ducha, aby mogła Cię osłonić
w chwilach trudnych.
Nie dręcz się wytworami wyob-

raźni. Wiele obaw rodzi się ze znu-
żenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź

dla siebie łagodny. Jesteś dziec-
kiem wszechświata nie mniej niż
drzewa i gwiazdy. Masz prawo być
tutaj. I czy to jest dla Ciebie jasne,
czy nie, wszechświat bez wątpie-
nia jest na dobrej drodze. Tak więc
żyj w zgodzie z Bogiem, czymkol-
wiek on Ci się wydaje. Czymkol-
wiek się trudnisz i jakiekolwiek są
Twoje pragnienia. W zgiełku i po-
mieszaniu życia zachowaj spokój
ze swoją duszą.
Przy całej swej złudności, znoju

i rozwianych marzeniach jest to
piękny świat. Bądź pogodny. Dąż
do szczęścia.
(Tekst publikowany w gazetce parafial-
nej anglikańskiego Starego Kościoła

pw. św. Pawła w Baltimore)

Desiderata
Początek roku to czas postanowień. Po czasie podsumowańzdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów i chcemy sięzmienić, coś naprawić. A czasem nie potrzeba wielu zmian.Wystarcza uśmiech i dobre słowo, by komuś umilić dzień. Doszczęścia potrzeba naprawdę niewiele. Jeśli chcemy byćszczęśliwi musimy szczęście znaleźć w samych sobie. Niechprzesłaniem będą znalezione przez nas słowa, niech służąnaszym czytelnikom jako motto w każdym dniu roku.

DESIDERATA - ŻYCZENIE WYRAŹNIE OKREŚLONE


