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.En la historio de la homaro estis uzataj (kaj estas uzataj) mul-
taj d Lv er sa j ka1endaroj. Sed la unui~-procezo de 1a homaro postulas jam
multon unuecan, interalie unuecan ka1endaron. Malgraü multaj tiurilat~
proponoj, oni ne trovas kontentigan solvon. Pri diversaj kalendaroj -
uzitaj kaj uzataj - kaj pri diversaj provoj krei "universalan kalenda-
ron tI e .•. t· t jn C1 1U rakta 0 estas vorto nur kiom necesas por scienca ana-
lizo de div d k 1. erseco e a endaro, por eltiri la kondiC-ojn kiujn devus ple-
num1 vere universala kalendaro.

LA TEMPO-UNUOJU ZA TA J

Unue pri la uzataj kalendaraj unuoj. Escepte
rarajoj, la unuoj uzataj en diversaj kalendaroj
partoj: horo, minuto, sekundo), semajno, monato

pri eblaj formortint~
estis: tage (kun siaj
kaj jaro.

Tago 'e, l~ ser-co de diurno) estas 1a r~ejr- grava unuo, esence 1i-
gita al 1 ha oma vivo Kaj sendependa de lia ve i e , La longo de diurno estas

&/ Ognjena Price 80, 11000 BEOGRAD, Jugoslavio
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POV2S per ocservado de steloj kontroli horlogojn kiuj montras la tem-

) E tu ~i tie menciita ke en iuj primitivaj kalendaroj ekzistas n e-gon. s
nia signo pri la semaj no, ekz emple la malnovaj eg iptoj havi s la tagde-
kojn kaj la romianoj havis nur la monatojn.

Mona.to estas la tempo-unuo kiu en malnovaj tempoj de La homa histo-
rio ludis unuarangan rolon kaj estis ligita kun la tuta homa vivo, kunli-

. la natura fenomeno nomita "4 lun'langoj". Por la tiamaj genera-ge kun
cioj la Luno estis tre grava faktoro en la vivo, pro kio ili reguliga-
dis multajn viv'okaza!ojn per "monato" (tempo-dattro de unu "novluno"
gis la sekvanta). Pro tio eiuj malnovaj kalendaroj enhavis la monaton
kiel esencan kalendaran unuon, kaj pluraj el ili estis pure "lunaj"-
_ bazitaj je la lun'langoj.

8ed poste la Luno, kiel a s cro , ludas eiam malpli g r ava n rolon en La
vivo de la kultura homo. Kaj hodiatt oni povas diri ke la homaro estas
plejparte jam sendependa de tio cu oni havos la lun'brilon att neo Same
la veter-prognozoj helpe de la Luno, ~om ja entute ili estis fidindaj,
perdis sian valoron, ear la meteologio jam delonge superpasis ilin.Pro
tio hodiau la monato, kiel la kalendara unuo, ne plu bazigas je la tem-
p o= d aIir-ointer du novlunoj, sed en kalendaroj gi havas arbi tran kaj va-
riantan longon. La forlaso de La fiksa natura longo de monato estas sekvo
de neebleco akordigi gin kun la dattro de jaro. La bezono ja por akor-
digi daurojn de la jaro kaj de la monate kaj fari iom unuecan kalenda-
ron, kondukis jam en la antikva tempo al tre diversaj kalendaroj en
la malnova Grekujo ee eiu loka Itateto havis sian kalendaron!

difinata per sangoj inter tage kaj nokto sur ~iu parte de la tersurfa-
co. Komenee tage kaj nokto estis dividataj je sama nombro da horoj, t~
el ke diversaj horoj havis neegalan longon. Post enkonduko de la horl~
gcj kun pendele (resp. kun la oscililo) estis nepre enkondukitaj egal-
lomgaj horoj, kaj per tio mem la monotona mezurado de tempo,pro kio la
diurno farigis la tempo-dattro ekde difinita tempopunkto (tagmezo attno-
ktomezo) gis la sama tempopunkto de la morgaua tago.

Post iom da tempo oni konstatis (per observado de la momente de tag-
mezc) ke ee tiaj diurnoj ne havas egalan longon, pro kio oni enkondu-
kis la pli preeizan unuon por mezuri tempon: meza -6tlntago.Por ke la lon-
go de la mez~ suntago estu tenata kiel sufiee egal-longa, oni ligis gin
kur. la eg'l natura horlogo - la eiel-firmamento, t.e. kun la -6tettago.
Tl ; r.e estas sam Lo nga j , sed oni konas ilian interrilaton kaj tiel oni

por. en mezaj suntagoj.

La meza suntago (kaj la sekundo, kiel gia 86.400-ono) estas anko-
rau nun la fundamenta unuo por mezurado de la tempo. Nur 1astatempe oni di-
sku~as Eu iian longon (kune kun la sekundo-longo) l~gj ~l la jarlongo,
~l~ estas pli konstanta unuo 01 tio estas la stel'tago, ear la preei-
za~ astronomiaj mezuradoj helpe de la atomhorlogoj en lastaj jardekoj
r.aLk ov r i s varieeon de la steltago (t.e. de la rapide per kiu la Tero
t~rnii~s eirkat sia aksc). Aliflanke ekzistas ebleeo fiksi la sekundon
al la oseilno~bro de difinitaj atomoj. Sed eio tio estas ankoratt dis-
k~tinda kaj ankorau grava nur por preeizega scienea mezurado, ne ankau
p or La k aLe n da ra j bezor.oj. Por bezonoj de civitana vivo, La tago - sen-
konsidere kiel oni gin preeize difinis - restas la fundamenta unuo,1i-
gita k1J~ 1a ciutaga vivo, la unuo de kiu dependas ankau ritmeeo dum la
Punk~i~do de 1a homa organismo.

se~ gi r.~vas soei-historian karakteron. La nuna homaro her~

Forlaso de la vera monatlongo (de e. 29~ tagoj) kaj la difino ke
la jaro havas 12 monatojn, kondukis aL neegala longo de monatoj; al-
done la personaj ambieioj de romiaj imperatoroj reduktis la longon de
Februaro je 28 tagoj. Do jam deantatt multaj jareentoj la nuna homaro he-
redis divers an dattron de monatoj, sed nur en la evoluita kapitalismode
la 19-a kaj 20-a j areentoj tio farigis grava gene por La ekonomia labor-gvi-
dado. Nome, perdinte sian naturan signifon, la monato kiel kalendara
unuo farigis pli grava en la ekonomia senco, ekestis pli-malpli difi-
nita monata ritmo de la ekonomia vive de 1a soeio. Sekve la monaton, kiel
kal~ndaran unuon oni devas observi unuagrade el la ekonomia vidpunkto.

:a 6emajno estas la kalendara unuo per nenio ligita kun naturaj

.~: ;;o'-!". '. "etreoj, a I kiuj gi v en I s el Asirio. La deveno de la semaj-
no ostas 01'- : ekonata, sod gian kreon certe influis la necesa bezono ke
onl rip)z~ ~~~ post pena labore (tiel gi eniris en 1a konceptojn reli-
ghjn pri "-8 yre8do de la Mondo }. I:iam estis precizigata ke tio estu guste 7
tagoj, ~re versajne ladis ian ro"-o~ la preskau 7-taga dattro de 4 lun-
sar.go~, e cI.e a nk a ii m i st i k a ku rL'ig » ~e unuopaj tagoj kun la S~nc.,Tune kaj
5 tiam konataj (escepte la Teron) ~~acedcj - lau kiuj la semaj~o-oagoj
h a v i e s i a j n komencajn nomojn (ear al eiu el ili oni dedieis apartan t a-

]0.40 estas neanstatattebla tempo-unuo, ear kun gi estas ligitaj la
jar-sezonoj kaj eio kion iliaj sangoj alportas. Lau sia difino, ekzistas
du ~efaj jarlongoj: la stel-jara (c. 365,25636 tagoj) kaj la tropikaj~
ro (365, 24220 .. :tagoj att:365 tagoj, 5" horoj 48 m t nu t o j kaj 45,8 sek.).
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Sed por la surtera vive ne estas esence kiam la Tero, dum sill.rivoluo
cirkau la Suno, prenos denove la saman pozicion rilate al difinita st~
10 (Y.vazau-observata de la Suno), t.e. ne estas esenca la stel'jaro,
nek estas esencaj iuj a1iaj pozicioj la~ kiuj oni povas difini la jar~
dauron _ krom la tempo necesa por ke oni venu de unu ekvinokso al 1a
sekvanta, la t.I,. -tltop'[ka [ano , t.e. fakte la tempo bezonata al 1a Te-
ro por veni de unu transiro de 1a ~iela ekvatoro gis la sekvanta.

"UNIVERSALA KALENDARO"

por la ciutaga vivo kaj nepras ekzisto de iu unuo inter 1'1i H d' W •• 0 a a u ona

tiucele uzas la semajnon, fikse da~ran (sed ne kO&8iderant 1 '1~ e a r1 aton
inter gia kaj jara dauroj) kaj La monaton kun sangiga daure (sed kun fi-
k se ligita la rilato - 12 - inter 1a jaro kaj monato). La ligo inter La
monato kaj la semajno, kiel 1a tempounuoj, ne plu ekzistas.

En luno-sunaj kalendaroj {iam ~re oftaj) 1a monatlongo estas fik-
sita, la~ la lunosangoj kaj - car tiaj 12 t j f 4 1mona 0 aris c. 3542 tagojn
_ oni devis de tempo al tempo enmetadi ankora~ la 13 an monaton, por ke
la monat0J a~mena~ proksimume akordigu kun la sezonoj. Iuj religiaj k~
lendaroJ ankorau nuntempe akordigas mouatojn kun j j ( kare e zemple enme-
tante la l3-an monaton en ciun trian jaron, kun iuj korektoj), sed la
dependeco de La monat'longo je la lunse'1goj e st.as en la nuna: plej u zat a
kalendaro forigita jam ekde la julia kalendarreformo.

Grandaj genoj kiujn la suci-ekonom1a vive suferas pro la fakto ke
la ta~oj de semajno necikle sinsekvas en t j kmona 0 aj jaroj kaj pro la
fakto ke la monatoj ne hav A.as C1am egalan longon, provokis m~ltajn pro-
pnnojn por nova kalendarreformo, jam fine de la pasinta jar tcen 0, pre-
cipe post la Unua Mondmilito. En la L.[go de Nan;oj' . .~~ on1 ser10ze trastu-
di~ d1versajn projektojn (pli 01 150), sed oni for!etis ciujn kiel ab-
solute netaugajn - krom la du sekvaj proponoj.

La projekte de la "Internacia Ligo por Fiksa Kalendaro" havas 13
monatojn po 4 semajnoj, kaj la 365a tage estus ekster la monatoj kaj 1a
semajnoj kiel la lasta tage de la varo (au la unua tage de la nova ja-
ro). Usona riculo donacadis egajn f1'nancajn rimedojn por propagando de
la ci-kalendaro, sed post lia morto (1932.) la projekte estas ciam pli
forgesata kaj f Aorpusata de la dua menciita projekto.

La projekto de la "Societo por la Monda Kalendaro" - financataf~
intersigantaj eko . j d Wnom1a ron oj - same antauvidas unu jartagon ekster la
regula divido, entenanta grupigon de 364 tagoj en 4 trimestroj po 91 t e-
goj, kun la aldono ke en ciu trimestro la unuaj du monatoj havus po 30
kaj la tria 31 t j (Aaga n ciu trimestro havu6 konstante po 13 semajnoj).

Se oni paralele analizas la du projektojn, oni tuj rimarkas ke unu
tago de la jaro estas en ambau projektoj ekster la cetera divido (en la
superjaro estus du tiaj tagoj). Ci tio estas la novajo malp1ej akcep-
tebla, genanta plenan periodecon de la tempo-mezurado; malgarau tio om
tamen akceptas gin de interesigantoj - simple pro tio ke pli bona sol-
vo nek ekzistas nek povas ekzisti.

La longo de la tropika jaro ne estas entjera nombro da tagoj, kaj
~ kalen~ra jaro povas havi nur la tutajn tagojn. 10m konvena cirkon-
stanco estas ke 365,24220 preskau kongruas kun 365t, tiel ke estis a-
tingita tre alta akordo kiam estis prenita ke ciu kvara jaro havu unu
plian tagon. Tio estis la bazo por la kalendara reformo de soa.[genea,
kiun reformon efektivigis Julius Cesar. La diferenco inter la tropika
kaj la "julia" jaro estas - en la tagoj - proksimume 0,25 - 0,24220-
0,00,8 kaj dum mil jaroj gi farigis preskau 8 tagoj! Jam en la l6a jar-
cento oni rimarkis ke 1a printempa ekvinokso alvenadas 10 tagojn pli
frue 01 oni devus atendi gin lau la tiama kalendaro.

Por korekti ti tiun malakordon, t.e. por forigo de la diferenco
je 0,00,8 tagoj, estis donataj pluraj proponoj kaj estis akceptita la
propono de la astronomo Aloyse Libio (el Napoli, Italio) ke estonte la
jaroj signantaj jarcentan finon (kiuj devus esti la superjaroj, car pro
la finigo je 00 apartenas al "tiu kv ar a "} ne estu la superjaroj se la
nombro d~ la jarcentoj ne estas dividebla per 4. Ci tio farigis la ba-
zo por ka:1\kuli La jarojn en la "gregoria" kalendaro (de 1582., sed efek-
tive akceptita de La plejparto de La eUropaj landoj nur dum la sekvaj 200 j&-

r o j ] .
La "gregoria jaro" d a.Iir a s do 365(0'0 - 365,2425 tagoj, car en 400

j aroj La superjaroj estas 100-3-9,. La diferenco inter gi kaj la tropika
jaro estas nur 0,0003 tagoj kaj pro ci tiu diferenco ekestus unutaga
diferenco ce la ekvinoksoj nur post 3300 jaroj. Jen pro kio ci tiu de-
mando ne plu turmentas seriozajn provojn reformi la kalendaron.

Multe pli komplika estas la divid6 de la jaro je malpli grandaj
tempo-unuoj. La nombroj 365 kaj 366 estas divideblaj nek per la tagnom-
bro en semajno, nek per la tagnombro en monato nek per la nombro de m~
natoj. Aliflanke la diferenco inter jaro kaj tage estas treege granda
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La apartigo de la "novjara tago" ebligas ke oni dividu la 364-ta-
gan jaron je la semajnoj (52) kaj la sezonoj (4). En la 13-monata pro-
jekto la bGza divido koneernas koneernas la semajnon kiel la ~efan ka-
lendaran unuon en la jaro, kaj en la 12-monata projekto ~efas la baza
divido je 4 egalaj sezonoj. Car la semajno kiel la tempounuo estas arta
kreitajo de la homa soeio (kvankam kun grandega tradieio kaj kun treege
radikigintaj kutimej kaj homaj rilatoj) kaj la jar-se·zonoj estas la na-
tura fenomeno ~re influanta la tutan homan viven, evidentas ke avanta-
gon devas havi la divido de la jaro je 4 egalaj sezonoj. Ci tio estas
ver!ajne la cefa kialo pro kiu la 13-monata kalendaro preskan cesis es-
ti serioze prmtraktata kiam temas pri la kalendara reformo, kvankam gi
havas sian avantagon en tio ke ciuj "monatoj" estus plene egalaj kaj
ciu el ili havus guste 4 semajnojn.

KlO ANSTATAU SEMAJNO KAJ MONAT0?

eio tio montras klare ke la semajnon oni ne devas multe konsideri
kiel neeesan en reformota kalendaro, malgrau tio ke ib havas fortajn
radikojn en multaj aspektoj de la homa vivo - la radikoj ankau formor-
tadas! Falis laprovoj pri la forigo de la semajno kiel kalendara unuo e n
la Franea Revolucio kaj en la Oktobra Revolueio, sed - kiel mi jam di-
r i s _ ci tiuj fo:t:+-ajradikoj de la semajno havas pure soei-historian
karakteron kaj oni rajtas tie fari neeesan sangon kiam ekestas la be-
zonoj kaj kondicoj por tia !ango. La kondicoj por tio ekzistis en so-

La jar-ri tmo de La homa vive sendube sentigas kaj gi subigas.alla se-
zonaj varieeoj, aLmenaii pro la akordigokun la klimataj sezonaj tiango.l.La
ci-!ang~ estas ne nur en La kunligiteeo al niaj kutimoj, sed ili respe-
guligas preeipe kiel konsista parte de objektivaj labor-kondicoj de la
terkulturado, trafiko, komereo, industrio, turismo kaj de preskau ciuj
gravaj aspektoj de la homa vivo. Tio ne plu estas koneerne la monaton kaj
la semajnon. Ekzistas ja ankau la monata kaj la semaj na ritmo,l,sed ili
estas pure soeia kreitajo, kiujn la soeio povas sang i se bezonate. No-
~e la monata ritmo ce pagado de laboristoj, ofieistoj, lu-prezoj kaj ce
la bezono fari eertajn finkalkulojn kaj analizojn en la periodoj malpli
longaj 01 estas jaro. La semajna ritmo estas cefe ligita kun la ripozo
farata post 5 au 6 labortagoj.

Oni devas aparte subst!eki ke la semajno estas eiam malpli signi-
fa por la soeia vivo. Multaj evoluitaj ekonomitaj brancoj postulas se~
eesan laboron, sekve ankau la ripozon en diversaj tagoj. Oni ofte pla-
nas tie la ripozadon tute senlige kun semajno, au oni respektas parte
la semajnon nur pro enradikigintaj kutimoj, e~ tiam kiam gi genas vere
plej bonan planadon de la ripoz-tempo. Krom tio la labortempo en indu-
strio farigas malpli longa, pro kio oni ne plu kalkulas kun unu ripoz-
tage semajne, nek kun la fiksita nombro da labor-horoj en labortago,sed
oni respektas difinitan dauron de "laborsemajno" (la jam okazintaj au
okazantaj bataloj por la "laborsemajno" de 48, 46, 45,42. 40 horoj, ec
por malpli da horoj baldau). La konstanta dutaga ripozado (fine de au
ium la semajno) farigis jam tre ofta realajo de la nuna mondo.

ei-produkta evoluo nek en la terepo de la Franea Revolueio nek tuj postla
venko de la Oktobra Revolueio (~a tiutempa Sovetio estis trepge mal an-
tau la industrie evoluitaj landoj de la Okeidento). Hodiau la situaeio
ja estas tute ~lia kaj morgau - kiam alvenos la atom-kosma erao - jam
estos multe pli favoraj kondicoj por nebezonateeo de la fiksita 7-taga
semajno.

Tion iusenee agnoskas ankau la 12-monata projekto de la Universa-
la Kalendaro, dividinte la jarsezonojn same je 3 monatoj kiel je 13 se-
majnoj, kun la evidenta pezo ce la monata diviio. La kalendara unuo s~
majno estas tie cefe pro la ekzistantaj kutimoj kaj moroj, nur iom pro
tio car monato estas tro longa por la ripoz-ritmo. Unuflanke &ajnas ke
la akordigo de la temp-unuoj estas atingita, per utiligo de du unuoj
(semajno kaj monato, kun la pezo ce la dua). Sed aliflanke la malakor-
do restas en la nekongruo de la monata ritmo kun la semajna gis la se-
zon'fino (ee tiam - pro la akordigo - unu @o~ato farigas pli longa 01
la aliaj du).

Cu oni povus iel eviti ci tiun malkonvenajon de la "monda kalen-
daro'~ Miaopinie por tio neeesas "kirurga solvo": plene forigi semaj-
non kaj monaton kiel kalendarajn unuojn kaj anstatau havi du - trans-
iri al nur unu tempo-unuo inter tage kaj jaro. Tio povus esti tagdeko.
En la kadro de tagdeko oni povus multe pli bone akordigadi bezon~ndela
laboro kaj ripozo, ear povus esti utiligataj pluraj tre diversaj kom-
binajoj: 9 mallongaj labortagoj kun nur unu tage da plena ripozo, 131a-
bortagoj kun 2 ripoztagoj, dufoje po 4 laboraj kaj 1 ripoza tago, 7 ta-
gojn labori bone kaj 3 tagojn ripozi bone ktp. La demando pri la sencesa
laboro, tie kie gi estas neeesa, povas same esti solvata pli faeile,
car estas ebla mul te pli elasta planade de lalabortempo dum unu tagdeke.
Ktp, ktp.
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~ie kie ek1ezio estas apartigita de la stata regado.

Unu sezono havus tiukaze 9 tagdekojn kaj 1 sezon-tagon (tute same
kiel la "universala kalendaro" antaUvidas la jar-tagon). Tio estus la
sezona ripoztago por ~iuj, kiam oni laborus nur tie kie estas nepre n~
cese labori. Multaj kalkuloj kaj analizoj farataj nun duonmonate aUm~
nate povus esti farataj tagdeke, ne nur sen malfacilajoj, sed ec en pli
favoraj cirkonstancoj - kun egalaj tagdekoj kaj egalaj sezonoj. 8ed se
por io tia la tagdeko estas tamen tro mallonga periode (kaj la sezono
tro longa), ne ekzistas bare ke tion oni faru trifoj e se zone , t. e. post ci-
uj tri tagdekoj. T10 ko~uus kun la nunaj monataj analizoj, sed kun
egalaj monatoj.

KELKAJ MALPLI GRAVAJ PROBLEMOJ

La notado de datoj estus en ci tiu kalendaro tre simpla. Apud la
jarsigno oni notus la sezonon (la komencan literon P, 8, A, V) kaj la
nombron de la elflui taj tagoj en la sezono. EkzempIe : 56p25 signus La se-
san tagon de la tria dekado de printempo en la 51a jaro;123801 estus la
oka tage de la unua semajno en somero de la 124a juro, 28A90 estus la
signo por la lasta (sezona) tage - car jam pasis 90 tagoj - de la aU-
tuno de la 29a jaro, kaj 341V91 estus la lasta tage en la 342a jaro, -
festota kiel la tage por atendado de nova jaro. (La salta tago, enme-
tota ankaU en ci tiu sistemo post la dua sezono, portus la signon 891,
se la jaro komencigus samtempe kun la printempo, kaj P91 se la jaro k~
mencigus kun la vintro,depende de la monda interkonsento; sed pri tio
kelkajn liniojn poste).

Estas nature ke en ci tiu kalendaro la jarkomenco koincidu kun La ko-
menco de unu sezono. La kongruo ne povas esti absoluta jam pro tio ke la
daUro d~ la sezonoj ne esprimigas en tutaj tagoj. AnkaB astronomie la
jarsezonoj ne estas tute egalaj. En la norda parte de la terglobo,prin-
tempo daUras proksimume 92t ' somero 93t ' aUtuno 89t kaj vintro 89 ta-
gojn, pro kio la komencoj de la egalaj kalendaraj sezonoj nepre devas
iom diversi de la astronomiaj sezon-komencoj. Sed ci tie ne estas ese~
ca la plena kongruo - 2-3 tagoj ludas tie nenian rolon; la cefa afero
estas ke la diferenco ne kresku dum jarcentoj, sed ke gi restu preskaB
konstanta. Konsiderante tion kaj konsiderante la fakton ke en la nuna

KontraU ci tia enkonduko de tagdekoj anstataU semajnoj kaj mona-
toj povus reale esti iuj ekleziaj rondoj, car kelkaj ekleziaj festoj es-
tas ligitaj al semajna ordo, kaj la hebrea eklezio jam de malproksimaj
tempoj gardas senß esan semajnan regulecon, 8ed guste el la vidpunkto de
eklezioj, prenataj kune, oni devus en monda kalendaro forlasi la sema~
non kaj preni la tagdekon kiel la kalendaran unuon. Nome, kiel ajn estu
solvitaj diversaj kalendaraj problemoj, la pluteno de la semajno kaUzus
ke tiuj solvoj estas pli proksimaj al kutimoj de iu eklezio kaj enpor-
tus malordon en kutimojn de alia eklezio. llia diverseco estas tia ke ne
eblas kontentigi ciujn (prenu ekzempIe nur la tagon por semajna ripozo
lau la eklezioj: vendredo, sabato aU dimanco?). Pro tio estus nepre b~
ne fini kun la semajno, internaeie kaj state enkonduki La tagdekon kaj do-
ni al gi iun simplan mallongan nomon, ekz. teko, todo, tado au io ali~
kaj eklezioj facile ak or d Lg o s kun la nova unuo (aU ili da ilr Lg o s kun si,
aj kutimoj senlige al la nova kalendaro _ kiel ili ofte faras ankaUnun

eüropa kalendaro la jarkomenco venas proksimume dek tagojn post la alveno
de vintro en la norda duono de La terglobo, estus bone preni ke la no-
va jaro de la nova kalendaro komencigu la 22an de decembro lau la nuna
kalendaro.

Ne estas grava, sed estas iom pli nebur a , ke La jara kalendaro komen-
cigu samtempe kun printempo (en la norda parte de la terglobo, do kun
aBtuno en la suda parto). Kompreneble tio kaüzus la enjeton de tO tagoj
ce la fino de tempokalkulado laB la nuna kalendaro, en momento kiam la
nova kalendaro ekfunkcios (22an de iu marto, tuj post la printempa ek-
vinokso). Kaj se oni lasos ke la jarkomenco estu vintre, kiel proksi-
mume okazas nun, oni devus eijet-L ,1.0 ta.gojn ce la kronologio lau la nuna
kalendaro.

Mi jam menciis ke la problemo pri la superjaroj ne multe turmentas
reformantojn de la kalendaro, car la grfgoria kalendara jaro estas nur
c. 0,0003 tagojn pli longa 01 la tropika jaro, do la unutaga diferenco
montrigos nur post 3300 jaroj proksimume. Tamen, se oni jam reformas la
kalendaron, utilus trovi regulon donontan - se eble - ankoraU iom pli
da precizeco, ne perturbonte multe la gisnunan regulon.

EI ciuj gisnunaj proponoj pri solvo de la probleme pri superjaroj,
lau mia scio la plej preciza estas la propono de la jugoslavia astrono-
mo M. Milankovic, iama profesoro pri la ciel-mekaniko en Beograd. Lian
proponon pritraktis kaj akceptis la Asembleo de ortodoksaj kristanaj



210

eklezioj, sed li restis neefektivigita. Gi ~angas la regulon pri la s~
kulaj jaroj .(signantaj finigon de jarcento) en tiu senco ke oni ne di-
vidas la nombron de jarcentoj per 4 sed per 9; la sekula jaro estus -
la\! lia r egu Lo - superjaro nur se La resto de la divido estas 2 au 6. Kun
tia kalendaro, en 900 jaroj oni havus la superjarojn 9.24+2 ;; 218 kaj la
mpza da\!ro de jaroj montrigus egala al 365~;~ : 365,24222 ... Gi estus
pli longa 01 la tropika jaro nur post proksimume 50 000 jaroj, kiamtio
jam ~e plu grava estos.

La alta precizeco estas la sola avantago de tiu propono, sed mal-
konvcnajo montrilas en tio ke li tute rompas la gisnunan regulon, en-
kOJldukante la dividon ce la sekulaj jaroj per 9 (kaj ce aliaj jaroj la
divido restas per 4). Venas do tute nova regul0, ne nur korekto de la
regulo por superjaroj en la nuna gregoria kalendaro.

10m malpli altan, tamen sufice bonan precizecon oni povas atingi
sen rompo de la gisnuna regul0, konservante ec la dividon per 4 tra la
tu~a regulo. Oni bezonas nur aldoni al la regul0 de la gregoria kalen-
.lar o ke la jaroj signantaj jarmilojn estas superjaroj nur se la nombro de
milo,l ne estas dividebla per 4. La plena r egu Lo pri la super,-jaroj ti-
uka ze estus: Superjaroj estas La jaroj kies vicnombro estas dividebla per 4;
se la jaro signas jarcenton (la vicnombro finigas per 00) la nombro de
la jareentoj devas esti dividebla per 4; kaj ~e ta ja~o ~{gna~ ja~m{-

ton {ta vÜ.nomb~o 6{n{ga~ pe~ 000) g{ e~ta~ ta ~up~jMO nM ~e ta nombM
de m~.eoj ne e~ta~ d{v{deb.ea pe~ 4.

Ci tiu aldono alportas neniajn sangojn por la gisnuna gregori-ka-
lendara k~onotog{o, ear la unutaga diferenco montrigos nur en 4000a j~
ro, kiu lau la gregoria (nun va lLd a ) kalendaro estus La superjaro, kaj lau
ci tiu propono gi estus la ordinara. La difereneo inter la meza daure
de la ci-proponita kalendara jaro kaj la tropika jaroestas nur 0,00005 da
t aga (pr ok simume). Nome en 4000 jaroj la superjaroj est us 1000 - 10.3 - 1 -
Q69 I . 969_ ,pro '10 la meza Lo n go de kalendara jaro estus 3654000 - 365,24225
tagoj. la tuttaga difereneo rilate al la printempa ekvinokso montrigus
nur post 20 000 jaroj (proksimume), kio plenplene suficus por kalenda-
raj bezonoj.

Ankorau unu demando, ne esenea pOl' la kalendar-reformo, tamen en
k~nligo kun gi kaj pro tio meneienda. Temas pri la nulpunkto de la ka-
lendaro, t.e. la tage de kiam oni komeneas nombri la jarojn. La hodi-
aua europa (kaj tre internaeia) kalendaro havas la komeneon "ekde la

k
'.O de Jesuo Kristo". Sed seienee estas montrita ke oni ne bone e~

naS l.g
1.s la naskigtagon, pro kio ec por tre fervoraj kristanoj ne r1u

kalku 1. -,

k ni konservu ci tiun nulpunkton. Nun kiam oni postulas kalen-
gravas e 0

~ n en la tempo kiam ni eniras la atoman kaj samtempe la kos-dar-re.ormo
.sajnas al mi tre konvena komenei novan nombradon de jaroj,man eraon,

.. t ku n iu ajn eklezia tage (sed tian ke la ligo inter Ja novanell.g1 an
kaj La malnova kalkulado restarigadu c~am facile). Plej bone estus atendi
la finon de la jaro 2000 kaj tiam komenei la novan nombradon de la ja-
roj: la 22an de deeembro 2000.(forprenonte 10 tagojn de la pasintaj du
jarmilpj) a~ la 22an de marto 2001. (aldononte 80 tagojn al la pasin-
taj 2000 jaroj) - pro la antaue diritaj kialoj.

E~ se oni akceptus la novan kalendaron multe pli frue 01 venos la
jaro 2000., estos preskau nenia gene se oni - gis la "ofieiala" komen-

k - nombru la jarojn la~ la nuna ordo (a~ even-co de la atom- osma erao
tuale oni prenu la finon de la jaro 1980. kiel la nulpunkton de la nova
kalendaro?). La bezonoj havi novan kalendaron kreskis jam tiom ke por la
solvo kaj gia apliko nemul te gravas cu la nulpunkto estos rine de La 1980.
au fine de la 2000. (au ec oni tute ne enkonduku novan nulpunkton, sed oni
lasu kiel gis nun la nombradon "ekde la Kristo", nur nomonte aliel ti-
un nulpunkton - pro nekristanaj eklezioj!).

Fine ankorau kelkajn vortojn pri la tempo-divido je unuoj malpli
10ngaj 01 estas la tago. La nuna bazo por tia divido estas la sekundo,
firme ligita kun latago kiellatempo-unuo,difinita kiel 24.60.60-ono de
la meza sun-tago (kvankam oni komeneas ligadi sekundon al speeifaj 05-
ciladoj en atomoj, respektante tamen gian nepran ligitecon kun la taga
ritmo de la homa vfvo l. Estas jam la tempo transiri anka\! tie a L La deku-
ma divido, kio signifas uzadi la dekonon, centonon, milonon ktp.delata-
go (anstatau horo, minuto, sekundo). La nomoj certe ne gravas - oni po-
vas trovi ilin same simplajn kiel me~origantajn al ilia deveno. Oni ja
en pluraj sferoj de la vivo jam uzas dekonojn, centonojn ktp. de se-
kundo, ear tia estas iam rapideco de la vivo. Kial do ne ekuzadi la 0-

nojn de tago? Tiam oni facile skribus kune la tagojn kaj la tagonojn ,
ekz.: la kunveno okazos je la 13,65 (korespondus al La nuna: la 14an je-la
15h36m). Kial ne1 Sed pri tio detale alian fojon.


