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Kāpēc jaunais gads sākas 1. janvārī? Kāpēc garīdz-
niecība par mūsu ēras sākumu uzskata mītiskā Kristus

dzimšanu? Kā radušās dažādas gadu skaitīšanas ēras,
kā savus nosaukumus dabūjuši mēneši un dienas, kā cē-

lušies tautas un reliģiskie svētki?

J. Sura grāmatā lasītājs atradīs atbildi uz šiem un

daudziem citiem jautājumiem.
Novērodami dabu un jo sevišķi astronomiskās parādī-

bas, cilvēki daudzus gadsimtus ilgi veidoja kalendāru, bet
kulta kalpi kā pašu astronomiju, tā arī kalendāru izman-

toja reliģisko aizspriedumu un māņticības nostiprināša-
nai un izplatīšanai.

Sī grāmata, kuras pamatā ir daudzi vēstures fakti,
iepazīstina lasītāju ar vissvarīgākajiem kalendāra attīs-

tības un pilnveidošanas posmiem, ar tā uzbūves zinātnis-

kajiem principiem.
Populārzinātnisko rakstu virkne, kas veido šo grā-

matu, ieinteresēs plašas lasītāju aprindas; savā darbā to

sekmīgi varēs izmantot lektori un propagandisti.
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NEATRISINĀMS UZDEVUMS

Košā roze, kas vakar uzplauka, šodien jau ir zau-

dējusi savu krāsu mirdzumu un rīt novītīs. Tā ir pali-
kusi turpat, bet ir zudusi jaukā smarža, un birst zied-

lapiņas — tā vairs nav agrākā, nav vakarējā roze.

Visām lietām un notikumiem ir sava vieta laikā, tie

eksistē ne tikai kaut kur, bet arī kaut kad.

Laikā apvienojas acumirkļi un mūžība. Tas plūst
klusi un nepārtraukti — neredzams, nejūtams, netve-

rams. Mums tomēr ir divi laika «tvērēji»: neaizmirstiet

tikai katru dienu uzvilkt pulksteni un noraut kārtējo
kalendāra lapiņu.

Jūs mēdzat lepoties — mans pulkstenis iet precīzi pēc

radio, tikai retumis atpaliek minūti nedēļā. Vismoder-

nākais pulkstenis, atompulkstenis, trīssimt gados kļū-
dīsies tikai par sekundi — tas rāda laiku precīzāk nekā

debess spīdekļi.
Bet mūsu kalendārs? Tas ir gadu tūkstošiem ve-

cāks par parasto pulksteni ar ritenīšiem un tomēr ir

sliktāks par kalendāru, kurš kādreiz bija senajā Ēģiptē.
No tā laika ir pagājuši desmitiem gadsimtu, vairāk

nekā simt paaudžu ir nomainījušas cita citu — vai tad

tiešām neko labāku nevarēja izdomāt? Un tik maz taču

prasa no kalendāra: tam vajag pareizi saskaitīt un sa-

rēķināt dienas — neko vairāk, tomēr te sākas galvenās

grūtības.
Jūs gribat izmērīt garumu — jūsu rīcībā ir metri vai

pēdas. legūto ražu mēs novērtējam tonnās un pudos.
Katrā valstī ir savas naudas vienības: rubļi, dolāri,

markas un franki — grūti pat uzskaitīt. Bet laiku visā

pasaulē mērī vienādi: ar sekundēm, minūtēm, nedēļām
un mēnešiem.

Var vienoties, ka metrā ir simt centimetru, ka pudā
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Astronomiskais gads — viens Zemes apgrieziens ap Sauli — ilgst
365 dienas 5 stundas 48 minūtes 46 sekundes.

ir četrdesmit mārciņas. Var vienoties, ka mēnesī ir trīs-

desmit dienas, bet nedēļā septiņas vai desmit —ir bi-

jušas arī tādas nedēļas. Šie mēri ir izdomāti, un tos var

pēc patikas mainīt.

Bet laika pamatmēri ir dabas doti un no mūsu gri-
bas nav atkarīgi: diennaktī zeme vienreiz apgriežas ap

savu asi un gada laikā vienreiz apriņķo Sauli. Sie mēri

nav izdomāti, tos nevar mainīt: tie ir obligāti visām

valstīm un tautām.

Nebija viegli noteikt, cik īsti gara ir diena un gads.
Un, kad to izzināja, radās ļoti grūts uzdevums.

Būtu jau labi, ja dienu skaits gadā būtu vesels skait-

lis, vienalga, kāds: 365 vai 363. Tad būtu viegli radīt

vienkāršu un ērtu kalendāru. Ja gadā būtu pat 365 die-

nas plus puse vai astotā daļa dienas, arī tad no šīm

pusēm vai astotdaļām varētu sastādīt veselu dienu.

Bet gadā ir

365 dienas + 0,242 198
...

dienas.

Redziet, cik nesamērīga, gara daļa, uzreiz pat izla-



sīt nevar. Un pēdējais cipars nemaz vēl nav pēdējais:
tā ir bezgalīga daļa. To var uzrakstīt arī vienkāršāk:

365 dienas 4- 5 stundas 48 minūtes 46 sekundes.

No šī pielikuma jūs veselu dienu nedabūsit, lai jūs
pūlētos kā pūlēdamies. Gads un diena, saka matemātiķi,
ir nesamērojami: lielāko lielumu nevar izdalīt ar ma-

zāko bez atlikuma. Tāpēc arī iznāk bezgalīga daļa.
Vai nav savādi? Nē, nemaz. Gluži otrādi, būtu tie-

šām vislielākais brīnums, ja gadā būtu tieši 36574 vai

3657/8 dienas. Starp diviem veseliem skaitļiem, 365 un

366, ir taču bezgalīgs daudzums daļu. Kas gan varētu

izvēlēties no šī bezgalīgā okeāna «piemērotu» pilienu?
Daba nav matemātiķis: tai nav apzināta, saprātīga

mērķa. Dodiet cilvēkam rīcības brīvību, viņš radīs ēr-

tāku Zemi. Varbūt ar laiku viņš liks tai griezties ātrāk

vai lēnāk. Bet pagaidām jārēķinājas ar to, kas ir.

Ja gads nav samērojams ar dienu, nevar radīt pre-

cīzu kalendāru, tas ir neatrisināms uzdevums. Tomēr

kalendārs mums ir, tātad uzdevumu tomēr ir atrisinā-

juši. Interesanti zināt — kā?

Ir interesanti arī zināt, kāpēc gads sākas 1. janvāri
un kāpēc tam divpadsmit mēnešu, bet mēnešiem dažāds

dienu skaits? Kā radusies septiņdienu nedēļa? Kā cēlu-

šies mēnešu un nedēļas dienu nosaukumi? Kāpēc svēt-

dienu uzskata par atpūtas dienu?

Stāsta, ka Roma dibināta 753. gadā pirms mūsu ēras

(vai saīsināti pirms m. ē.). Kas tā par ēru, un kāpēc

pašlaik 1962. gads un nevis kaut kāds cits? Vai mūsu

kalendārs ir labs, un vai to nevar vēl uzlabot?
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Pirmā nodaļa

AUSMA UN RIETS -

DIENAS IET

DEBESS IEMĪTNIEKI

p
olinezieši 1 ir sacerējuši jocīgu

pasaku. Agrāk Saule kā klaidone bez darba klejojusi pa
debesīm, kurp iepatīkas, kamēr gudrais Maui to vēl ne-

bija pieradinājis.
Dižais varonis un pusdievs esot kļuvis slavens ar

brīnišķīgiem varoņdarbiem: viņš izgudrojis metamo

šķēpu medniekiem un makšķeru āķus, nozadzis paze

mes dievam uguni, radījis pirmo mājas dzīvnieku —

suni Iravari.

Saule tai laikā traukusies pa debesīm tik ātri, ka

cilvēki nepaspējuši pagatavot ēdienu. Maui sadomājis

noķert ātri lidojošo spīdekli, viņš iztaisījis no cilvēku

matiem gudri izdomātu cilpu un agri no rīta uzmetis

to Saulei pie dienas austrumu vārtiem.

Lielais spīdeklis tikko paspējis iznirt no nakts dzel-

mes un pašlaik jau gribējis sākt savu nemitīgo skrē-

jienu pa debess velvi, bet kāda vilšanās! Cilpa turējusi
Sauli stingri piesietu, un viņa nekur nevarējusi tikt. Ta

beidzot bezrūpīgais debess klaidonis noķerts, un Maui

licis iet tam lēnāk, tā pagarinādams dienu.

Sai mīta polinēzieši cildina cilvēku, dabas uzvarē-

tāju, un ne sevišķi godbijīgi izturas pret Sauli. Bet vai-

1 Polinezija — daudzu mazu salu grupējums Klusa okeāna vi-

dusdaļā.
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rums senatnes tautu Sauli godāja kā vienu no lielāka-

jām dievībām vai pat kā pašu lielāko.

Kad pienāca Saules svētki, ēģiptiešu tempļu krēslā

pēkšņi žilbinoši spilgti iezaigojās altāra dārgakmeņi.
Vientiesīgie un lētticīgie ēģiptieši par šo brīnumu bija
pārsteigti: viņi nezināja, ka pa slepenu atveri tempļa
jumtā altāru apmirdz Saules stari.

Saules dievs, gaismas un dzīvības radītājs, visas

pasaules augstais valdnieks šķita visvarens. Un pat vēl

tagad pareizticīgo baznīcu altāri ir vērsti pret Saules

lēktu: gaisma nāk no austrumiem!

Senajā Krievzemē pielūdza debess valdnieku Sva-

rogu un viņa dēlu Dažbogu — gaišo Saules dievu, pa-
tiesības un taisnības aizstāvi, netaisnības un melu

ienaidnieku. Mūsu senči sauca sevi par viņa mazdēliem,

un Krievzemes pilsētu mātes Kijevas pašā ievēroja-
mākā vietā bija pagānu svētnīca ar diženā Dažboga
tēlu.

Senatnē ķīnieši dievināja debesi kā savas Zemde-

bess valsts tēvu. Par Zemdebess valsti viņi kopš seniem

laikiem sauca savu dzimteni. Dienu un nakti Debess

raugās uz Zemesmāti ar savām acīm — Sauli un Mē-

nesi. Līdz pat šai dienai japāņi dēvē savu dzimteni par
Uzlecošās Saules zemi.

Cehiem Saule ir zeltmatainais Vectēvs-Vseveds

(Viszinātājs): visu viņš redz no saviem augstumiem,
un nekas nevar paslēpties no viņa acīm. Daiļajai jau-
navai Karaluni, lietuviešu debess dievei, galvu vaiņago
saule, un viņas zvaigžņotā sagša uz labā pleca sa-

sprausta ar mēness sirpi.
Daudzas tautas pielūdza Mēnesi. Tā maigā, jaukā

gaisma, kliedēdama nakts tumsu, radīja ticību kaut kā-

dām brīnišķīgām, dievišķām Mēness spējām, kas

līdzīgas Saulei. Mongoļi sauca Mēnesi par zvaigžņu
mirdzošo valdnieku un debess ausi, kuram nekas

nepaliek apslēpts un kurš dzird visus klusos nakts

čukstus.

Par noslēpumainu nakts dievību Mēnesi godāja arī

Dienvidamerikas un Centrālās Amerikas ciltis — inki,

acteki, maiji, kurus 16. un 17. gadsimtā nežēlīgi iznīci-

nāja eiropiešu kolonizatori.
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Savu zemi Peru inki uzskatīja par pasaules centru

un savu galvaspilsētu nosauca par Kusko — «zemes

nabu». Saule viņiem bija vislielākā dievība, kas radī-

jusi valdnieku dinastiju un priesterus. Dievišķīgajam
spīdeklim (tas ir, viņa priesteriem) piederēja neskaitā-

mas bagātības, lieli ganāmpulki un visauglīgākie lauki.

Kusko pilsētas krāšņākā rota bija grandiozais Sau-

les templis — «Zelta vieta». Svētnīcas rietumu sienā,

pretī tās varenajiem vārtiem, zaigoja zelta disks ar cil-

vēka seju; uzlecošās saules stari, atspoguļodamies die-

višķīgajā tēlā, apgaismoja visu templi. Sai pašā templī

maigā gaismā mirdzēja Saules māsas un dzīvesbiedres

Mēness sudraba tēls. 1

Kad spāniešu iekarotāji izlaupīja Kusko, kāds ka-

reivis sadauzīja gabalos un aiznesa zelta dievu. Vakarā

viņam to kauliņu spēlē atņēma kāds veiksmīgāks biedrs

un paslēpa, lai pārdotu pēc atgriešanās Eiropā. Nav

zināms, kur palikusi arī inku sudraba dieviete.

Kā dimantiem nobārstīts zaigo zvaigžņotais debess

jums. Senatnē daudzas tautas godāja arī zvaigznes kā

mirušo senču dvēseles.

Dažreiz noder arī dievi: debess iemītniekus var iz-

mantot kā kalendāru.

KALENDĀRUS... CIK TIK GRIBAT...

Cik daudz gan nav teiksmu par līgavaini Sauli un

līgavu Zemi.2 Pavasarī jaunā ziedu tērpā zeme svin sa-

vas kāzas ar Sauli, un ar gaviļu dziesmām tautas sa-

gaida ziedoni.

Rudenī Saules ceļš liecas arvien tuvāk un tuvāk ap-

vārsnim, tā it kā attālinājās no Zemes, un debesis raud

rūgtām lietus asarām par viņu šķiršanos. Ko iesākt, ja
lielais spīdeklis pazudīs uz visiem laikiem un nebūs

vairs ne zaļās zāles, ne košo ziedu, ne zeltaino vārpu!...

1 Inku valoda Saule ir vīriešu dzimtes un Mēness sieviešu

dzimtes vārds.
2 Tas attiecas uz tautām, kuram Saule ir vīriešu un Zeme sie-

viešu dzimtes vārds.
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Gaišā dievība, kā re-

dzams, ir sadusmoju-
sies — tās labvēlība jā-
atgūst ar upuriem un

lūgšanām. Beidzot to

pierunāja, pielūdza, Sau-

le «apstājās», neslī-

dēja vairs zemāk. Var-

būt vēl atgriezīsies! Un,
kad šī cerība piepildījās,

jaudis ar priecīgiem
svētkiem atzīmēja Sau-

les «pagriešanos» no

ziemas uz pavasari. Pēc

sena paraduma arī ta-

gad, dedzinot ziem-

svētku eglīti, svin Sau-

les «atgriešanos».
ir tā robeža,

kas atdala ziemu no pa-

vasara? Kad sākas va-

sara, kad rudens? Ir

tiesa, pavasarī Saule nelec

paceļas arvien augstāk, bet

Oriona zvaigznājs. Pa kreisi no

tā Sīrijs (Lielā Suņa zvaig-

znājs), visspožākā zvaigzne.

tur, kur rudenī, un pusdiena
vai tad var izsekot, kā dienu

pēc 'dienas mainās Saules ceļš. Un vai tad ir viegli

iegaumēt, kad un kur tā lec?

Ļoti grūti ir aprēķināt laiku pēc Saules, daudz vieg-
lāk — pēc Mēness. Tā izskats ir mainīgs: te spīd spožs

disks, te tikko saredzams bāls sirpis, beidzot arī tas

pazūd — varbūt uz visiem laikiem?

Nē, Mēness drīz atkal atdzimst, it kā tas būtu ne-

mirstīgs. Cilvēki mirst, bet lielais nakts spīdeklis aiziet

tikai uz kādu laiku: pēc divām trim dienām tas atkal

parādās un it kā atjaunots sāk savu dzīvi atkal.

«Lai arī mana dzīve tā atjaunojas, kā tu atjauno-
jies,» krizdami ceļos un līksmi sizdami plaukstas, lūdza

jaundzimušo Mēnesi daudzi afrikāņi. «Kad Mēness pa-

slēpjas, ir pagājis vesels mēnesis,» viņi teica, bet ne-

skaitīja, cik dienu ir šai mēnesī.

Drīz jus pārliecināsities, cik sarežģīts ir Mēness ka-
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lendārs. Vieglāk ir uzzināt laiku pēc zvaigznēm: dažas

no tām, kas gaiši mirdz ziemas mēnešos, vasarā pazūd.
Oriona zvaigznāju, piemēram, dienvidos ik gadus nevar

redzēt divus mēnešus — šai laikā tas lec pēc Saules.

Kad Orions pirmo reizi pirms rītausmas atkal parādī-

jās, tropu zemju iedzīvotāji zināja, ka laiks ir sēt.

Senajā Ķīnā pavasara tuvumu vēstīja Debess Kauss

(Greizie Rati): tā rokturis Saules rietā «skatījās» uz

austrumiem. Kad rokturis tai pašā laikā bija vērsts pret
dienvidiem, tas nozīmēja, ka nav tālu vasara, uz ru-

dens pusi kausa rokturis pagriezās pret rietumiem, bet,
kad tas pavērsās pret ziemeļiem, — gaidi ziemu. Sena-

jiem grieķiem bija atkal savs signālzvaigznājs. levēro-

jamais dzejnieks Hēsiods par to rakstījis tā:

Plejādes Atlantīdas kad austrumos pacelsies spožas,
Pļauja būs klāt. Kad norietēt sāk tās, laiks pienācis sējai.
Četrdesmit naktis un dienas no debesim pazūd pavisam
Plejādu zvaigznes, bet zaigos tās atkal debess jumā,

Sirpjus kad asināt laiks būs pienācis pļāvējiem čakliem.

Varbūt jūs esat lasījuši norvēģu pētnieka Tura Hei-

erdala grāmatu «Ceļojums ar Kon-Tiki»? Viņš atzīmē,

ka Peru senajiem iedzīvotājiem, tāpat kā polinēziešiem,

gads sācies tai dienā, kad pirmoreiz parādās Plejādes

zvaigznājs.
Dažas tautas orientējās pēc daudzām tamlīdzīgām

pazīmēm debesīs, bet citas par gada sākumu uzskatīja
to laiku, kad pārplūst upes, kad sāk ziedēt koki vai no-

gatavoties augļi, kad iestājas lietus periods.
Samoa salu iedzīvotāji novēroja, ka katru gadu

vienā un tai pašā laikā nāk zivju bari — no šā svarīga

notikuma viņi skaitīja jaunā gada sākumu. Indijas
okeāna salās bija savs «vēja» kalendārs: pirmajā pus-

gadā, sākot ar maiju, musoni pūš no dienvidrietumiem,

bet, sākot ar novembri, šie vēji pūš no ziemeļaustru-
miem.

Arī mums ir sava pazīme: atlidojuši krauķi, tātad

drīz būs pavasaris. P,ar gadalaiku maiņu var spriest

pēc gājputnu atlidošanas vai aizlidošanas, pēc vēja vir-

ziena maiņas — vai gan mazums ir tādu pazīmju.
Gadalaiki dažās vietās ir četri, citur trīs vai seši,

bet Ķīnā bija pat divdesmit četri gadalaiki.
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Tāpat kā ikvienai tautai ir sava valoda, tā bija arī

savs kalendārs, kas citur nebija saprotams un nederēja.
Dažas ciltis laiku rēķināja no sniega līdz sniegam,
citas — no pļaujas līdz pļaujai. Bet pagājušajā gadā
sniegs uzkrita agrāk, šogad vēlāk, bet siltākā apvidū
sniega nav pat nemaz. Pļaut dažviet sāk agrāk, citur

vēlāk. Un vispār — gadalaiks un klimats ir divas da-

žādas lietas.

Kalendārus izdomāja dažnedažādus, tomēr tie visi

bija derīgi tikai noteiktai sezonai un apgabalam: var

uzzināt, ka pavasaris vai ziema jau sākusies šajā apga-

balā, bet nevar tos iepriekš paredzēt. Bet tieši šim no-

lūkam kalendārs bija vajadzīgs.

VAI NAV LABĀK PĒC DIENĀM?

Persiešu valdnieks Darijs nodibināja lielu valsti, bet

neveiksmes gadījās arī viņam.
513. gadā pirms m. ē. viņš nolēma iekarot Dienvid-

ukrainas stepes, kur tai laikā dzīvoja skiti. Lai pārcel-
tos pāri Donavai, nācās nostādīt desmitiem kuģu cieši

blakus citu citam. Pa šo tiltu Darijs ar saviem jātnie-
kiem un kājniekiem pārgāja uz otru krastu.

Dodamies nezināmajā ceļā, valdnieks karavadoņiem,
kas palika pie Donavas, iedeva siksnu ar sešdesmit

mezgliem un pavēlēja: atraisiet katru dienu pa vienam

mezglam un, ja es vēl nebūšu atgriezies, dodieties at-

pakaļ uz dzimteni. Kā redzams, valdnieks neuzticējās
savu karavadoņu matemātikas zināšanām un palīdzēja
tiem skaitīt bez skaitīšanas.

legāja Darijs skitu zemē un nevarēja vien noprie-
cāties: viņš nekur nesastapa ienaidniekus — skiti droši

vien izbijušies un aizbēguši. Bet skitiem bija savs

plāns: ievilināt ienaidniekus dziļi savā zemē, lai tiem

pietrūktu ūdens un pārtikas.
Kad Darijs saprata šo viltību un nolēma doties mā-

jās, tad viņam no visām pusēm sāka uzbrukt skiti. Grū-

tas dienas pienāca valdniekam un viņa karaspēkam,

viņiem tikko izdevās izmukt un nonākt pie tilta, pirms
vēl nebija atraisīts pēdējais siksnas mezgls.
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Darijs nebija pirmais, kas izdomāja tādu «kalen-

dāru»: auklās mezglus sēja arī indiāņi un polinēzieši,
bet vogulu, ostjaku, tungusu

1
un citu Sibīrijas tautiņu

mezglu kalendāri saglabājās līdz Oktobra sociālistis-

kajai revolūcijai.
Pavisam vienkāršu kalendāru sev pagatavoja arī

Robinsons Kjūzo, kad pēc kuģa bojā ejas viļņi viņu

izmeta neapdzīvotā salā. Lai nesajauktu rēķinus, viņš

piesita pie staba dēli ar uzrakstu:

Seit es izkāpu krasta

1659. g. 30. septembrī

Stabā viņš katru dienu iegrieza svītru: pēc sešām

īsām septītā bija divreiz garāka un apzīmēja svētdienu,
bet visgarākā svītra — katra mēneša pirmo dienu.

Angļu rakstnieks Defo, kas sarakstījis grāmatu par
Robinsona piedzīvojumiem, jaunu kalendāru neizgud-

roja.
Pirms apmēram simt gadiem pie mums, Sibīrijā un

Eiropas Krievijas ziemeļos, vēl lietoja paštaisītus koka

kalendārus, parasti tie bija apmēram pusmetru garas

sešskaldņu nūjiņas. Uz katras šķautnes iegrieza tik

daudz robu, cik dienu bija divos blakus mēnešos. Dziļš

iegriezums pāri visai nūjiņai dalīja katru skaldni divās

daļās — divos mēnešos. Noteiktas zīmes norādīja
svētku dienas. Ar tādu kalendāru rēķins nesajuka.

Senlaicīgs Sibīrijas koka kalendārs, apmēram pusmetra garš.

Sibīrijas lietpratīgie meistari taisīja glītus kalendā-

rus, kurus rotāja dažādu svēto attēli. Tādi kalendāri bija
ģimenes dārgums un kā mantojums pārgāja no paau-
dzes uz paaudzi. Kas devās tālā ceļā, pasūtīja kalen-

1
Tagad vogulus sauc par mansiem, ostjakus par hantiem, ke-

tiem, selkupiem, tungusus par evenkiem.
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dāru — spieķi ar zvēra vai kaut kāda briesmoņa galvu.
Komi — zirjani gandrīz vai no 14. gadsimta lietoja

koka kalendāru plaukstas garumā. Tomēr uz tā bez 365

robiņiem vēl atradās īpašas zīmes, kas norādīja svētku

dienas, nodokļu nomaksas termiņus, medību sākumu un

citus svarīgus datumus. .
Daudzas Āzijas, Āfrikas un Amerikas ciltis atzīmēja

dienas, iegriežot robus kokos un nūjiņās vai arī saverot

uz auklas akmentiņus, gliemežvākus un riekstu čau-

malas.

Tiesa gan, ziemā diena ir īsāka, vasarā garāka, bet

vienmēr jebkurā gadalaikā ir ausma un riets, un dienas

iet. Beidzot aptvēra, ka visvienkāršāk ir sarēķināt laiku

pēc dienām.

Tagad pat mazi bērni, kas vēl nepazīst ne ciparus,
ne burtus, čalo: viens, divi, trīs

...
Un lasīt un rakstīt

nepratēji prot precīzi saskaitīt: skaitīt ir vieglāk nekā

lasīt. Tautām, kam kultūras līmenis nav augsts, lasī-

šana ir ļoti sarežģīta zinātne.

Un, kas zina, varbūt lasīšana sākās tieši ar dienu

skaitīšanu.

CEĻOJUMS LAIKĀ

Grūti ir paredzēt nākotni, turpretī pagātni atceras

visi: atmiņa mums pakalpīgi atgādina, kas noticis va-

kar, pirms mēneša vai pirms gada. Ja jūs gribat ieska-

tīties gadsimtu un gadu tūkstošu dzīlēs, jums palīdzēs

grāmatas un bibliotēkas — cilvēces «kolektīvā atmiņa».
Bet ir arī cita iespēja ceļot pa laiku.

1871. gadā Jaungvinejas salas Astrolabijas līča

krastā piestājās korvete «Vitjazs», un no kuģa nokāpa

Nikolajs Nikolajevičs Mikluho-Maklajs. levērojamais
krievu zinātnieks un ceļotājs bija veicis garu ceļu, lai

izpētītu vietējo iedzīvotāju papuasu dzīves veidu un

paražas.
Sākumā papuasi pret negaidīto viesi izturējās nai-

dīgi: viņi baidījās no visa nezināmā, un tādu baltucil-

vēku viņi vēl nekad nebija redzējuši — droši vien tas ir

nokāpis no Mēness.
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Bet drīz Maklajs ieguva viņu uzticību un dziļu
cieņu: viņš tiem palīdzēja saimniecībā, ārstēja un mā-

cīja daudz ko derīgu. «Mēness cilvēks» izrādījās labs

draugs. Krievu zinātnieks pirmais pavēstīja visiem, kā

dzīvo papuasi. Viņi vēl nebija iemācījušies iegūt uguni

un, ja izdzisa pavards, aizņēmās no kaimiņiem kvēlo-

jošas ogles vai pagales. Neprata viņi arī rakstīt un ne-

darba rīkiem lietoja tikai gliemežvāku karotes un ak-

mens nažus. Maklajs bija nonācis akmens laikmetā.

Šaura un nabadzīga bija papuasu pasaule: svarīgs
viņiem bija tikai tas, kas bija noticis tuvākajā apkārtnē
vai nesenā pagātnē. leskatīties tālākā nākotnē viņiem
nebija nekādas vajadzības.

Sāk kāds papuass taisīt laivu, viņa dēls darbu tur-

pina, un mazdēls pabeidz. Vai tad ir vajadzīgs kalen-

dārs šādā gausā dzīvē bez steigas? Papuasi nezināja
ne gadus, ne mēnešus, nemācēja skaitīt pat dienas.

Kādreiz viņi jautāja Maklajam, vai drīz pēc viņa at-

brauks kuģis. Kā viņiem lai atbild? Zinātnieks sagrieza
gabaliņos šauras papīra strēmeles un, iedevis tās pa-

puasam Male, izskaidroja, ka katrs gabaliņš nozīmē

divas dienas.

Tūlīt ap Mali sadrūzmējās ziņkārīgo bars, un viņš
sāka skaitīt papīriņus, ņemdams palīgā pirkstus, bet

drīz vien pilnīgi apjuka. Tad pie grūtā darba ķērās cits

papuass, uzaicinājis palīgā vēl divus cilvēkus.

Jaunais «matemātiķis», pārlikdams papīrīšus uz ce-

ļiem, katru reizi piebilda «nare» — viens. Otrs papuass

atkārtoja šo vārdu un tai pašā laikā nolieca sakuma

vienas, tad otras rokas pirkstus. Saskaitījis līdz desmit,

viņš teica: «Divas rokas,» — bet trešais papuass tad

nolieca vienu pirkstu — viens desmits tagad pilns.

Tāpat saskaitīja arī otro un trešo desmitu, bet ce-

turtajam papīrīšu vairs nepietika, un papuasi bija ļoti

iepriecināti, ka beidzot uzdevums ir atrisināts.

Ar pirkstiem mācījās skaitīt daudzas tautas, un sā-

kumā pietika divu skaitļu: viens un daudz. Divi radās

vēlāk — divas rokas, divas acis, divas ausis. Vēl nesen

Brazīlijas klejotāju ciltis bakairi iztika ar diviem skait-

ļiem: tokale — viens un ahage — divi. No tiem var sa-



stādīt ari trīs (ahage tokale) un četri (ahage ahage), un

pieci, un seši. Bet, kas pāri sešiem, tas ir neskaitāms

daudzums, un, lai to parādītu, bakairs neizpratnē buži-

nāja matus uz galvas.
Tamanakiem, citai Dienvidamerikas ciltij, seši ir

«viens otrās rokas pirksts», vienpadsmit — «viens kājas
pirksts», bet divdesmit viens — «viens otra cilvēka ro-

kas pirksts». Nēģeru ciltij vējiem skaitli divdesmit sauca

«mo bande» — viens cilvēks pabeigts. Roku un kāju
pirksti, cilvēks pats un viņa ķermenis kļuvuši par visu

lietu mēru.

Pēc pirkstu skaita ir radusies piecdienu vai desmit-

dienu nedēļa, bet indiāņu ciltij maijiem ir divdesmit

dienu mēneši. Dāņi arī vēl tagad sauc skaitli sešdesmit

par trīsreiz divdesmit, bet astoņdesmit viņiem, tāpat kā

frančiem, ir četri divdesmitnieki. Angliski viens un

tas pats vārds nozīmē gan pirkstu, gan skaitli (no 0

līdz 9).
No seniem laikiem mums saglabājies izteiciens: «Uz

pirkstiem var saskaitīt.» No vienkāršās skaitīšanas uz

pirkstiem sākusies un visā pasaulē ir pieņemta decimālā

skaitīšanas sistēma: 1, 10, 100, 1000.
.
. katra šķira des-

mitreiz lielāka par iepriekšējo. Bet nedomājiet, ka tā ir

pati izdevīgākā sistēma.

«Žēl, ka cilvēka rokai ir tikai pieci, nevis seši pirksti,»
rakstīja kāds matemātiķis, «tad mums būtu daudz paro-

cīgāka duodecimālā skaitīšanas sistēma.» 1

Dažās zemēs daudzus priekšmetus arī tagad skaita

nevis desmitiem, bet dučiem: spalvas, pogas, kabatas la-

katiņus, krēslus, šķīvjus. Un tā nav nejaušība.
Pirms vairākiem tūkstošiem gadu Dienvidmezopotā-

mijas tautām izveidojās seksagezimālā skaitīšanas sis-

tēma: katra šķira bija nevis desmit, bet sešdesmit reiz

lielāka par iepriekšējo. Dienā viņiem bija 12 (60 :5)
stundas, bet stundā 60 minūtes. Un līdz pat šim laikam

uz pulksteņu ciparnīcām jūs redzat divpadsmit iedaļas,
kaut gan dienā mums ir divdesmit četras stundas.

Senas Mezopotamijas tautas precīzi aprēķināja laiku

un sastādīja vienu no vissenākajiem kalendāriem.

1 Desmit daļas bez atlikuma tikai ar 2 un 5, bet divpadsmit ar

2, 3, 4 un 6.
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Otra nodaļa

HALDEJU KALENDĀRS

ZEMES PARADĪZE

ībeles teika par pasaules
******** radīšanu stāsta, ka aus-

trumos Ēdenē bijis paradīzes dārzs. No Ēdenes upes,
kas apūdeņoja dārzu, iztecējusi Tigra un Eifrata.

Teika ir izvēlējusies paradīzei ne visai izdevīgu vietu.

Pa plašo Mezopotāmijas līdzenumu trauc straujā Tigra.
Tā gan tuvojas savai mierīgajai kaimiņienei Eifrātai,
gan attālinās, tad atkal tek tai gluži līdzās un, saplūz-
dama <ar to kopējā deltā, ietek Persijas jūras līcī. Abas

upes sākas ziemeļos, Armēnijas kalnos, un senatnē kat-

rai ir bijusi sava grīva.
Pirms vairāk nekā pieciem tūkstošiem gadu Divupes

zemienē Dienvidmezopotāmijas dienvidos dzīvoja šu-

meri, bet uz ziemeļiem no tiem abu upju vidustecē vēlāk

apmetās akadieši. Grūti klājās kā vieniem, tā otriem

cīņā ar visvareno, nepakļāvīgo dabu.

Vasarā šeit ir neizturama versme, vairāk par piec-
desmit grādiem. Sakarsēto gaisu grūti elpot, mežu

nav, un nekur nevar paglābties no spiedīgā karstuma un

nogurdinošās tveices. Ziemā pastāvīgas lietus gāzes, bet

ziemeļos pavasarī kūst kalnos sniegs un pa ielejām
skrien duļķainas, brāzmainas straumes. Tigra un Eifrata

tad plaši pārplūst un apdraud cilvēku mītnes. Briesmīga
un drausmīga stihija. Plūdi. Grēku plūdi.

Ta ari ir radusies leģenda par grēku plūdiem. Cilvēki

bija bezspēcīgi varenās, neizprotamās, neatvairāmās sti-



hijas priekšā. Kāpēc pēkšņi ceļas ūdens upēs un sākas

bīstamie plūdi. To šumeri un akadieši nezināja, jo viņi
dzīvoja Divupē, bet sniegs kusa tālu ziemeļos.

Ūdens droši vien nāk no Ea, pazemes jūras pavēl-
nieka. Debesu dievs Anu, zemes valdnieks Enlils un Ea

valda pār visu, kas debesīs, virs zemes un ūdenī.

Dievišķīgo triādi ļaužu iztēlē radīja ne tikai bailes.

Šajos tēlos fantāzija personificēja arī slepenas ilgas par
dabas spēku pakļaušanu. Stiprie un bagātie dievi, stihiju
visvarenie valdnieki, spēj visu: kaut arī mums būtu tāda

vara!

Dievi savās dusmās ir briesmīgi. Ja sadusmosi de-

besu dievu Anu, viņš sadedzinās neizturamā karstumā

visus stādus. Ja saniknosies Ea, viņš visu iznīcinās

briesmīgos plūdos.
Bet, lūk, plūdi jau ir pārgājuši. leplakās uz mālainās

augsnes paliek ūdens, un ar dzelkšņiem aizaug staignie,

nepārejamie purvi, mokošā drudža perēkļi, bet augstā-
kās vietās saulē izkaltusī zeme ir cieta un neauglīga
kā akmens.

Vai nav dīvaini, ka bībele ierīkojusi paradīzi tādā

neviesmīlīgā zemē? Un tomēr dažā ziņā leģenda nav

kļūdījusies.
Gar upju un kanālu krastiem garās rindās aug da-

teļpalmas. Arābi mēdz teikt, ka šīm izlutinātajām dien-

vidniecēm patīkot, ja viņu kājas atpūšoties vēsā val-

gumā, bet galvu karsējot dedzinoša saule.

Divupē zemi nevajag mēslot — par to rūpējas pati
daba: ūdeņiem bagātās upes sanes uz laukiem ārkārtīgi
auglīgas dūņas. Treknajā augsnē padodas pasakainas

kviešu, miežu un prosas ražas — ievāc desmitiem reižu

vairāk, nekā iesēj.

Upēs bezgala daudz zivju — zvejo, cik patīk! Ganī-

bās lieli aitu, kazu, govju, vēršu un ēzeļu bari. «Krājumu

mājas» pie tempļiem pilnas ar visdažādāko ēdamo: kal-

tētām zivīm, pienu, krējumu, eļļu un vīnu.

Tiešām bagāta zeme, kur pārpilnība jūtama visur.

Bet paradīze Divupē bija tikai kungiem, turpretī viņu

vergiem un pusvergiem, tas ir, nabadzīgajiem zemkop-

jiem, kas bija sapīti nenomaksājamu parādu tīklā, šeit

bija īsta elle.
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Nebrīvie ļaudis strādāja šai elles karstumā noguruši
līdz nāvei. Viņus uzmanīgi novēroja bargi uzraugi ar

pātagām rokās un nežēlīgi pēra tos, kas iedrošinājās at-

liekt muguru.
Sumeri tāpēc arī sauca savus vergus par «igi-nu-

du» — «acu nepacēlējiem». Liels bija vergu skaits arī

Akadā: tur viņus kā lopus skaitīja pēc galvām (rešu).
Dienviddivupē ir maz apstrādāšanai derīgas zemes:

gandrīz vai katru zemes pēdu nācās atkarot purviem.
Vajadzēja nosusināt pārpurvotās platības — un tūksto-

šiem vergu gāja bojā no indīgu kukaiņu kodieniem un

malārijas. Vajadzēja apūdeņot saules izdedzināto

zemi — un vergi raka dziļus kanālus, tīrīja tos no sa-

nestajām dūņām, stāvēdami līdz jostas vietai ūdenī, un

izbūvēja ūdenskrātuves, kur rūpīgi glabāja ūdeni, lai

karstā laikā veldzētu izkaltušo augsni. Vergi nostipri-

nāja upju un kanālu krastus, taisīja augstus dambjus un

aizsargvaļņus pret plūdiem, būvēja aizsprostus. Viņiem

bija jāstrādā visgrūtākie, vismelnākie darbi.

Mākslīgā apūdeņošana padarīja Divupi par «zemes

paradīzi». Nevienam nezināmie igi-nu-du un rešu radīja
šeit vienu no senākajiem kultūras centriem. Bet vergi un

nabadzīgie nebūtu bijuši vis tik padevīgi, ja bagātajiem
vergturiem nebūtu spēks un vara.

VALDNIEKI UN DIEVI

Divupē nebija mežu. Šeit niedres un māli aizvietoja
kokus un akmeņus. No niedrēm šumeri būvēja savas

vienkāršās būdas, pina grozus, taisīja laivas. Ar mālu

apziestie grozi nelaiž cauri ūdeni un nebaidās no uguns.

Prasmīgi podnieki taisīja māla vīna mucas un lieliskas

vāzes, bērnu rotaļlietas un dievu tēlus.

Arī niedru laivas aptriepa ar kalnu darvu — asfaltu,
lai tās nelaistu cauri ūdeni. Sajaukdami mālus ar as-

faltu, celtnieki radīja izturīgu, akmenscietu materiālu la-

bības noliktavu, piļu un tempļu būvei.

Līdz mūsu dienām ir saglabājušās māla plāksnītes —

vissenākie rokraksti. Šumeri nerakstīja ar spalvu, bet

ar trīsstūra veidā noasinātām niedres nūjiņām, pareizāk
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sakot, nevis rakstīja, bet iespieda mīkstajā, pakļāvīgajā
mālā neveiklas putnu, zvēru un cilvēku figūras. Pēc tam

plāksnītes apdedzināja. No tādiem vēl diezgan bērnišķī-
giem zīmējumiem laikam arī radās pirmie ķīļu raksti,
kurus vēlāk aizguva visas Divupes, Mazāzijas, Irānas

un Aizkaukāza tautas. Tā ir ļoti ekonomiska rakstība

uz materiāla, kas ilgi saglabājas. Uz mazas plāksnītes
papirosu kastītes lielumā sarakstīja tik daudz teksta, ka

tulkojums aizņemtu divas tādas lappuses, ko jūs pašlaik
lasāt. Turklāt apdedzinātam mālam nekaitē ne auk-

stums, ne karstums, ne mitrums, ne arī laika zobs.

Vecākie šumeru rakstības pieminekļi ir radušies ap-
mēram pirms sešiem tūkstošiem gadu, un šī rakstība ir

viens no lielākajiem cilvēces sasniegumiem. Jau sen zem

tuksnešu smiltīm ir apraktas pilsētas, kur rakstīja uz

māla plāksnītēm, bet šīs plāksnītes no gadsimta gad-
simtā kā paaudžu stafete ir nodevušas tālāk uzkrātās

zināšanas un, uzvarēdamas laiku, saglabājušas atmiņas
par seno tautu darbu, paražām un dzīvi līdz mūsu

dienām ...

No tālām zemēm šumeri saņēma kokus un metālus,

iemainīdami tos pret labību, eļļu, datelēm un vilnu. Bet

tirdzniecībai ir vajadzīgi labi ceH un satiksmes līdzekļi:
ar niedru laivu tālu neaizbrauksi, ēzelim daudz preču
neuzkrausi. Turklāt gan pa upēm, gan pa cietzemi ceļot
bija bīstami: svešinieki aplaupīja un nogalināja neveik-

los tirgotājus — tamkarus. Kur rast aizsardzību?

Šumeru un akadiešu pilsētas radās jau tālā senatnē,

Lai aizsargātu bagāto vergturu un tamkaru īpašumus,
lai raktu kanālus un turētu paklausībā vergus, ir vaja-

dzīga valsts vara. Un pilsētas ar to tuvāko apkārtni

kļuva par neatkarīgām pundurvalstiņām.
Katrā pilsētā bija savs valdnieks — ensi un savs

galvenais dievs — aizgādnis un aizstāvis. Senākajā Div-

upes pilsētā Erīdā galvenais bija pazemes ūdeņu dievs

Ea, Orā — Mēness dievs Nannars-Sins, Urukā — de-

bess dievs Anu un debess valdniece Inanna-Ištara. Larsā

galvenais dievs bija Saules dievs Babars-Šamašs un

Lagašā — Ningirsu.
Divupes pilsētu valstis ne vienmēr sadzīvoja mierīgi,

bieži vien tās karoja, lai sagrābtu pēc iespējas vairāk
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Saules dievs Šamašs.

un visauglīgāko zemi. Cilvēku dzīve taču bija pilnīgi at-

karīga no lauku pareizas apūdeņošanas, bet mazai val-

stiņai nebija pa spēkam būvēt lielas ūdenskrātuves un

nepietika platības sazarotam kanālu tīklam.

Apūdeņošanu vislabāk var iekārtot lielas valsts pla-

šajā teritorijā, un pilsētas uzvarētājas pēc sekmīgiem

karagājieniem ne tikai paplašināja savus zemes īpašu-
mus, bet, padarīdamas kara gūstekņus par vergiem, vai-

roja darbaspēku, kas strādāja par velti.

Visspēcīgākā šumeru pilsētas valsts Lagaša, uzvarē-

jusi savus kaimiņus, izveidoja lielu valsti. Tagad Laga-
šas valdnieki bija noteicēji par apūdeņošanas darbiem

lielā teritorijā, viņi noorganizēja stipru karaspēku, lai

atvairītu elamiešus un citus kareivīgus kaimiņus, lai ap-

sargātu tirgotāju karavānas.

Prasmīgi amatnieki izdomāja riteni un ratus, ar ku-

riem varēja pārvadāt daudz vairāk preču nekā ar nastu

nesējiem dzīvniekiem. Tas bija liels izgudrojums, jo pa
cietzemi mēs braucam uz riteņiem līdz pat šim laikam,



Seno Austrumu karte: Šumera, Akada, Ēģipte, Mazāzija.
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un bez riteņiem nav neviena mehānisma, sākot ar pulk-
steņiem un beidzot ar viskomplicētākajām mašīnām.

Cilvēcei ir jāpateicas šumeriem par daudziem ļoti
vērtīgiem izgudrojumiem. Viņi izgudroja sirpi un arklu

ar īpašu caurulīti sēklu izsējai. Arklā zemkopji jūdza
vēršus, un cilvēku darbs kļuva produktīvāks.

24. gadsimtā pirms m. ē. ziemeļos no Lagašas radās

spēcīgā Akadas valsts. Paskatieties uz karti (21. lpp.)
un atrodiet Kjšu, tā bija akadiešu galvaspilsēta. Ener-

ģisks Kišas valdnieka karavadonis, sagrābis varu, no-

sauca sevi par Sargonu, tas ir par «īsto valdnieku».

Par savu galvaspilsētu viņš izvēlējās Akadu, kas at-

radās Eifratas labajā krastā, tai vietā, kur Eifrata vis-

tuvāk pieiet Tigrai. Sargons apvienoja ne tikai akadiešu

ciltis, bet iekaroja arī Šumeru. Galu galā tas bija izde-

vīgi abām valstīm: vienotā valstī varēja labāk apūde-

ņot zemi un nosusināt purvus, rakt jaunus kanālus, ierī-

kot ūdenskrātuves, taisīt ceļus un veicināt tirdzniecību.

Tirgotāju tamkaru labā valstī tika nodibināta vienota

mēru un svaru sistēma. Šumeriem svara pamatvienība
bija mina, apmēram pieci simti gramu, bet akadiešiem

šekels, kas bija reizes sešdesmit mazāks. Pēc Šumeras

pievienošanas Akadai abas svaru vienības kļuva obligā-
tas visiem iedzīvotājiem. Tā ar likumu stājās spēkā sek-

sagēzimālā skaitīšanas sistēma, par kuru jūs jau lasījāt.

Protams, rodoties vienotai Sumeras-Akadas valstij,
visvairāk labuma guva valdnieki, priesteri, tamkari, taču

brīvāk varēja atvilkt elpu arī vienkāršā tauta, jo izbei-

dzās nepārtrauktie kari starp kaimiņiem.

Sargons pakļāva savai varai arī citas zemes un ar

kara gūstekņiem pavairoja vergu skaitu. Tagad arī na-

badzīgie zemkopji, kas bija krituši parādos, zaudēja brī-

vību vai arī viņiem vajadzēja pārdot verdzībā savus

bērnus. Lielajā valstī uz katra brīvā cilvēka bija četri

igi-inu-du jeb rešu.

Tanī laikā visbagātākā un visvarenākā Akadas-Šu-

meras lielvalsts sniedzās no «Ausmas jūras» (Persijas
jūras līča) līdz «Rieta jūrai» (Vidusjūrai). Sargons jau
dēvēja sevi par «četru debess pušu valdnieku» un do-

māja, ka neierobežotu varu viņam devuši paši dievi. Viņa

pēcnācēji neapmierinājās pat ar šo titulu un pasludināja
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sevi par dieviem. Tomēr vieglāk bija pakļaut vājos kai-

miņus nekā dabas stihiju.
Raža bija atkarīga no Tigras un Eifratas paliem. Bet

kas zina, kad ūdeņu pavēlnieks Ea atvērs savas apakš-
zemes slūžas, lai piepildītu upes ar ūdeni? Kas var pa-
redzēt, kad Saules dievs Samašs, kas visu izdedzina,
liks mazināties karstumam un visas labklājības devēja
auglības dieve un debesu valdniece Ištara apveltīs zemi

ar savām dāsnajām dāvanām.

Mums nav grūti būt praviešiem un pēc kalendāra,

piemēram, februārī pareģot, ka pēc mēneša iestāsies pa-
vasaris. Šumeriem un akadiešiem īsta kalendāra vēl ne-

bija, un priesteri, dievu kalpi, gadalaika maiņu izskaid-

roja pēc sava prāta.

ĪSTAIS DĒLS

Katru rītu austrumos atveras bronzas vārti, un Sa-

mašs paceļas pār kalniem, lai kliedētu tumsu un purvu

miglu. Vakarā viņš aiziet pa rietumu vārtiem, bet rīt-

ausmā atkal atgriežas, un gaišā diena nomaina tumšo

nakti.

Kādēļ gan pēc lietainās ziemas nāk pavasarīgais da-

bas ziedonis, bet vasarā stādi vīst un nīkuļo? Par to

stāsta cits mīts.

Auglības dievei un debess valdniecei Ištarai ir sirds-

mīļais īstais dēls Tammuzs — augu dievs. Lietainajā
ziemā un pavasarī mūžīgi jaunais Tammuzs ir laimīgs,
bet neciešamas mokas viņam sagādā nežēlīgā tveice.

Vasaras karstumā dievs cietējs katru gadu mirst un no-

kāpj kara, slimību un nāves dieva Nergala pazemes val-

stībā.

Neviens, ne cilvēks, ne dievs, nedrīkst patvaļīgi ieiet

mūžīgās tumsas un iznīcības mājoklī, no kura nav at-

griešanās. Bet sāpju māte Ištara neievēro aizliegumu
un pat draud pazemes vārtsargam: «Ja tu mani neielai-

dīsi, es salauzīšu visus aizbīdņus, izlaidīšu mirušos un

virs zemes būs vairāk mirušo nekā dzīvo.»

Nergala sieva EreškigaLa pavel ieslodzīt nelūgto

viešņu cietumā un nodod viņu plosīt sešdesmit slimībām.
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Kamēr nelaimīgā auglības dieve, sērodama par sirdsmīļo

dēlu, smok pazemes gūstā, visai pasaulei ir lielas bēdas,
nodzeltē un novīst zāle, zeme ir neauglīga, nav ne vārpu,

ne ziedu, vīrs neskatās uz sievu, zūd mīlestība un dzī-

vība ..
.

Tad dievu padome pavēl izlaist Ištaru, bet dieve

prasa, lai kopā ar viņu atgrieztos arī viņas sirdsmīļais
dēls. Un jauneklis Tammuzs1 ceļas augšā no miroņiem.
Viņš atgriežas uz nopostītās Zemes un pārklāj to ar

krāšņu zāļu un ziedu segu. Druvās briest vārpas, zied

dārzi, un vīnogu ķekaros ieplūst dzintardzidra sula
.. .

Sis mīts pastāvēja tūkstošiem gadu, pāriedams no

vienas zemes uz otru, no vienas tautas pie otras.

Feniķijas un Sīrijas tautas savu auglības dievu dē-

vēja par Adonīdu, bet debess valdnieci par Aštarti.

Aštartes svētnīca atradās netālu no Biblas pilsētas,

dziļā aizā, ko slēpa apaugušas kalnu nogāzes. Šeit pirms
pavasara sākuma ar vizbulīšu (Adonīda rožu) vaiņa-

giem rotātas meitenes flautu, kokļu un arfu pavadījumā
apraudāja, žēli vaimanādamas, jaunā dieva nāvi, bet

pēc tam spalga oboju un bungu rīboņa pavēstīja viņa

augšāmcelšanās svētkus.

No Feniķijas dzejiskais mīts pārgāja uz Kipras salu

un no turienes uz Grieķiju. Šeit Adonīds kļuva par vis-

apburošās skaistuma dieves Afrodītes mīļāko. Daiļais

jauneklis gāja bojā medībās, bet pēc dieves lūguma
visvarenais Zevs, dievu valdnieks, atdeva viņam
dzīvību.

Frīģijā katru gadu mira Atīds, un dievu māte Ķibele

viņu uzmodināja no miroņiem, Ēģiptē Izīda rūpējas par

Ozirisa atdzīvināšanu. Dažādi bija vārdi un teiksmainie

notikumi, bet ticējumu un ritu būtība palika gandrīz tā

pati.

Katra tauta pēc savas gaumes un veida pielīdzināja
dievam augu valsti, jo no tās taču ir atkarīga cilvēku

dzīve. Katru gadu, kad vīst puķes un zāle, kad dzeltē un

birst lapas, līdz ar tām iet bojā arī dievs, visu augu vald-

1
Vēlāk šī «augšāmcelšanās» tika attiecināta uz sesto mēnesi

pēc babiloniešu kalendāra; šo mēnesi tad arī nosauca «īstā dela»

vārdā par tammuzu.



25

nieks. Bet atnāk svētīgais pavasaris, un viņš atmostas

jaunai dzīvei.

Šis dievs, kas mirst un ceļas augšā, kas ir mirstīgs
un nemirstīgs, personificēja arī labību — ar zemi apbēr-
tais grauds mirst savā pazemes kapā, lai pēc tam atkal

celtos augšā un dzīvotu piebriedušajā vārpā. Bet reliģi-

jas mīti, lai kā vientiesīgie ļaudis tiem ticētu, neko neiz-

skaidro, nepalīdz ieskatīties nākotnē un paredzēt, kad

pienāks pats izdevīgākais laiks «apbedīšanai», tas ir,

graudu sējai.

Mēness dievs Sins uz debess troņa.

Sausajā, svelmainajā Divupē visdārgākā manta bija
ūdens. Pēc Tigras un Eifratas paliem to uzkrāja dziļās
ūdenskrātuves. Pavasarī un vasaras karstumā laukos

strādāja liela vergu armija: «acu nepacēlēji» no agra
rīta līdz saules rietam tīrīja grāvjus, cēla dambjus, no-

susināja pārpurvotās zemienes, nesa ūdeni smagos ādas

traukos vai pacēla to ar šadufiem uz «augšējām ze-

mēm» — izkaltušajiem laukiem.

Šadufs bija ierīkots tāpat kā vienkārša lauku aka ar

vindi. Vinde bija iestiprināta stabā, vienā tās galā bija

pakārts spainis, otrā bija piesiets atsvars. Vergs, iesmē-

lis no upes ūdeni, izlēja to tvertnē. Otrs vergs pārlēja
ūdeni citā tvertnē, kas atradās augstāk. Dažreiz nācās
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ierīkot vairākus šadufus citu virs cita, īstu šadufu kon-

veijeri, lai ūdeni paceltu uz «augšējām zemēm».

Bet ar to vien nepietika. Vissvarīgākais bija jau
iepriekš sagatavoties lauku darbiem un pareizi iedalīt

laiku — bez kalendāra te neiztiksi.

SINA DĪVAINIE CEĻOJUMI

Karstajā laikā pakrita aiz noguruma pat paši iztu-

rīgākie vergi. Par pārējiem nav pat ko runāt: daudzi ne

tikai nepacēla acis, bet pat aizvēra tās uz visiem lai-

kiem. Un velti negantie uzraugi, netaupīdami pātagas,
vergus pēra.

«Jāpiespiež šie sliņķi strādāt nevis no rīta līdz va-

karam, bet no vakara līdz rītam,» nolēma vergturi.
Uzraugi bija apmierināti: arī viņi paši vairs nespēja

izturēt dienas svelmi, bet vakarā un naktī ir tik patī-
kami vēss. Šķita, ka Mēness ar savu auksto gaismu
aizdzen svelošo karstumu un kā rūpīgs gars nes atvieg-
lojumu. Varbūt tāpēc arī šo «nakts sauli» pielīdzināja
dievībai.

Uras pilsētā šumeri uzcēla templi labajam Mēness

dievam un «gudrības kungam» Sinam. Priesteri katru

nakti novēroja dievišķīgā spīdekļa mainīgo seju un viņa
dīvaino ceļojumu pa debess jumu.

Lūk, rietumos kā bāls spoks parādās Sina šaurais

sirpis. Tas tikko saskatāms dziestošās vakarblāzmas

staros un drīz pazūd, sekodams Saulei. Bet ar katru va-

karu šīs atstarpes palielinās, un Mēness sirpis aug. Jā
izliekums pagriezts pa labi, uz to pusi, kur norietēja
Saule, bet ragi skatās pa kreisi.

Paiet septiņas astoņas dienas, un ragu vairs nav.

Sirpis ir kļuvis par pusmēnesi. Tas ir vēl tālāk atkāpies

uz austrumiem no Saules un ilgi lej pār zemi savu

sudraboto gaismu pēc Saules rieta.

Vēl pēc nedēļas Sins staro pilnā savā krāšņumā visu

nakti, no vakara krēslas līdz rītausmai. Viņš_ uzlec

austrumos, kad Saule noriet, un noriet tad, kad sak sār-

toties austrumi. Šajā pilna Mēness dienā apaļais disks

ir vistālāk no Saules: tos vienu no otra šķir viss debess

jums.



«Jaundzimušo» Mēnesi

var ieraudzīt, kad Saule

riet, pa kreisi no tās, rie-

tumos pie paša apvār-

šņa. Pēc nedēļas saul-

rietā augstu dienvidos ir

redzama puse no
Mēness

diska. Vēl pēc nedēļas

pilns Mēness, Saulei rie-

tot, lec austrumos. Šie

stāvokļi atbilst 2., i. un

5. momentam attēla aug-

šā pa labi.

Tā mainās Mēness fāzes. Attēla

apakšējā daļā Mēness «vecums» un

izskats apzīmēts ar tiem pašiem ci-

pariem kā augšējā daļā.

Diennakts laikā apgriezdamies

ap Zemi, Mēness pamazām vir-

zās no rietumiem uz austru-

miem, tāpēc Mēness stāvoklis

starp zvaigznēm vienā un tai

pašā laikā katru nakti ir dažāds.
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Pēc tam Mēness disks «kļūst vājāks» un pēc nedēļas
atkal kļūst par pusapli, bet viņa izliekums jau pagriezts
uz pretējo pusi — nevis uz labo, bet uz kreiso — uz to

pusi, kur lec Saule.

Un vēl pēc septiņām dienām Sins atkal parādās kā

šaurs sirpis — tāds, kāds viņš bija dzimstot, tikai viņa
ragi pavērsti uz labo pusi. Viņš parādās austrumos īsi

pirms Saules lēkta, arvien tuvāk tai un beidzot pazūd

pavisam — kļūst neredzams, sākas naktis bez Mēness.

Mēness fāzes seko cita citai stingrā kārtībā, noslēpu-
mainā Sina seja mainās. Viņa ceļu novērot ir viegli:
katru nakti Sins dodas no austrumiem uz rietumiem,

tāpat kā visas zvaigznes, bet daudz lēnāk nekā tās. Tā-

pēc Mēness pamazām virzās uz pretējo pusi — no aus-

trumiem uz rietumiem, pāriet no viena zvaigznāja otrā.

Šo Mēness «atpakaļgaitu» uz austrumiem starp zvaig-
znēm sevišķi labi var novērot skaidrā naktī.

Priesteri nezināja, ka mūsu tuvākais kosmosa kai-

miņš Mēness ir tikai Zemes necils pavadonis, kas grie-
žas ap to un tāpēc pārvietojas uz zvaigznāju fona. Pries-

teriem neienāca prātā, ka viņu dievišķīgais Sins nemirdz

savā gaismā, bet tikai atstaro saules starus kā spogulis,
raidīdams uz zemi te apaļus, te pusapaļus, te ragainus

«zaķīšus».
Šie «zaķīši» tad arī palīdzēja priesteriem atrast pie

debesīm jaunu laika mēru — mēnesi — un izstrādāt ka-

lendāru.

MĒNESS KALENDĀRS

Vienas Mēness fāzes pāreja otrā acij nav uztve-

rama. Grūti konstatēt, vai tieši šodien un nevis vakar

sirpis kļuvis par pusapli vai pusmēness pieaudzis līdz

pilnam. Vieglāk ir ieraudzīt, kad pēc naktīm bez Mē-

ness bālais sirpis vakarblāzmas krēslā parādās pirmo
reizi.

Lai nepalaistu garām Sina dzimšanas dienu, pries-
teri kāpa augstos torņos, zikurātos — «kalngalos», kas

slējās virs tempļiem. Un, ieraudzījuši dievišķīgo sirpi,
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viņi tūlīt par to pavēstīja ar tauru spalgajām skaņām:
lai sveicināts jaunais Sins — ir sācies jauns mēnesis! 1

Un ar šo svinīgo vēstījumu sākās katrs mēnesis.

Pats dievišķais Sins norādīja, kā mērīt laiku: no viena

jaunā Mēness līdz otram ir vidēji 29,5 dienas.

Priesterus sarūgtināja tikai viena lieta: kādēļ gan
patvaļīgais Sins neatzīst seksagēzimālo skaitīšanu.

Protams, būtu bijis labāk, jia katram mēnesim būtu

tieši trīsdesmit dienas, bet dieva ceļi ir neizdibināmi, un

strīdēties ar viņu neklājas.
Tiešām, sākumā tam nebija nozīmes, ka viens mēne-

sis mazliet īsāks vai garāks par otru, jo kurš katrs sā-

kās ar jaunu Mēnesi, un lauku darbiem nav tik svarīgs
mēnesis, cik gadalaiks.

Svinīgus svētkus rīkoja pirmajā jaunajā pavasara

Mēnesī, gada un pirmā kalendāra mēneša — nisanu

sākumā. Aptuveni no šī laika, pēc mūsu kalendāra ap-
mēram no marta vidus, Tigrā pamazām sāk celties

ūdens, un vēl pēc kādām četrpadsmit piecpadsmit die-

nām, pilna Mēness laikā, Eifratā sākas pali.
Tikai nenokavēt termiņu un laikus pirms gada sā-

kuma sagatavot ūdenskrātuves, lai, Tigrai trakojot, ne-

izceltos grēku plūdi, jāpadziļina arī kanāli un jānostip-
rina to krasti. Paies vēl viens mēnesis no palu sākuma,

un vajadzēs sākt pļaut.
Tātad kalendārs pateica, kad gaidāmi pali, pēc mē-

nešiem var paredzēt un iepriekš aprēķināt termiņus sē-

jai un ražas novākšanai — galvenajiem lauku darbiem.

No vieniem paliem līdz otriem aprit apmēram div-

padsmit mēnešu. Ļoti labs skaitlis, tieši piektā daļa no

sešdesmit! Un priesteri jau apmēram pirms četriem tūk-

stošiem gadu sastādīja Mēness kalendāru ar divpa-
dsmit mēnešiem. Tomēr tur kaut kas nebija īsti kārtībā.

Katrā mēnesī bija pārmaiņus divdesmit deviņas un

trīsdesmit dienas, bet gadā bija 354 dienas. Priesteri

1 Līdz šim laikam daudzās valodās vienā vārdā sauc kā debess

spīdekli, tā arī laika vienību, bet par jaunu Mēnesi senatnē sauca

pirmo sirpja parādīšanos. īstenībā jauna Mēness laikā sirpi redzēt

nevar, jo šai laikā pret mums pagriezto Mēness pusi neapspīd
Saule. Turpmāk, lai nesarežģītu izklāstu, vārds «jauns Mēness» tiek

lietots tā senajā nozīmē.
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vēl īsti nezināja, cik garš ir gads, bet viņiem vajadzēja
nomanīt, ka šis kalendāra gads ir pārāk īss: Jaungada

svinības, pirmā nisanu diena bija jau pagājusi, bet

ūdens Tigrā vēl necēlās.

Daba neklausīja Sinam un nepakļāvās Mēness ka-

lendāram. Ko tagad darīt? Gribot negribot priesteri
laiku pa laikam sāka pielikt vēl vienu mēnesi, trīspa-

dsmito, lai tikai pieskaņotu gada sākumu upju paliem.
Juceklis bija neizbēgams, noregulēt kalendāru bija ļoti

grūti.
To izdevās izdarīt Bābeles astronomiem, bet ne jau

uzreiz un ne jau gluži precīzi.

DIEVA VĀRTI

Nelielais ciemats gandrīz pašā Mezopotāmijas vidū

ne ar ko sevišķu nebija ievērojams, varbūt tikai ar savu

lepno vārdu — Babili (Bābele), kas nozīmē «dieva

vārti» (šis dievs bija Marduks). Kad tuvākajā apkārtnē
bija uztaisīti sauszemes ceļi un pa upēm sāka vest ar-

vien vairāk preču, izrādījās, ka Babili atrodas ļoti

svarīgā ceļu krustojumā dienvidos no Akadas drupām. 1

Sargona un viņu pēcteču radītajai varenajai Aka-

das-Šumeras valstij kā postoša lavīna uzbruka «kalnu

pūķu» ordas. Tā šumeri sauca pusmežonīgās gutiju cil-

tis, kas iebruka no austrumiem.

Tikai dažas pilsētas, piemēram, Lagaša un Ura, sa-

glabāja savu neatkarību un 22. gs. pirms m. ē. pat at-

jaunoja agrāko valsts varenību, taču tā pastāvēja tikai

nedaudz ilgāk par simt gadiem.
Liels bija darbaļaužu naids pret valdniekiem die-

viem, pret lielajiem vergturiem, priesteriem un bagāta-

jiem tamkariem — augļotājiem. Arvien grūtāk bija sa-

valdīt tautas sašutumu, kas bija krājies gadsimtiem ilgi.
To izmantoja kareivīgie kaimiņi — elamieši un

amorieši. Viņu iekarotā Šumera tagad jau uz visiem

laikiem zaudēja savu patstāvību. Iznīka arī šumeru

valoda, to lietoja vienīgi priesteri lūgšanās un burvī-

1 Tagad šeit atrodas neliela Irākas pilsētiņa Hille.
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bas vārdos, rūpīgi glabādami tempļa slepenākajās
vietās māla plāksnītes ar senajiem rakstiem.

Dienvidmezopotāmijā radās Elamas valsts un zie-

meļos vairākas amoriešu valstis. Un agrāk neievēro-

jamais Babili ciemats izauga par lielu pilsētu, par vald-

nieka Hammurapi (1792.—1750. līdz m. ē.) radītās

jaunās lielvalsts galvaspilsētu. Uzvarējis savus ienaid-

niekus, viņš apvienoja amoriešu valstis un iekaroja gan-
drīz visu Mezopotāmiju.

Priesteri viņu nosauca par valdnieku valdnieku, par
Saules un taisnības dieva Šamaša brāli. Rīkojoties vis-

varenā, dievišķīgā pavēlnieka vārdā, arī priesteriem
bija vieglāk valdīt pār tautu.

Hammurapi pavēlēja uzrakstīt uz māla plāksnītēm
likumus, kurus viņš esot saņēmis no paša Šamaša. Šo

likumu kodeksu, kurā bija 282 panti, iecirta akmens

stabā — obeliskā, kura augšdaļu rotāja Samaša un

viņa dievišķīgā brāļa — valdnieka attēls.

«Es uzrakstīju savus dižos vārdus, lai valstī mir-

dzētu taisnība, lai izzustu ļaunums un stiprais neap-

spiestu vajo,» — tā cildināja sevi Hammurapi. Bet, kā

tas valdniekam piederas, ār jaunajiem likumiem viņš

nostiprināja vecās vergturu tiesības un varu.

Šamaša brālis parūpējās arī par kalendāru. Savā

kodeksā Hammurapi noteica: «Tā kā gadam ir novirze

(tas ir, Mēness kalendārs nesakrīt ar Saules apgrieša-
nās ciklu), tad mēnesis, kas tagad sākas, tiks ierakstīts

kā otrais ululu.» Citiem vārdiem, mēnesi ululu (jū-

lijs — augusts pēc mūsu kalendāra) vajadzēja skaitīt

divreiz. Bet, kad, kuram gadam tieši šis papildu mē-

nesis jāpievieno, to Šamaša brālim nebija labpaticis
norādīt.

Pagāja vel daudzi gadsimti, kamēr kalendāra grūta

problēma tika -atrisināta.

Elamieši un heti, kasieši un asīrieši daudzas reizes

iebruka un laupīja Hammurapi nodibināto valsti. Bet

vēlāk no dienvidiem sāka mākties virsū cits draudīgs

spēks — haldeju ciltis. Viņu cīņa ar asīriešiem bagāta

laupījuma dēļ ilga apmēram pieci simti gadu.

Ilgajos gadsimtos haldeji bija paspējuši asimilēties

ar iekarotās zemes iedzīvotājiem, bija pārņēmuši ba-



32

biloniešu paražas un dzīves veidu, valodu un augsto
kultūru. Bet galvenais bija tas, ka haldeju bagātnieki

un augstmaņi bija apvienoti ar Babili priesteriem un

tamkariem kopīgā naidā pret asīriešiem.

Tomēr 689. gadā pirms m. ē. Asīrijas valdnieks Si-

naheribs nesaudzīgi nopostīja Babili līdz pamatiem.

Šķita, ka atmiņas par lielo pilsētu izzudīs uz visiem

laikiem, tomēr Babili drīz atkal atdzima savā agrākajā
skaistumā. Nepagāja pat simt gadu, kad haldejs Nabo-

palasars pasludināja sevi par Babili valdnieku un sa-

vienībā ar mēdiešiem nežēlīgi izrēķinājās ar ienīstajiem
asīriešiem. Tagad asīriešu galvaspilsēta Ninīve, «lauvu

midzenis», kā viņu sauca haldeji, kļuva par drupu
kaudzi.

KAD AUGŠĀ...

Asīrija gāja bojā, bet Babili kļuva tik varena, ka

atstāja tālu aiz sevis visas citas pilsētas, ne tikai Me-

zopotāmijā, bet arī citur. Babili vārdu daudzināja visā

senajā pasaulē. Grieķi to sauca par Babilonu un tāpēc
arī visu Divupi sāka saukt par Babiloniju vai Haldeju.

Vairāk nekā pirms divarpus tūkstošiem gadu vald-

nieka Nebukadnecara II celtā pils pārsteidza ar savu

neredzēto krāšņumu babiloniešus un svešzemniekus.

Taču vēl skaistāki bija slavenie gaisa dārzi — viens no

senās pasaules septiņiem brīnumiem. Pēc Nebukadne-

cara iegribas tos ierīkoja viņa sievai, mēdiešu prin-
cesei.l

Uz četrām terasēm visu gadu zaļoja ļoti reti sasto-

pami koki, kas valdzināja ar ēnu, un jauki smaržoja
dīvainas puķes. No tālienes šie dārzi likās nereāla,

augstu gaisā sastingusi vīzija.
Lai aplaistītu kokus, simtiem vergu dienu un nakti

grieza smago ūdens ceļamo ratu uz Eifratas un ādas

spaiņos pacēla ūdeni «gaisa dārzos». Toties valdniece,

kas skuma saules izdedzinātajā, kailajā Babilonijā, va-

1
Pēc kādas citas leģendas šie dārzi esot uzbūvēti skaistajai

Semiramīdai, Asīrijas valdniecei, kas dzīvojusi pirms Nebukadne-

cara 10., 11. gs. pirms m. ē.
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rēja koku paēnā atcerēties savu dzimteni Mēdiju un tās

mūžam zaļās kalnu nogāzes.
Bābeles draudīgie nocietinājumi iedvesa ienaidnie-

kiem bailes. Pilsētu sargāja vareni ķieģeļu mūri ar

daudzām šaujamlūkām. Ap neieņemamo cietoksni bija
dziļš grāvis, pilns ar ūdeni.

No galvaspilsētas ziemeļu vārtiem, kas bija veltīti

dievei Ištanai, sākās svētais dievlūdzēju procesiju ceļš.
Tā abās pusēs bija zilu glazētu ķieģeļu mūri, kurus ro-

tāja lauvu, vēršu un pūķu attēli. Šis dažādas krāsas

plāksnēm bruģētais ceļš gāja uz Esagilu — Marduka

ievērojamāko svētnīcu, uz pasaulslaveno Bābeles

torni.

Šis templis tad laikam arī ir pamatā bībeles teikai

par to, ka «cilvēku dēli» iedomājušies uzcelt tik augstu
torni, lai pa to varētu nokļūt līdz pašām debesīm. Tas

kungs par tādu nekaunību uz torņa cēlējiem sadusmo-

jies un tā sajaucis viņu valodu, ka viņi nesapratuši
cits citu. No tā laika tad esot radušās tautām dažādas

valodas, bet torņa cēlēji, nevarēdami saprasties cits ar

citu, sastrīdējušies un tā arī neesot pabeiguši savu

celtni. 1

Septiņstāvu templi vaiņagoja zelta ragi, kas saules

staros spīdēja kā bāka ceļiniekiem, kas devās uz Bā-

beli. Septītajā stāvā «mājoja» pats Marduks — visva-

renais Bābeles aizstāvis un sargs.

Auga valdnieku vara un līdz ar to arī Bābeles dieva

diženums. Ticīgie debesu valstību iedomājās pēc zemes

dzīves parauga un līdzības. Kā virs zemes augstākā
vara pieder vienam vienīgam visvarenam valdniekam,
tā arī debesīs galvenajam pavēlniekam jāvalda pār sa-

viem pavalstniekiem — otrās šķiras dieviem. Un Mar-

duku sāka titulēt par Belu, tas ir, par kungu.

Tagad viņš jau bija ne tikai Babili pilsētas aizstā-

vis, bet jau visu Divupes dievu valdnieks. Vēl vairāk,

viņš sevī apvienoja visu viņu spēku un spējas. Viszinā-

1 Arī tagad, runājot par jucekļiem un skaļiem strīdiem, mēdz

teikt: «let kā pie Bābeles torņa». Vēl līdz mūsu dienām ir saglabā-
jušies tādi tumsoņi kā, piemēram, Rietumvācijas garīdznieks Ges-

trihs, kas nopietni apgalvo, ka pats velns ļaudis sakūdījis būvēt

Bābeles torni, lai uz dieva troņa nosēdinātu cilvēku.
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tājs, visvarenais, visgudrais Marduks kļuva vienlaikus

gan par Samašu, gan par Sinu, gan par Tammuzu, kurš

katru gadu ceļas augšā no miroņiem.
Notika, ja tā varētu izteikties, debess valdības štatu

samazināšana. Lūdzu, nesmaidiet: pagāniem raksturī-

gās daudzu dievu pielūgsmes vietā pamazām nodibi-

nājās galvenā un vēlāk arī vienīgā kunga — dieva

radītāja un pasaules valdnieka kults.

Bet tas nemaz netraucēja Marduku mirt un pavasarī
atkal atdzimt. Viņa augšāmcelšanās dienā, nisanu pir-
majā dienā, par godu jaunajam gadam svinēja krāšņus
teatrālus svētkus «zagmuku».

Jau Hammurapi valdīšanas laikā radās mīts, kuru

pēc tā pirmajiem diviem vārdiem sauca par
«Ēnuma

eliš» — «Kad augšā ...». Tas stāsta, ka Marduks pēc
uzvaras pār pirmatnējo haosu — briesmoni Tiamatu

radījis pasauli, kad augšā vēl nebijis debess, bet apakšā
zemes.

Pēc tam viņš «noteica gadu, nosprauda robežas un

katram spīdeklim pie debesīm norādīja tā ceļu, lai tas

neklejotu bez darba. Viņš aizdedza Mēnesi un uzdeva

tam stāvēt nakts sardzē un atzīmēt dienas ...»

Marduka priesteri bija labi izpētījuši Mēness ceļu

starp divpadsmit zvaigznājiem, kas apvij debess jumu,
un katram zvaigznājam devuši savu vārdu, galvenokārt

pēc attālas līdzības ar kādu dzīvnieku. Visievērojamā-
kais zvaigznājs bija Vērša zvaigznājs, jo arklā iejūgts
vērsis atviegloja grūto zemkopja darbu. Līdz šai dienai

saglabājušies arī citi senie zvaigznāju nosaukumi:

Skorpions, Vēzis, Lauva. Pie debesīm parādījās vesels

zooloģiskais dārzs, zvaigznāju josla, kuru grieķi vēlāk

nosauca par zodiaku — «zvēru apli».
Babilonieši pierakstīja uz māla plāksnītēm Mēness

kustību un tā redzamos izmērus dažādās dienās. Pēc

savas seksagēzimālās sistēmas viņi precīzi noteica, kā

palielinās katru dienu Mēness apgaismotā daļa pēc tā

«dzimšanas». Šai nolūkā šaurais sirpis, kad tas pirmo-
reiz uzlec pēc naktīm bez Mēness, tika pielīdzināts pie-
cām vienībām, bet Mēness pilnais disks divi simti četr-

desmit vienībām (60 X4=240).
Bet haldeju priesteri astronomi tomēr nevarēja iz-
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skaidrot, kāpēc mainās Mēness fāzes. Viņi domāja, ka

Mēness ir līdzīgs bumbai, kuras viena puse nokrāsota

sudraboti balta, bet otra — melna. Kad Mēness pagrie-
žas pret Zemi ar savu melno pusi, tā krāsa saplūst ar

debess krāsu, un tas nav redzams. Sākas naktis bez Mē-

ness, bet pēc tām parādās šaurs sirpis.
Priesteri rūpīgi pierakstīja katru jaunu un pilnu

Mēnesi, lai sastādītu kalendāru. Bet Mēness kustība ir

ļoti sarežģīta, un grūti bija precīzi aprēķināt, kad parā-
dīsies «jaundzimušais sirpis». No viena jauna Mēness

līdz otram nav viens un tas pats dienu skaits: dažreiz

apmēram divdesmit deviņas, citreiz gandrīz trīsdes-

mit.

Nekādi nevar saskaņot lunāro mēnesi ar dienu —

laika pamatvienību. 1 Bet citādi nevar izstrādāt pareizu
kalendāru, jo gadalaiki ir atkarīgi nevis no Mēness, bet

no Saules.

ČETRAS IEVĒROJAMAS DIENAS

«Ja tev tiks jautāts: kas derīgāks — saule vai mē-

ness? — atbildi: mēness, jo saule spīd dienā, kad jau

tāpat ir gaišs, bet mēness naktī. Bet no otras puses:

saule ir labāka tāpēc, ka spīd un silda, bet mēness tikai

spīd un arī tikai tad, kad

ir mēnesnīca.»

Tā jokoja Kozma Prut-

kovs. Protams, Mēness ne-

var sacensties ar Sauli, bet

tam tomēr ir arī sava

priekšrocība: skaidrā naktī

vienmēr var saskatīt mai-

nīgo Mēness atrašanās

vietu starp zodiaka zvaig-

znājiem un nospraust tā

trasi uz zvaigžņu kartes.

Bet pamēģiniet izsekot

Saules kustībai
_

starp

zvaigznēm: diena taču

No Zemes novērojamais Saules

ceļš pavasara un rudens ekvi-

nokciju laikā (21. martā un

23. septembrī) un vasaras un

ziemas saulgriežu laikā (22. jū-
nijā un 22. decembrī).

1 Šie lielumi ir tikpat nesamērojami ka gads un diena
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zvaigznes nav redzamas un nekādas citas zīmes pie
debesīm nevar atrast.

Tiesa, visiem ir zināms, ka Saule lec austrumos, pēc
tam paceļas dienvidos un noriet rietumos. Bet šī mūsu

parastā pārliecība nav pareiza: Saule uzlec austrumu

punktā un noriet rietumu punktā tikai divas reizes gadā.
Un šodien tā paceļas dienvidoscitādāk nekā vakar, katru

dienu nemanāmi mainīdama savu ceļu, un līdz ar to

mainās arī dienas garums. Par to jūs varat pārliecināties
pēc jebkurām kalendāra blakus lapiņām.

Ziemā Saule pusdienā apstājas zemu, un tās ceļš no

lēkta līdz rietam ir īss. Tāpēc īsa ir arī diena, bet naktis

ir visgarākās.
Pamazām diena kļūst garāka, Saule pusdienā pa-

ceļas arvien augstāk, un tās redzamais ceļš atvirzās

arvien vairāk uz ziemeļiem. Kļūst siltāks, no jumtiem
sāk pilēt lāstekas, un drīz jau čalo un skrien jautrie
strautiņi. Tuvojas 21. marts, pavasara ekvinokcija:
diena ir tikpat gara kā nakts. Tieši šai dienā, astrono-

miskajā pavasara sākumā, Saule uzlec un noriet tieši

austrumu un rietumu punktos.
Bet pamazām mūsu galvenais spīdeklis atiet no

šiem punktiem vēl vairāk uz ziemeļiem, un vistālāk tas

aiziet 21. vai 22. jūnijā. Sajā garākajā gada dienā Saule

mūsu ziemeļu puslodē paceļas visaugstāk virs apvār-

šņa. Divas trīs dienas tā gandrīz nemaina savu ceļu, it

kā būtu «apstājusies» pusdienas laikā sasniegtajā aug-

stumā. Atnākuši ir vasaras saulgrieži — astronomiskais

vasaras sākums.

Pēc tam Saule «pagriežas» uz dienvidiem un sāk at-

kāpties. Ar katru dienu tā lec un noriet vairāk uz dien-

vidiem un 22. — 23. septembrī atkal lec un noriet tieši

austrumos un rietumos. Atnākusi ir rudens ekvinokcija,
diena atkal ir tikpat gara kā nakts, un sākas astrono-

miskais rudens.

Saule dodas arvien tālāk uz dienvidiem, un īsāks

kļūst tās ceļš no lēkta līdz rietam. Pēc trim mēnešiem,

21. —22. decembrī, visīsākajā gada diena ir ziemas

saulgrieži: dienas spīdeklis «apstājas» atkal un pēc tam

sāk virzīties uz ziemeļiem no jauna. Sai dienā sākas

astronomiskā ziema.
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Sevišķi interesanti ir novērot saules uzlēkšanu ekvi-

nokciju un saulgriežu dienās pēc kompasa un noplē-
šamā kalendāra: katrā lapiņā ir norādīts, kad parādās
saules mala virs apvāršņa un kā mainās dienas ga-
rums.

1

Haldeju priesteriem nebija ne kompasa, ne iespiesta
kalendāra, ne pulksteņa. Taču kā pulkstenis tiem node-

rēja gnomons — taisns miets, kuru uzstādīja precīzi
vertikāli uz līdzena laukumiņa. Gnomona ēna krīt uz

Saulei pretējo pusi un pārvietojas kopā ar Sauli. Ena

lēnām slīd pa laukumiņu — ciparnīcu un rāda dienas

stundu. Dienu no gaismas līdz tumsai dalīja divpadsmit
stundās, tāpat kā gadu divpadsmit lunāros mēnešos.

Babiloniešiem ar viņu seksagēzimālo skaitīšanu tas bija

ļoti parocīgi.
Tāds pulkstenis nav jāuzvelk, un tas neapstājas,

kaut tikai spīdētu Saule. Tiesa, laiku tas rāda tikai

dienā, bet tā nav nelaime, jo naktī pie debesīm ir cits

pulkstenis — Mēness.

Gnomona ēna node-

rēja ne tikai kā pulkste-
ņa rādītājs, bet arī kā

kompasa adata. Agri no

rīta garā ēna ir vērsta

pret rietumiem, tad, kļū-
dama arvien īsāka, tā

pusdienā krīt pret zie-

meļiem, pēc tam atkal

tā stiepjas un vakarā

rāda uz austrumiem. Vai

tad tas nav kompass?
Protams, tādu pulk-

steni-kompasu kabatā

neieliksi, toties to var

izlietot kā savdabīgu
kalendāru.

Ēnas garums mainās

ne tikai dienas gaitā

Gnomona ēna no rīta (pa labi)

un vakarā (pa kreisi). Pusdienā

ēna rāda uz ziemeļiem.

1 Ņemiet tikai vērā, ka kalendārā Saules lēkta un rieta stun-

das norādītas pēc Maskavas laika. Citām vietām vajadzīga attie-

cīga korekcija, kā tas aizrādīts atsevišķa kalendāra lapiņa.
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vien. Ziemas pusdienā Saule ir zemāk pie debesīm nekā

pavasarī un vasarā, tāpēc ēna ir garāka un diena īsāka.

Pēc ziemas saulgriežiem pusdienā ēna kļūst īsāka un

diena garāka. Bet vasaras saulgriežos uz Bābeles ģeo-
grāfiskā platuma grāda ēna ir sarukusi pavisam īsiņa
un novietojusies pie paša gnomona pamata. Šai laikā

Saule dzidrajās Bābeles debesīs stāvēja gandrīz tieši

virs galvas. Sākās tā briesmīgā svelme, no kuras katru

gadu mirst mūžīgi jaunais Tammuzs-Marduks.

Pēc ēnas garuma pusdienā var spriest, kad sākas

saulgrieži un ekvinokcijas, tiesa, ne visai precīzi, jo ēna

katru dienu kļūst īsāka vai garāka tikko manāmi. To-

mēr gnomons palīdzēja salīdzināt Saules ceļu pie debe-

sīm dažādās dienās un aprēķināt šo ceļu starp dienā

neredzamajām zvaigznēm.

SVARĪGS ATKLĀJUMS

Divupes līdzenumā nav ne kalnu, ne pakalnu, uz

visām pusēm atklājas plašs skats, un gandrīz vienmēr

skaidrās naktis ļauj netraucēti novērot debess spīdekļus.

Godbijīgi raudzījās priesteri uz debesīm, uz dižo

dievu mājokli. Visas zvaigznes riņķo pa tik precīziem

apļiem, it kā paši dievi tos būtu uzvilkuši ar cirkuli.

Katra zvaigzne labi zina savu ceļu un stingri ievēro

dievu noteikto kārtību: neatpaliek no savām kaimiņie-
nēm un neaizsteidzas tām priekšā. Visas tās defilē

vienādā ātrumā neaizsniedzamā augstumā, it kā tās

būtu pienaglotas vai piekārtas pie debess velves.

Priesteri astronomi tā arī nosprieda: zvaigznes uz

visiem liaikiem piestiprinātas pie debess firmamenta,

pie nesagraujama kupola, kas līdz ar zvaigznēm grie-
žas ap zemi. Tāpēc to savstarpējie attālumi un izvieto-

jums ir vienmēr vienāds. Taču, lai cik tas dīvaini,

zvaigžņotās debess aina tomēr mainās.

Ir zvaigznes, kas redzamas visu nakti, no vakara

līdz rītam, citas vienas nakts laikā uzlec un noriet. Un

tās, kas vakar pēc Saules rieta mirdzēja rietumos netālu

no apvāršņa, šodien tai pašā laikā atrodas vēl zemāk,
bet nākošā naktī nav vairs redzamas, tās ir pazudušas
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bez pēdām. Turpretī austrumos pirms saullēkta parā-
dās zvaigznes, kuras vakar vēl nebija redzamas.

Šķiet, ka visa debess yelve bez mitas virzītos no

austrumiem uz rietumiem. Sīs pārmaiņas ir sevišķi labi

redzamas, ja novēro dažus zvaigznājus vairākus mē-

nešus no vietas.

Janvārī Oriona zvaigznājs «salīdziniet ar attēlu 9. lpp.) redzams

pie mums visu nakti, kopš aprīļa — tikai vakaros; jūnijā un jūlijā
tas nemaz nav redzams, bet septembrī lec tikai pēc pusnakts. Uz

attēla redzams Oriona stāvoklis pusnaktī pie Maskavas debesīm:

1) oktobra sākumā, 2) decembra vidū (pa kreisi pati spožākā zvaig-
zne Sīrijs), 3) februāra beigās, 4) martā šis zvaigznājs nav re-

dzams: tas ir jau norietējis, kad Saule vēl pie debesīm.

Lūk, noriet Saule, un dziestošās vakarblāzmas gaismā
netālu no Vēža zvaigznāja parādās bālais Mēness

sirpis — sākas jauns mēnesis. Paies apmēram trīsdesmit

dienas, un atkal rietumos parādīsies jaundzimušais sir-

pis, bet šoreiz jau Lauvas zvaigznāja tuvumā.
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Tagad, varat meklēt kā meklēdami, pie debesīm

nav vairs Vēža zvaigznāja. Protams, sprieda priesteri,
pazust tas nevarēja, ja jau tas piestiprināts pie debess

kupola. Zvaigznājs palicis savā vietā, un to neredz tikai

tāpēc, ka tas noriet reizē ar Sauli.

Tā priesteri iedomājas Saules kustību ap Zemi.

Nākamā mēneša sākumā tas pats notiks arī ar Lau-

vas zvaigznāju: tas nebūs vairs redzams, jo Saule at-

radīsies tieši šajā zvaigznājā. Pēc tam tāds pats likte-

nis piemeklēs arī Jaunavas zvaigznāju.
Katru mēnesi Saule it kā maina mājokli, iedama pa

šiem debess ceļiem no viena zvaigznāja pie otra. Katru

dienu tā mazliet atvirzās uz austrumiem, «kāpjas atpa-
kaļ» tāpat kā Mēness, tikai daudz lēnāk.

Izrādās, ka var izsekot Saules ceļu starp zvaigznēm,
kaut gan tās dienā nav redzamas. Var pat iepriekš uz-

minēt, kad Saule viesosies vienā vai otrā zvaigznājā.
Vai šis minējums ir pareizs, to viegli pārbaudīt
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pilna Saules aptumsuma laikā: pie aptumsušām de-

besīm iemirdzas zvaigznes un nekļūdīgi norāda Saules

atrašanās vietu.

Ilgs ir ceļš no novērojumiem līdz atklājumam. Hal-

deji pētīja zvaigžņotās debesis daudzus gadus, pēc gno-

Tā īstenībā Zeme riņķo ap Sauli

mona salīdzināja, kad un kur, tas ir, kādos apvāršņa
punktos, Saule dažādās dienās uzlec un noriet un cik

augstu tā paceļas pusdienā.
Pēc šiem novērojumiem viņi izdarīja ļoti svarīgu

atklājumu: Saule vienmēr staigā pa vienu un to pašu
ceļu starp divpadsmit zodiaka zvaigznājiem un, apgājusi

pilnu apli, atkal atgriežas savā izejas vietā. Bet par ceļa
sākumu haldeji uzskatīja to zvaigznāju, kur Saule at-

rodas pavasara ekvinokcijā, kad sākas Tigrā pali un ari

jaunais gads.
Bet nepietiek ar to, ka ir izdarīts atklājums — vajag

to pareizi izskaidrot. Priesteri nepareizi izprata savus

novērojumus: Saule katru dienu virzoties pa debesīm no

austrumiem uz rietumiem tāpat kā visas zvaigznes, bet
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tāpat kā Mēness tā atpaliekot no tām un pamazām atejot
uz pretējo pusi — no rietumiem uz austrumiem. Tāpēc
tā arī ceļojot pa visiem zodiaka zvaigznājiem.

īstenībā debess spīdekļi mūs «krāpj», jo kustas taču

zeme, un mums tikai šķiet, ka Saule gada laikā ceļo pa
visiem divpadsmit zodiaka zvaigznājiem.

Haldeju astronomi domāja, ka Saules šķietamā

gadskārtējā kustība ir īstena, faktiska. Kaut arī šis iz-

skaidrojums bija aplams, viņiem izdevās izdarīt vēl

vienu atklājumu — noteikt, cik garš ir gads.

HALDEJU ASTOŅGADĒ

Ja zvaigznes spīdētu dienā, būtu viegli sastādīt pa-
reizu kalendāru, pietiktu, ja ievērotu un pierakstītu, kad

Saule atrodas tajā vai citā zvaigznājā. Bet tieši novē-

rot to nevar — nākas aprēķināt un noteikt redzamo Sau-

les ceļu starp neredzamajām zvaigznēm. Tas ir sarež-

ģīts uzdevums, un tiešām jābrīnās, kā haldeju astro-

nomiem izdevās to ļoti precīzi atrisināt.

Pēc viņu aprēķiniem iznāca, ka Saule dienā noiet

simt astoņdesmit «soļus» virs zemes. Viņi pieņēma, ka

katrs solis ir vienlīdzīgs diviem spīdekļa diametriem.

Tikpat soļus tā noiet arī naktī zem zemes, bet diennaktī

pavisam trīssimt sešdesmit soļu. Tā laika apstākļos

kļūda nemaz nebija tik liela, iespējams arī, ka astronomi

priesteri pieskaņoja dievišķīgā spīdekļa soļu skaitu

savai seksagēzimālai skaitīšanas sistēmai.

Katrā ziņā var pateikties haldejiem par viņu apzi-
nāto vai neapzināto kļūdu. Ja saule noiet pa savu apli
360 soļus, tad arī kuru katru apli vajag sadalīt 360 da-

ļās, viņi nolēma. Kopš senajiem laikiem parocīgais ap-
loces sadalījums 360 grādos 1 ir saglabājies mūžos un

nonācis līdz mūsu dienām.

ledama savu ikdienas ceļu no lekta līdz rietam,

1 Sis skaitlis ir sevišķi izdevīgs matemātiskiem aprēķiniem, jo
dalās bez atlikuma ar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30,
36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180. Jebkura apļa sadalījumu 360 vien-

līdzīgas daļās no babiloniešiem aizguva grieķi, pec tam romieši un

citas tautas. Pats latīņu vārds «grādus» nozīme «solis».
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Saule turklāt pamazām dodas arī uz pretējo pusi,
«kāpjas atpakaļ» uz austrumiem. Haldeji sprieda, ka

Saule diennaktī pavirzās arī vienu soli uz austrumiem

un pēc 360 dienām, izgājusi visus divpadsmit zvaigznā-
jus, atgriežas sava ceļa sākumā.

Droši vien paši dievi tā ir iekārtojuši, ka gads ilgst
tieši 360 dienas, priecājās priesteri. Tomēr ilggadīgie

novērojumi atklāja kļūdu: Saule veic savu gadskārtējo
šķietamo ceļu pa zodiaka apli nevis 360, bet apmēram
36574 dienas. Bet Mēness kalendārā bija tikai 354 die-

nas, par 1174 dienas mazāk. Kā izkļūt no šīs situācijas?
Nevar taču sākt vienu gadu ar jaunu Mēnesi, ni-

sanu pirmo dienu, nākošo gadu — par 1174 dienas vē-

lāk, pēc tam — par 2272 dienas vēlāk utt. Ar tādu ka-

lendāru pat gudrajiem priesteriem viegli apmaldīties
laika biezokņos.

Dienu skaitam katrā mēnesī jābūt veselam skaitlim

(nevis 29,5 bet 29 vai 30), arī mēnešu skaitam katrā

gadā jābūt veselam skaitlim (12 vai 13), taču no lunā-

rajiem mēnešiem nekādi nevar sastādīt veselu gadu:
iznāk vai nu mazāk, vai vairāk nekā 365 un 74 dienas.

Reliģiskie ticējumi turklāt prasa, lai ikviens mēne-

sis katrā ziņā sāktos, tikko parādās Mēness sirpis. Arī

jaunā gada dienai, pirmajam nisanu, pēc iespējas jā-
saskan ar pavasara ekvinokciju, kad sākas Tigras un

Eifratas pali.
Redziet, cik daudz grūtību un ierobežojumu, bet,

vienkārši runājot, vajadzēja saskaņot divas nesamēro-

jamas laika vienības — lunāro mēnesi ar Saules gadu.
Un haldeji atrada asprātīgu izeju.

Kalendārā, viņi sprieda, katru gadu nepietiek lIV4
dienas, astoņos gados šis iztrūkums būs tieši deviņdes-
mit (1174X8) dienu jeb trīs mēneši pa trīsdesmit die-

nām katrā. Tātad astoņu kalendāra gadu laikā vajag
trīs reizes pielikt pa mēnesim, tātad trijos no šiem as-

toņiem gadiem skaitīt nevis divpadsmit, bet trīspadsmit

mēnešus, un viss būs kārtībā. Tādēļ ir vērts upurēt
svēto skaitli divpadsmit.

Bet nemaz nav vienalga, kuros astoņgades gados

iekļaut papildu mēnesi. Ja to darītu, kā pagadās, tad

gada sākums, pirmais nisanu, varētu pārak attālināties
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no pavasara ekvinokcijas. Tas ir sarežģīts jautājums,
un to ir vērts iztirzāt sīkāk.

ledomājieties, ka astoņgades pirmā gada sākums ir

sakritis ar pavasara ekvinokciju. Sis gads beigsies pēc
354 dienām, un nākošais sāksies vienpadsmit dienas

pirms ekvinokcijas — nav nemaz tik daudz, to var pie-
ciest.

Bet astoņgades trešā gada sākums būs jau divdes-

mit divas dienas pirms ekvinokcijas — tas ir par daudz.

Labāk pielikt klāt vēl mēnesi otrajam gadam, tad tre-

šais gads sāksies astoņas dienas pēc ekvinokcijas.
Gluži tāpat spriezdami, haldeju priesteri aprēķināja,

ka trīspadsmito mēnesi visērtāk ir ietilpināt vēl katras

astoņgades piektajā un septītajā gadā.
Ar šādu asprātīgu paņēmienu izdevās 6. gadsimtā

pirms m. ē. saskaņot lunāros mēnešus ar Saules gadu.
Un tiešām — pieciem gadiem bija pa 354, trim gadiem
pa 384 dienām, bet .astoņos gados pēc haldeju kalen-

dāra bija pavisam deviņdesmit deviņi mēneši jeb 2922

dienas, tieši tikpat daudz, cik astoņos Saules gados ar

36574 dienas katrā. Agrākais Mēness kalendārs ar pat-
vaļīgo ululu divkāršojumu, kā to savā kodeksā bija no-

teicis jau Hammurapi, tagad galīgi bija kļuvis par lu-

nāro Saules gadu.
Tiesa gan, nebija novēršams, ka šajā kalendārā gada

sākums, 1. nisanu, svārstījās ap pavasara ekvinokciju,
drīz aizsteigdamies priekšā, drīz atpalikdams, tomēr ne

vairāk par piecpadsmit dienām. Bet jaunās astoņgades
sākumā 1. nisanu atkal sakrita ar ekvinokciju.

— Cik gan labi un vienkārši iznāk! — līksmoja

priesteri.
Nav ko strīdēties, tiešām vienkārši, bet ne jau tik

labi. īstenībā lunārajā mēnesī nav 29,5 dienas, bet

mazliet vairāk — 29,53. Starpība, šķiet, nav visai liela,

bet šo trīs simtdaļu dēļ astoņgadē izrādījās apmēram

pusotras dienas īsāka, nekā pienāktos. 1 Haldeju kalen-

1 Haldeju astoņgadē bija 99 mēneši jeb 2922 dienas, bet 99
mēnešos ar 29,53059 dienām katrā (tāds ir lunārā mēneša vidējais
garums) ir 2923,53 dienas. Tātad astoņgadē pietrūka vairāk nekā

1,5 dienas.
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dars, ka redzat, nav sevišķi precīzs. Turklāt priesteri
to vēl sarežģīja, papildinādami ar jaunu mākslotu un

ļoti neizdevīgu laika vienību.

LAIMĪGĀS ZVAIGZNES UN NELAIMĪGĀS DIENAS

Vienmērīgi savā riņķa dejā griežas zvaigznes, ne-

kad nenomaldīdamās no noteiktā ceļa. Tomēr dažas no

tām bez kādas kautrēšanās izjauc šo saskaņoto kārtību:

te aizsteidzas uz priekšu, te apstājas, te atkāpjas. Lie-

kas, it kā tās būtu nomaldījušās un bezcerīgi klejo,
meklēdamas savu pazaudēto vietu.

Visas zvaigznes uz mūžīgiem laikiem ir piestiprinātas
pie savām vietām debess jumā. Kāpēc gan šie klejojošie
spīdekļi ir izņēmums? — nevarēja saprast priesteri.

Jūs jau būsit sapratuši, ka tās nemaz nav zvaigznes,
bet planētas, tādas pašas Saules pavadones kā mūsu

Zeme. Priesteriem par to nebija ne mazākās jausmas.
Viņi izdomāja citu izskaidrojumu.

Tikai dievišķīgie Saule — Samašs un Mēness —

Sins iedrošinās neievērot debess kārtību. Bez šaubām,
arī uz planētām valda dievi. Ja izdibinātu planētu dī-

vaino ceļu noslēpumu, tad pēc to stāvokļa zvaigžņu
vidū varētu izzināt dievu gribu, paredzēt un pareģot
nākotni.

Priesteri tā nolēma un pēc spīdekļu kustības mēģi-

nāja izzināt dziļākos debess noslēpumus. Ko gan visu

viņi nepiedēvēja miermīlīgajām planētām: karus un

epidēmijas, sausumu, badu, plūdus... Nevienu svarīgu
lietu nevarēja sākt bez debess spīdekļu atļaujas. Pat

ārsti, sākdami dziedināt slimniekus, prasīja padomu

planētām.
Jau šumeriem radās šī bezjēdzīgā «zinātne», astro-

loģija, par debess spīdekļu ietekmi uz cilvēku, tautu

un valstu likteņiem. Priesteri apgalvoja, ka ikviena cil-

vēka dzīvi noteicot kāda planēta. Vajagot tikai no-

skaidrot, kas tā par planētu un starp kādām zvaig-
znēm tā ir atradusies cilvēka dzimšanas dienā, lai va-

rētu paredzēt viņa nākotni.

Sī māņticība pastāvēja ilgus gadsimtus. Dažreiz
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mēs vēl tagad pa jokam sakām: «Viņš dzimis zem lai-

mīgas zvaigznes,» — vai arī: «Viņa zvaigzne ir norie-

tējusi.» Bet kapitālistiskajās valstīs, sevišķi Amerikas

Savienotajās Valstīs, līdz šim laikam astrologi — blēži

un šarlatāni — «pareģo» nākotni pēc zvaigznēm un

planētām, nekautrīgi krāpdami nejēgas un lētticīgus
vientiešus.

Senie astronomi zināja tikai piecas planētas, kas

redzamas ar neapbruņotu aci. Līdz šim laikam pēc gad-
simtiem vecas tradīcijas mēs tās saucam romiešu dievu

vārdos: Merkurijs, Venera, Marss, Jupiters, Saturns.

Bābeles priesteri tās uzskatīja par savu dievu pastā-
vīgajām mītnēm. Kā uz Saules dzīvo Šamašs un uz Mē-

ness Sins, tāpat arī uz Merkurija valda gudrības,
rakstu un rēķinu dievs Nabu un uz Veneras, kas mirdz

spožāk par visām zvaigznēm, valda visskaistākā die-

viete Ištara, uz asiņaini sarkanā Marsa saimnieko kara

un nāves dievs Nergals, vislielākā planēta, majestātis-
kais Jupiters, ir galvenā dieva Marduka īpašums, un

uz Saturna mājo uzvaru un veiksmīgu medību dievs

Ninurta.

Haldeju astrologi arī Sauli un Mēnesi pieskaitīja pie

planētām, jo ceļi, pa kuriem tie iet, nesakrīt ar zvaigžņu

ceļiem. Saskaitījuši tādējādi septiņas planētas, priesteri
arī pašu skaitli «septiņi» pasludināja par svētu. So māņ-

ticīgo skaitļa «septiņi» godāšanu no haldejiem aizguva
arī citas tautas.

Pēc bībeles pasaule ir radīta sešās dienās, bet septītā
diena ir radītāja atpūtas diena. Grieķiem bija septiņi

gudrie un septiņi pasaules brīnumi. Pat lielais grieķu

zinātnieks, «medicīnas tēvs» Hipokrats krita kārdināšana

un mēģināja cilvēka fizisko dabu izskaidrot ar skaitļa

«septiņi» palīdzību. Bet daži medicīnas darbinieki vel

līdz šim domā, ka septiņu gadu laikā cilvēka organisms

atjauninās.
Agro viduslaiku alķīmiķi piedēvēja planētām noslē-

pumainu varu pār metāliem un mācīja:

Tik, cik planētu mums ir,

Metālu tev jāizšķir:
Sudrabs, alva, varš un zelts,
Svins un dzelzs no kosma smelts...
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Dels, pirms gudros vīros tiec,
Uzklausi un verā liec:

Seram pieder tēva gods,
Mātes — dzīvsudrabam dots.

Tā kā sērs nav metāls, tad, kā domāja alķīmiķi, bija
tikai septiņi metāli.

Maģiskais skaitlis ir saglabājies gan krievu pasakās
par septiņiem laupītajiem un septiņām atslēgām, par
septiņiem spēkavīriem un septiņām viedīgām jaunavām,

Tā bija no Zemes redzama planētas Marsa kustība 1956. gadā.
Romiešu cipari apzīmē mēnešus.

gan sakāmvārdos un parunās: septiņi vienu negaida,

septiņas nelaimes — līdzēt nevar nevienai, septiņreiz
nomēri — vienreiz nogriez, septiņas piektdienas vienā

nedēļā, septiņas aukles, bet bērns bez acīm utt.

Šī skaitļa dievišķīgā izcelšanās jau sen ir aizmirsta,
un neviens ar to vairs nerēķinās. Taču ir viens nelai-

mīgs septiņnieks, no kura, diemžēl, vēl arvien nevar at-

brīvoties.

Bābeles priesteri ticēja, ka ikviena planēta valda pār
savu dienu, un izdomāja jaunu laika vienību — septiņ-
dienu nedēļu. No austrumiem nedēļa mūsu ēras pirmajā
gadsimtā nonāca Romā un no turienes izplatījās pa visu

Eiropu, saglabādamās tikai tāpēc, ka to sankcionēja re-

liģiskā māņticība. Līdz šim gandrīz visās Eiropas valo-
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Daudzās valodās nedēļas dienas

vel līdz šim sauc romiešu dievu

vārdos.

dās, izņemot slāvu valo-

das, dienas sauc romiešu

un citu pagānu dievu vār-

dos.

Svētdienu vācieši un

angļi sauc par Saules

dienu, bet franči, spānieši
un portugāļi — par dieva

dienu, daudzām tautām

pirmdiena ir Mēness diena,
otrdiena Marsa diena, treš-

diena — Merkurija, ceturt-

diena — Pērkoņgrāvēja Ju-

pitera (vāciešiem — pēr-
kona diena), piektdiena —

Veneras, sestdiena — Sa-

turna diena.

Haldeju astrologi uz-

skatīja, ka esot laimīgas
dienas, kas sola sekmes un

panākumus, piemēram,
Saules — Samaša diena,

bet citās — nelaimīgajās
dienās nevajagot neko sva-

rīgu sākt: tā vien skaties,
ka nenotiek kāda nelaime.

Babilonijā visnelaimī-

gākā diena bija nedēļas
pēdējā diena — sestdiena.

Atī tagad vēl ir māņticīgi

ļaudis, kas nezin kādēļ
baidās no pirmdienas, do-

mādami, ka ta ir briesmīga diena, kad var notikt kura

katra nelaime.

Un arī pati nedēļa, kas māksloti saistīta ar dabas

parādībām, ir tikai sena palieka. 1 Šīs neizdevīgi izdomā-

tās dienu skaitīšanas dēļ, kā mēs to vēlāk redzēsim, līdz

1 Nedēļas aizstāvji pūlas to pieskaņot Mēness fāzēm un

mēnesim. Bet fāzes ir garākas par septiņām dienām, un no lunāra

mēneša (29V21 dienas) nekādi neiztaisīsi bez atlikuma četras nedē-

jas: šīs laika vienības ir nesamērojamas.
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šim nav bijis iespējams izveidot vienkāršāku un ertaku

kalendāru nekā tagadējais.
Daudz reliģisku mītu tautas ir aizguvušas no halde-

jiem: ne jau velti ar šo iesauku pie mums nievājoši ap-
veltī viltus «gudros». Reliģiskie aizspriedumi un māņti-
cība visām tautām ir traucējusi izzināt patiesību un pa-
reizi izprast uzkrātās zināšanas, lai tās izlietotu praksē.

Tikai leģendās un teikās tauta ļāva vaļu fantāzijai,
izteikdama savus centienus un cerības pakļaut sev da-

bas spēkus.
Uz māla plāksnītēm ir saglabājies dzejisks mīts par

Gilgamešu, varenu un gudru vīru, kas «ir redzējis visu

un izpratis visu līdz pasaules malai». Savos varoņdar-
bos viņš uzvar ļaunos, cilvēkiem naidīgos garus, cilvēku

labā cenšas pakļaut draudīgās stihijas, uzveikt visas

slimības, pat pašu nāvi, un iegūt mūžīgās jaunības no-

slēpumu.
Citas dzejiskas leģendas varonis Etāns mēģina uz-

veikt gaisa stihiju un, lidojot ar ērgļa spārniem, sasniegt
gaišos debess mājokļus.

Kaut arī bija izplatīti maldi un kaitīga māņticība,
babilonieši guva lielus panākumus medicīnā un ķīmijā,
jo sevišķi matemātikā un astronomijā. Viņi izstudēja
Saules un Mēness, zvaigžņu planētu ceļus, novēroja un

kārtīgi pierakstīja Mēness un Saules aptumsumu datu-

mus. Tā viņi atklāja Sarosu, laika posmu (18 gadi un

10—11 dienas), kurā aptumsumi atkārtojas tādā pašā
kārtībā.

Pēc Sarosa haldeju astronomi jau prata paredzēt ap-
tumsumus un, pamatodamies uz saviem ilggadīgajiem

novērojumiem, sastādīja pirmo zvaigžņu karti tiem spī-
dekļiem, kas redzami ar neapbruņotu aci.

Ilgu gadsimtu laikā Babilonijā uzkrāja un pierakstīja
daudz astronomisku novērojumu. Tie bija ļoti precīzi,
kaut gan bija izdarīti ar tik vienkāršu ierīci kā gnomons.

Šiem novērojumiem bija ārkārtīgi liela nozīme tālākajā
zinātnes attīstībā. Babiloniešu ievērojamos sasniegumus,
to skaitā arī viņu izstrādāto kalendāru, aizguva un tālāk

attīstīja senie grieķi un citas Eiropas tautas.

Bet precīzāku kalendāru vēl agrāk nekā Eiropā iz-

strādāja ķīniešu astronomi.
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Trešā nodaļa

PĒC MĒNESS

UN PĒC SAULES

ĶĪNIEŠU

DEVIŅPADSMITGADE

v
aldnieka astronomi Hi un

M Ho bija īsti centības pa-

raugi. Bet kādreiz, 2137. g. pirms m. ē., notika nelabo-

jama nelaime: gaišā dienas laikā debess pēkšņi kļuva
tumša, un visu tautu pārņēma satraukums.

Varbūt Hī un Ho bija kļūdījušies savos aprēķinos, var-

būt izdzēruši vairāk, nekā vajadzīgs, taču Saules aptum-
sumu viņi bija palaiduši garām, un tajos laikos šādu noti-

kumu uzskatīja par gaidāmo nelaimju liktenīgu pazīmi.

Senā hronika bargi nosodīja nelaimīgo astronomu

rīcību: «Viņi bija aizmirsuši visus tikumus, nodevušies

pārmērīgai dzeršanai, nebija izpildījuši savus pienāku-

mus un pirmo reizi sajaukuši laika rēķinus pēc spīdek-

ļiem. Saule un Mēness satikās Fana (Skorpiona) zvaig-

znājā. Akliem to pavēstīja bungas, taupīgos ļaudis pār-

ņēma panika, vienkāršā tauta bēga. Bet Hī un Ho kungi,
kaut bija amatvīri, neko nedzirdēja un neredzēja.»

«Nevērīgos» zinātniekus valdnieks bargi sodīja: par
tādu «neuzmanību» viņiem nocirta galvas.

Nav zināms, vai notika gluži tā, kā stāsta senā hro-

nika. Nav noliedzams tikai tas, ka par aptumsumu hro-

nika nav maldījusies: 2137. gada 22. oktobrī pirms mūsu

ēras tiešām notika Saules aptumsums, un Ķīnā tas bija
redzams. Bet paredzēt aptumsumus tur nebija vienīgais

astronomijas uzdevums.

Redziet, ko raksta ievērojamais ķīniešu vēsturnieks
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Sima Cjans: trešajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras

valsti piemeklēja briesmīgs bads un tika gāzta Sjā vald-

nieku dinastija. Bads esot izcēlies it kā tādēļ, ka astro-

nomu vainas dēļ zemkopji nokavējuši lauku darbu laiku.

Un jaunā dinastija pirmām kārtām uzdeva diviem de-

besu spīdekļu zinātājiem modri novērot to kustību.

Pirms vairāk nekā četriem tūkstošiem gadu tauta,
kas sevi sauca par kitajiem, sāka nodarboties ar zem-

kopību Dzeltenās upes (Huanhē) un tās daudzo pie-
teku zemienē. Sī upe ir visduļķainākā upe pasaulē: iz-

skalodama savā garajā ceļā (vairāk nekā četri tūkstoši

kilometru) lesa iežus, tā gada laikā aiznes uz jūru vai-

rāk nekā miljardu tonnu dūņu un smilšu, kas krāso

ūdeni dzeltenu. Dzeltenajai upei ir arī cits vārds — Ķī-
nas nelaime. Palos pēc lielajām lietusgāzēm negantā

upe, izlauzušies no krastiem, plosās kā satracināts zvērs.

Tādu plūdu laikā Huanhē ūdeņi aizskaloja daudzus cie-

matus un nolaupīja tūkstošiem cilvēku dzīvību.

Atkal čaklie kitaji apmetās stihijas nopostītajos ap-

gabalos, atkal sāka bezcerīgo cīņu ar «dzelteno nelaimi».

Viņi neatlaidīgi cēla uz krastiem zemes vaļņus, lai sa-

valdītu trakojošo upi un aizsargātos no tās postošajiem
uzbrukumiem. Bet ar to vēl nepietika: vajadzēja pakļaut
cilvēka gribai auglīgās zemes.

Ziemeļrietumu vēji, musoni, ilgus gadsimtus nes uz

Huanhē baseinu no Mongolijas stepēm smalkus putek-
ļus. No šiem putekļiem tad arī radās auglīgā lesa augsne.

Bet šī dabas dāvana ir untumaina: less uzsūc ūdeni kāri

kā vate. Un, ja ilgi nav lietus, sausais vējš aizpūš zemes

augšējo kārtu, padarīdams par putekļiem cilvēku pūles:
ar zemi neapsegtās sēklas ir lemtas iznīcībai.

Lai izaudzētu kuplu ražu, ķīnieši sāka rakt mākslīgās

apūdeņošanas kanālus. Augstos dambjus upes krastos

un dziļos kanālus Zemdebess valstī taisīja vergi un na-

badzīgie zemnieki, taču zeme piederēja bagātniekiem

un dievišķīgajam valdniekam — «debess dēlam». Rūgti

žēlojas pirms trīstūkstoš gadiem sarakstītā «Dzeju grā-
mata «Šī Czina»»:

Zem bezgalīgas debess nav tādas valsts,
Kur nevaldītu cars,

It visā zemē — līdz pat jūrai
Neviena nav, kas nekalpotu viņam.
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Astotā gadsimtā pirms m. ē. ķīnieši iemācījās kausēt

dzelzi — sākās dzelzs laikmets. Zemi sāka apstrādāt ar

dzelzs lemešu arkliem, radās asie sirpji un izkaptis —

nav tikai jānokavē sēja un laikā jānovāc bagātīgā raža.

Ķīnā, tāpat kā visur citur, lauku darbu laiku pavēstīja
debess spīdekli.

Debess zinātne Ķīnā radās sen: jau vairāk nekā

pirms četriem tūkstošiem gadu ķīnieši sāka novērot

Sauli, Mēnesi un zvaigznes. Pēc zvaigznēm viņi noteica,
kad sāksies kārtējais no četriem gadalaikiem — czeci.

Bet pēc šīm pazīmēm bija grūti pareizi sarēķināt dienas.

Un jau sirmā senatnē astronomi izstrādāja kalendāru

pēc «Mēness saraksta».

Par to stāsta paši senākie uzraksti, kas saglabājušies
uz bruņurupuču bruņām un dzīvnieku kauliem. Sājos
«rokrakstos» (15.—12. gs. pirms m. ē.) ir minēts kalen-

dārs, kas sastāv no divpadsmit lunāriem mēnešiem. Un

tas bija nevis pirmais, bet jau ceturtais kalendārs.

Gads sākās ziemas saulgriežu laikā. Lielajā mēnesī

bija trīsdesmit, mazajā — divdesmit deviņas dienas, pa-

visam — 354. Bet, lūk, gads ir beidzies, un ziemas saul-

grieži vēl nav pienākuši. Taču jaunā gada sākums katrā

ziņā jāpieskaņo ziemas saulgriežiem, citādi sajuks parei-
zais dienu skaits un nebūs iespējams jau laikus sagata-
voties bīstamajiem straujo upju paliem, nevarēs laikus

zināt, kad jāsāk sēt. Vienkāršāk izsakoties, radās mums

jau pazīstamais uzdevums, kā saskaņot Saules gadu un

lunāro mēnesi, kuri nav samērojami.
Sai grūtajā jautājumā, tāpat kā Babilonijā, palīdzēja

«tugujs» — gnomons,kuru ķīnieši izgudroja 7. gs. pirms
m. ē. un varbūt pat agrāk. Pēc mainīgās tuguja ēnas

ķīniešu astronomi aprēķināja, ka gada laikā — no vie-

niem ziemas saulgriežiem līdz nākošajiem — paiet vai-

rāk nekā 365 dienas. Tas ļāva izdevīgi saskaņot lunāros

mēnešus ar Saules gadu.

Atcerieties haldeju astoņgadi: tur gada sākums lē-

kāja šurp un turp ap pavasara ekvinokciju, te atpalik-

dams, te aizsteigdamies tai priekšā. Babilonijas priesteri

domāja, ka pēc katriem astoņiem Saules gadiem jeb

deviņdesmit deviņiem lunāriem mēnešiem jauns Mēness

atkal sakrīt ar pavasara ekvinokciju.
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Citādi sarežģīto uzdevumu atrisināja ķīniešu astro-

nomi. Viņi izrēķināja, ka jauns Mēness sakrīt ar Jaun-

gadu, tas ir, ar ziemas saulgriežiem, nevis pēc astoņiem,
bet pēc deviņpadsmit Saules gadiem jeb divsimt trīsdes-

mit pieciem lunāriem mēnešiem. Šo ļoti svarīgo atklā-

jumu izdarīja sešus gadsimtus pirms m. ē., un tad Ķīnā
noteica deviņpadsmit gadu ciklu — CZANU.

Pēc kalendāra deviņpadsmit gados ir tika 223 (12X
X 19) lunārie mēneši. Ja šai laikā kalendāram pieliks vēl

septiņus mēnešus, tad precīzi sakritīs aprēķins pēc Mē-

ness un pēc Saules. Tātad katrā čžanā — deviņpadsmit-

gadē septiņiem kalendāra gadiem jābūt nevis ar divpa-
dsmit, bet ar trīspadsmit mēnešiem. Bet kādus gan

gadus vislabāk pagarināt?
Ķīniešu astronomi, precīzāk aprēķinājuši gada ga-

rumu, uzskatīja, ka tas sastāv no 127/i9 lunāriem mē-

nešiem. Kalendāra gads ir pagājis, bet līdz ziemas saul-

griežiem vēl paliek 7/i9 mēneša. Pēc otrā kalendāra

gada starpība divkāršosies un būs 14/i9, bet trešā gada

beigās trīskāršosies un būs jau 21/i9, tas ir, vesels mē-

nesis plus vēl 2/i9. Tāpēc papildu mēnesis jāpieliek ot-

rajam gadam, lai rēķinu izlīdzinātu.

Tādi paši aprēķini par visu deviņpadsmitgadi parā-

dīja, ka trīspadsmitais mēnesis jāpieliek 2., 5., 7., 10., 13.,

15. un 18. gadam. Papildu mēnesis nebija vis trīspadsmi-
tais pēc kārtas, bet to iekļāva gada sākumā vai vidū.

Ķīniešu kalendārs bija precīzāks nekā haldeju, tomēr

jaunā gada sākums atgāja no ziemas saulgriežiem par

vairākām dienām. Tur neko nepadarīsi: precīzi saskaņot
lunāro kalendāru ar Saules gadu nevar. Turpretī pēc
deviņpadsmit gadiem gada sākums atkal sakrita ar

jaunu Mēnesi.

Šis kalendārs ķīniešu astronomus tomēr neapmieri-

nāja, jo precizitātē viņiem bija ļoti stingras prasības.

PIECAS STIHIJAS UN DIVDESMIT ČETRAS SEZONAS

Pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu Ķīna

kļuva par varenu valsti. Pa Vidusāzijas bezgalīgajām
stepēm un tuksnešiem uz

rietumiem devās smagi

apkrautas karavānas. Tās veda lielisku zīdu, brīnišķī-
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gus porcelāna traukus un citus prasmīgu meistaru ra-

žojumus.
Biezs kanālu un ceļu tīkls klāja visu valsti, jūras un

upju krastos izauga lielas ostas, pilsētas rotāja nere-

dzēti skaistas pilis un tempļi.
Pēc seniem ķīniešu ticējumiem visa daba ir pilna ar

daudziem labiem un ļauniem gariem, cilvēku draugiem
un ienaidniekiem. Par viņu augstāko pavēlnieku skaitī-

jās visvarenais debess valdnieks Šan-dī. Tāpēc arī vald-

nieks titulēja sevi par debess dēlu, par augstākā dieva

palīgu un vietnieku Zemdebess valsts pārvaldīšanā. Ne-

skaitāmo garu pulku ar Šan-dī priekšgalā apkalpoja, kā

jau tas pienākas, milzīgs priesteru štats.

Ķīnā ne visi priesteri bija zinātnieki un ne visi zi-

nātnieki priesteri. Zinātni reliģiskie aizspriedumi tik

stipri nesaistīja, tā Ķīnā attīstījās brīvāk nekā daudzās

citās valstīs un sasniedza lielus panākumus.
Kāpēc dienā tik spoži spīd Saule, bet naktī tumsa svin

uzvaru pār gaismu? Kāpēc dabas krāšņo pavasara tērpu
un priekpilno vasaras uzplaukumu nomaina rudens vī-

tuma bālās krāsas, un kāpēc dzīvei nenovēršami jābei-
dzas ar nāvi? Bet arī nāve nav visvarena — vai tad to

neuzvar jauna atdzimšana?

Vienmēr un visur pasaulē, mācīja senie domātāji, no-

risinās divu spēku cīņa, tie nav dievi, nepavisam ne, bet

kosmiski principi, kas atrodas visur, gan virs zemes, gan
debesīs: gaišais, aktīvais, vīrišķīgais Jaņs un nevarīgā,

padevīgā, sievišķīgā Ina. Viņu cīņa, kas mainās ar sa-

mierināšanos un harmoniju, rada visu redzamo pasauli,
dzīvo un nedzīvo, to nepārtraukti attīsta un pilnveido.

Bet no kā gan izveidojas visas vielas un dzīvās būt-

nes? Protams, ne jau no imateriāliem gariem, bet no

matērijas elementiem. Tādu pirmelementu jeb stihiju pēc

seno filozofu domām bija pieci: zeme, ūdens, uguns, me-

tāls, koks. Tie ir savstarpēji cieši saistīti un viens no otra

atkarīgi. Zeme rada ūdeni, ūdens dzēš uguni, uguns
kausē metālu, metāls cērt koku, bet koks aug no zemes —

tā noslēdzas un atkal rodas mūžīgais riņķojums bez sā-

kuma un gala.
Piecām stihijām atbilst piecas debess puses (ziemeļi,

dienvidi, rietumi, austrumi un centrs), piecas planētas,
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piecas krasas (balts, melns, sarkans, zils, dzeltens), pie,
cas garšas sajutās (rūgts, salds, skābs, sāļš, sīvs).

Kaut gan vel bērnišķīgi naivs ir šis visaptverošais
piecnieks, bet tas nepavisam nelīdzinās babiloniešu no-

slēpumainajam septiņniekam. Babilonijā bija akla ticība

neredzamo un bargo dievu brīnišķīgajiem un visvarena-

jiem spēkiem. Sie dieyi esot radījuši pasauli no nekā un

valdot par to pec savam iegribam un patvaļas. Ķīnā bija
reāli, visiem pazīstami pirmelementi, tie nevalda pār pa-
sauli, bet dažādos savienojumos veido redzamos un sa-

jūtamos priekšmetus.

lepazīdams šīs stihijas, cilvēks vairo savu varu pār
tam. Un senā mācība (tā radās jau otrā gadu tūkstotī

pirms m. ē.) modināja vēlēšanos izzināt likumus, kas

tikpat saistoši kā debesīm, tā zemei.

Ķīnā uzcēla vissenākās astronomiskās observatorijas,
sastādīja pirmo zvaigžņu katalogu pasaulē, pagatavoja
debess globusu, kas griezās. Jau sen pirms m. ē. ķīniešu
astronomi izdarīja izcilus atklājumus, kas padarīja ba-

gātāku pasaules zinātni.

Un tomēr kaitīgā astroloģija bija novijusi sev ligzdu
pat Ķīnā. Galma astronomiem vajadzēja pēc zvaigžņu un

planētu stāvokļa pareģot nākotni — laimīgas dienas tā-

liem ceļojumiem, karagājieniem un citiem valsts pasāku-
miem. Tādas laimīgas vai nelaimīgas dienas jau no se-

niem laikiem tika norādītas kalendāros.

Mācījušies no Hī un Ho rūgtās pieredzes, astronomi

rūpīgi novēroja Saules aptumsumus un debess slotas —

komētas, kas māņticīgiem ļaudīm iedvesa bailes kā brāļu
karu un citu lielu nelaimju vēstneši. Bet ne jau bez pa-
mata tiek teikts, ka nav laimes bez nelaimes.

Nevainojami precīzi ir ķīniešu Saules aptumsumu ap-
raksti un to laiki. Tos ir atzinuši par pareiziem vēlākie

zinātniskie aprēķini, un tie ir sekmējuši aptumsumu teo-

rijas izstrādāšanu. Liela nozīme astronomijā ir arī ķī-
niešu piezīmēm par «zvaigznēm — viešņām», par tā sau-

camajām «jaunām», pēkšņi uzliesmojušām zvaigznēm.
Tikai 1610. gadā lielais zinātnieks Galileo Galilejs ar

savu izgudroto teleskopu ieraudzīja Saules plankumus.
Šo atklājumu jau 43. gadā pirms m. ē. bija izdarījuši

ķīniešu astronomi. Viņiem palīdzēja tie paši musoni, kas
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atnesa uz Huanhē baseinu -auglīgos putekļus: putekļu
dūmaka, ietīdama debesis vieglā plīvurā, ļāva pat ar ne-

apbruņotu aci novērot Saules tumšsarkano disku.

Rūpīgi novērodami Saules, Mēness un planētu re-

dzamo kustību, simtiem ķīniešu zinātnieku daudzu gad-
simtu laikā pilnveidoja un precizēja laika mērīšanu. Ne-

vienā citā valstī tik bieži netika uzlabots kalendārs: pēc
deviņpadsmitgadu cikla atklāšanas to vēl pārveidoja
vairāk nekā piecdesmit reizes.

Tomēr pat visvienkāršākais kalendārs bija pieejams
un saprotams tikai izglītotiem, bagātiem un dižciltīgiem
ļaudīm. Bet vai zemnieku miljoni, kuriem kalendārs bija
tikpat nepieciešams kā dienišķā maize, varēja apgūt ne-

iedomājami sarežģīto ķīniešu rakstību?

Taču Ķīna laikam gan bija vienīgā valsts, kur zināt-

nieki jau senatnē centās kalendāra augsto gudrību pa-
darīt saprotamu arī vienkāršai tautai, vispirms daudziem

miljoniem lauku iedzīvotāju. Jau 3. gadsimtā pirms m. ē.

astronomi pievienoja četriem czeci (pavasaris, vasara,

rudens, ziema) vēl divdesmit sezonas. Tas palīdzēja zem-

kopjiem precīzāk noteikt laiku aršanai, sējai, pļaujai un

citiem lauku darbiem.

Katra sezona turpinājās piecpadsmit sešpadsmit die-

nas. Pirmā čuņfeņa jeb pavasara ekvinokcija sākās pēc
mūsu kalendāra 22. martā un beidzās 4.-5. aprīlī, bet

pēdējā sezona — czinčže jeb kukaiņu atmoda ilga no 5.—

6. līdz 21. martam.

Parastajā kalendārā katra mēneša sākums bija pie-

skaņots jaunam Mēnesim. Sezonu secība no Mēness fā-

zēm nebija atkarīga. 23. decembrī sākās dunčži sezona

(ziemas saulgrieži) neatkarīgi no tā, vai pie debesīm

spīd pilnā Mēness apaļā seja vai tikko saskatāms šaurs

sirpis. Un visi zemnieki zināja, ka pēc astoņdesmit vie-

nas dienas sāksies pavasaris — laiks sākt lauku darbus.

Bet kā lai sarēķina daudzās dienas? Šai nolūkā dau-

dzos ciemos zīmēja deviņus ziedus ar deviņām ziedlapi-

ņām katrā un, sākot ar dunčži pirmo dienu, izkrāsoja šaja

paštaisītajā kalendārā katru dienu pa vienai ziedlapiņai.
Arī vēl tagad ķīniešu zemnieki izmanto šo ļoti ērto

gada sadalījumu divdesmit četros czeci, un katras sezo-

nas sākums ir norādīts kalendārā pēc astronomijas da-
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jautru dziesmiņu «Par deviņiem devītniekiem» — par

astoņdesmit vienu dienu, kas ir no ziemas sākuma līdz

dabas atmodai pavasarī.

MĪKLAINA ATBILDE

Ja vēl nesenā pagātnē ķīnietim jautāja: «Cik jums
gadu?» — tad parasti dabūja pavisam negaidītu atbildi,

piemēram, šādu: «Es esmu dzimis pērtiķa gadā.» Uzreiz

nemaz nav saprotams, ko tas nozīmē, — jāpaskaidro
plašāk.

Senajā Ķīnā mēnesī bija trīs sjūnas — dekādes1
,

bet

vēlāk mēnesi dalīja četrās daļās. Sie ceturkšņi nebija
mākslota laika vienība, kā babiloniešu vai mūsu nedēļa,
kas cēlusies no svētā skaitļa «septiņi» māņticīgas godāša-
nas. Ķīniešu «nedēļas» bija saskaņotas ar Mēness fāzēm.

Taču šādu neērtu laika mēra vienību — gan septiņas,

gan astoņas dienas — atkal aizstāja ar agrāko dekādi.

Katru no desmit dienām apzīmēja ar savu hieroglifu
decimālā ciklā. Visas šīs cikla zīmes saucās par «Debess

celmiem» un sekoja cita citai šādā kārtībā.

czja, i, bin, din, v, ezi, gen, siņ, žeņ, gui.
Mēnesim arī bija savi hieroglifi, bet jau no cita —

duodecimālā «Zemes zaru» cikla. Katrs zars bija saistīts

ar kāda dzīvnieka vārdu. Un redziet, kas iznāca:

Czi — Janvāris

pele

Cou — Februāris

vērsis

Iņ — Marts

tīģeris

Mao — Aprīlis

zaķis

Ceņ_ _—
Maijs

Pūķis

Sī — Jūnijs

čūska

U — Jūlijs

zirgs

Vei — Augusts

auns

Seņ — Septembris

pērtiķis
Jū — Oktobris

gailis

Sjui — Novembris

suns

Hai — Decembris

cūka

1 «Mazajam mēnesim», kuram bija 29 dienas, trešajā dekādē

bija deviņas dienas.
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Ķīniešu sešdesmitgadu cikls.

Sevišķi svarīgi ir tas, ka «Debess celmi» savienojumā
ar «Zemes zariem» bija izlietojami savdabīgai gadu
skaitīšanai. Abus ciklus apvienoja «Ciklisko zīmju ta-

bulā», kas aptvēra sešdesmit gadus. Kā redzat, katram

gadam ir sava rūtiņa.
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Pirmais gads ir novietots pirmās vertikālās rindas

krustojumā ar pirmo horizontālo rindu, un to sauc par
«czja — ezi» gadu vai peles gadu. Četrdesmit septīto
gadu meklējiet septītajā vertikālajā rindā. Tas ir «gen-
sjui» — suņa gads. Pēdējais, sešdesmitais gads, «gui-
hai» vai cūkas gads, beidz vienu ciklu un nākošais atkal
sakas ar «peles gadu».

Dzīvnieku zīmes Ķīna lietoja virzienu apzīmēšanai pēc kompasa.

Tagad jūs paši atradīsit ķīnieša dīvainās atbildes iz-

skaidrojumu: «Es esmu dzimis pērtiķa gadā.» Paskatie-

ties uz tabulu, un jūs redzēsit, ka pērtiķa gads var būt

devītais, divdesmit pirmais, trīsdesmit trešais, četrdes-

mit piektais vai piecdesmit septītais cikla gads. Bet,
kādā tieši gadā šis cilvēks dzimis, to nav grūti pateikt
pēc viņa izskata. 1

«Mīklaina» atbilde mums šķiet pārak sarežģīta, —

vai tad tiešām katru reizi jāskatās «Ciklisko zīmju ta-

1 Ķīnieši jau no senatnes ir pieraduši pie precizitātes. Kad

jautā, cik viņiem gadu, tie domā, ka neērti ir teikt: «Man ir trīs-

desmit trīs gadi,» — jo šāda atbilde nenorāda precīzi dzimšanas

gadu. Tāpēc arī agrākās gadu skaitīšanas laikā un pēc tradīcijas
arī mūsu dienās vecumu nosaka pēc dzīvnieku vārdiem vai «Zemes

zaru» zīmēm.
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bulā». Bet ķīniešiem šīs zīmes ir tikpat parasta lieta kā

mums vienreizviens: tās lieto katru dienu, kad grib no-

teikt laiku.

Senajā Ķīnā diennaktī bija divpadsmit divkāršas

stundas. Un vēl tagad zīme ezī nozīmē laiku no pīkst. 23

līdz 1, čou no pīkst. 1 līdz 3, hai no pīkst. 21 līdz 23. Lai

precīzāk norādītu stundu, šīm zīmēm pievienoja «ču»,
kas apzīmēja divkāršās stundas pirmo pusi, un «čžen» —

otru.

Ir interesanti atzīmēt, ka ar šīm pašām «Zemes zaru»

zīmēm izteica arī dažādus virzienus pēc kompasa. Šī

aparāta tālos priekštečus, «dienvidu radītājus», pirmie
pasaulē izgudroja ķīnieši jau pirms mūsu ēras sākuma.

Ziemeļus uz senajiem kompasiem apzīmēja ar ezi, dien-

vidus ar ū, austrumus ar mao, rietumus ar jū.
Par «Zemes zariem» un «Debess celmiem» ir daudz

nostāstu un leģendu. Sešdesmitgadu cikls esot ieviests

pirms vairāk nekā piecarpus tūkstošiem gadu. Tomēr

par ķīniešu ēras sākumu parasti uzskata 2397. gadu

pirms m. ē. Tiešām sirma senatne!

Pirms pusgadsimta, 1911. gada oktobrī — tas bija
siņ-hai gads, Ķīnā sākās tautas sacelšanās. Siņhajas re-

volūcija gāza pēdējo no daudzajām valdnieku dinasti-

jām un proklamēja republiku.

Pienāca gals bogdihaniem, kā mongoļi sauca Ķīnas

ķeizarus, un viņu iztapīgajiem, lišķīgajiem kalpiem man-

darīniem. Sākās valsts atbrīvošana no feodālisma pa-

liekām un pazemojošiem paradumiem: vīrieši nogrieza
garās bizes, ko vajadzēja nēsāt kā verdziskas uzticības

zīmi valdniekam, un ķīniešu meitenēm bērnībā nekrop-
ļoja kāju pēdas.

Revolūcija noārdīja sienu, kas daudzus gadsimtus
bija šķīrusi lielo valsti no pasaules kultūras. Ķīnā tika

pieņemts Eiropas kalendārs un jauna gadu skaitīšana

no republikas dibināšanas dienas: 1912. gads bija pir-
mais, 1913.— otrais, 1948. — trīsdesmit septītais repub-
likas gads.

Bet īsta iesaistīšanās pasaules kultūras dzīvē Ķīnā
sākās 1949. gadā, kad nodibināja Ķīnas Tautas Repub-
liku un sākās sociālistisko pārkārtojumu laiks.
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Ar 1949. gadu Ķīnā noteica gadu skaitīšanu no mūsu
ērassakuma. Tomēr pat vēl tagad daži laikraksti bez

vispār pieņemta gada norāda arī gadu pēc senā seš-

desmitgadu cikla: pašreizējais 1962. gads ir «žeņ-iņ»
gads — tīģera gads.

Sešdesmitgadu ciklu no ķīniešiem aizguva mongoļi,
japāņi un citas Āzijas tautas. Šī gadu skaitīšana dod

iespēju zinātniekiem precizēt daudzu vēsturisku noti-

kumu un astronomisku faktu laiku. Lielu palīdzību zi-

nātnei sniedz arī ķīniešu deviņpadsmitgade.
Tāds pats deviņpadsmit gadu cikls bija pieņemts arī

sengrieķu kalendārā.

CILVĒCISKIE DIEVI

Kas gan nav dzirdējis par Olimpa kalnu, daudzo se-

nās Grieķijas dievu mitekli. Viņi pārzināja visus dabas

spēkus: pērkonu, vētras, zemes auglību, zemestrīces.

Savi dievi bija arī zemūdens dziļumos un uz debess spī-
dekļiem, gandrīz vai katrā kociņā un strautiņā mājoja
kāds gars.

Dievi priecājās par saviem panākumiem un skuma

par neveiksmēm, mīlēja un cieta, strīdējās un naidojās
viens ar otru, saķildojušies lauza doto vārdu, nesaskaņās
blēdījās un krāpa katra sīkuma dēļ. Dažreiz, bez apdo-
mās ļaudami vaļu savām kaislībām un iegribām, viņi
bija ļauni un viltīgi vai arī labi un pašaizliedzīgi. Vārdu

sakot, nekas cilvēcisks viņiem nebija svešs, jo cilvēki ra-

dīja dievus pēc sava ģīmja un līdzības.

Dieviem nebija tikai viena tikuma — nesavtības. Viņu
labvēlība bija pērkama, un vislabāk viņi izturējās pret
tiem, kas viņiem izdabāja ar vērtīgām dāvanām un upu-
rēšanu. Tā izturēties dievus no seniem laikiem ir piera-
dinājuši priesteri: jo vairāk dāvanu ir templī, jo labāka

dzīve ir priesteriem.
Visievērojamākais, visgudrākais un visvarenākais

dievs un cilvēku valdnieks bija Pērkongrāvējs Zevs. Viņa

galvenais templis atradās Olimpijā. Centrālajā laukumā

Altijā pacēlās daudzkolonu templis no balta marmora,

kur uz troņa sēdēja pats Pērkongrāvējs. Milzīgo dieva
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tēlu, kas bija piecstāvu nama augstumā, klāja zelta un

ziloņkaula plāksnītes. To bija veidojis 5. gs. pirms m. ē.

lielākais grieķu tēlnieks Fīdijs, un šis tēls tika uzskatīts

par skaistāko no senās pasaules septiņiem brīnumiem.

Ne jau bez pamata toreiz mēdza teikt: «Lielākā nelaime

ir nomirt neredzējušam Olimpijas Zeva tēlu.»1

Teika stāsta, ka Zeva un mirstīgās sievietes dēls va-

ronis un pusdievs Herakls savam tēvam par godu nodi-

binājis Olimpiskās spēles. Svētki sākās ar svinīgu gā-
jienu uz majestātisko templi Altijas svētbirzē un ilga
piecas dienas. Uz šīm piecām dienām Grieķijā obligāti
slēdza pamieru visur, kur vien norisinājās kara darbība.

No visām grieķu pilsētām uz Olimpiju brauca labā-

kie jaunie sportisti. Kaut gan grieķi savu skaisto die-

viešu priekšā krita ceļos, tomēr sievietes — ai, mūžsenā

netaisnība! — nedrīkstēja sacensībās piedalīties, ne

arī noskatīties, jo par to draudēja nāvessods.

Grieķu jaunieši sacentās skriešanā, cīņā, lēkšanā

ar hantelēm, diska un šķēpa mešanā. Notika arī četr-

jūgu sacensības. Olimpiādēs rakstnieki, dzejnieki un

filozofi lasīja savus darbus, gleznotāji un tēlnieki iz-

stādīja gleznas un statujas, oratori valdzināja ar daiļ-
runību.

Olimpiskos uzvarētājus, kas bija ieguvuši augstāko

apbalvojumu — svētā olīvkoka zaru vaiņagu, dzimtajā

pilsētā sagaidīja ar triumfu un viņu statujas uzstādīja

Altijas birzē ceļa malās, pa kuru devās svētku gājiens
uz Zeva templi.

Kā stāsta mīts, pirmās olimpiskās spēles sarīkotas

776. gadā pirms m. ē., un no tā laika olimpiādes regu-

lāri atkārtojas pēc katriem četriem gadiem. Vēstneši

jau iepriekš steidzās uz visām pilsētām, lai paziņotu vi-

siem par gaidāmajiem svētkiem. Šķiet, ka par to ne-

maz nebūtu jāziņo, jo visi jau tā kā tā zināja, ka olim-

piādes sākas Jaungadā, pirmajā jaunajā mēnesī pēc

vasaras saulgriežiem (apmēram 1. jūlijā pēc mūsu ka-

lendāra) .

1 Šis brīnišķīgais mākslas darbs palika neskarts apmēram
tūkstoš gadu. Ķeizars Teodosijs to pavēlēja aizvest uz Konstanti-

nopoli, kur tas 5. gs. gāja bojā ugunsgrēkā.
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Bet stāvoklis taču bija tāds, ka senajā Grieķijā
gandrīz vai katrai pilsētai bija savs laika rēķins. Ne-

lielajā Grieķijā bija apmēram simt līdzīgu, tomēr ne-

vienādu kalendāru, sarežģītu un juceklīgu. Gadā bija
divpadsmit lunārie mēneši pa 29 vai 30 dienām katrā,
bet, kad pievienot trīspadsmito, pilsētu valdnieki izlēma

pēc saviem ieskatiem. Varat iedomāties, kāds iznāca

juceklis.
Tiesa gan, Atēnu valstsvīrs Solons, viens no «septi-

ņiem grieķu gudrajiem», 593. gadā pirms m. ē. pēc hal-

deju parauga noteica astoņgadi, bet tā netika pieņemta
Visur. Kalendāru nesaskaņotībai darīja galu Metons

432. gadā pirms m. ē.

METONA CIKLS

Saulainā vasaras dienā sākās kārtējā — pēc skaita

astoņdesmit septītā olimpiāde. Daudzu desmittūkstošu

svētku viesu uzmanību uz Olimpijas galvenā laukuma

saistīja interesants jaunums — akmens kolona. Tanī

bija iecirstas divpadsmit tabulas ar zvaigžņu un zvaig-
znāju nosaukumiem, bet nosaukumiem pa kreisi vai arī

starp tiem atradās caurumiņi.
Tauta pulcējās ap kolonu, ar skaļiem saucieniem iz-

teikdama savu sajūsmu. Un bija par ko brīnīties: tas

nebija nekāds joks, bet mūžīgs kalendārs visiem.

Beidzot reiz nebūs vairs jucekļa dienu rēķinā, nevaja-
dzēs vairs pārcelt svētkus no viena datuma uz otru. Jo

svētkiem taču jābūt tajās dienās, kad dievi gaida zie-

dojumus, lai viņus nesadusmotu.

Jauno kalendāru bija izstrādājis Atēnu astronoms

Metons. Viņš zināja, cik mainīga ir nakts debess: da-

žas zvaigznes pazūd uz vairākiem mēnešiem, citas at-

kal paceļas virs apvāršņa pēc ilga starplaika.
Metona kalendāra divpadsmit tabulas tagad deva

«zvaigžņu sarakstu» — visvairāk pazīstamo zvaigžņu
un zvaigznāju secīgu lēktu un rietu kārtību. īstenībā

tas bija savdabīgs Saules kalendārs, kas norādīja, pa
kādām zodiaka zīmēm (zvaigznājiem) un kādā secībā

iet saule gada laikā. Bet grieķi dzīvoja nevis pēc



64

Grieķu akmens kalendāra gabals. kas atrasts 1902. gadā izrakumos

senajā Milētas pilsētā (sk. karti 21. lpp.). Akmens kreisajā pusē
iecirstie vārdi norāda Saules stāvokli Strēlnieka zvaigznājā (pēc
mūsu kalendāra decembris) pēc zvaigžņu pirmā lēkta vai rieta

dienām. Tā, piemēram, pirmā rinda nozīmē: «Saule Strēlnieka

zvaigznājā», otrā: «Oriona noriets» utt.

Saules, bet pēc Mēness kalendāra. Lai saskaņotu šo

kalendāru ar Saules kustību, tad katrā tabulā bija
izurbti trīsdesmit caurumiņi — atbilstoši dienu skaitam

mēnesī.

Vajag tikai noteikt, kāds zvaigznājs lec vai noriet

pēc Mēness kalendāra pašā gada sākumā. Pēc tam at-

bilstošā caurumiņā ieliek plāksnīti ar uzrakstu «pirmā
mēneša pirmā diena», nākošā caurumiņā — «otrā

diena» un tā līdz mēneša beigām. Mēnešiem bija pār-

maiņus 29 un 30 dienas.

Ar tādām plāksnītēm izrotātā kolona bija labi pār-
skatāms un precīzs kalendārs kārtējam gadam: zvaig-
znes pašas bez kļūdām norādīja vienādi visai Grieķijai
svētku datumus un lauku darbutermiņus.

Protams, nav nekas sarežģīts reizi gadā apmainīt

plāksnītes. Šai nolūkā vajadzēja tikai jau iepriekš ap-
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rēķināt, ka lunārie mēneši ir saskaņoti ar «zvaigžņu
sarakstu» vai — viens un tas pats — ar Saules kus-

tību.

Metons runāja olimpiādē un pastāstīja par savu at-

klājumu: jebkurš jauns Mēness un vispār kura katra

Mēness fāze deviņpadsmit gados vienreiz saskan ar

vieniem un tiem pašiem datumiem zvaigžņu kalendārā,
tas ir, Saules gadā. Tāda saskaņa atkārtojas tieši pēc
235 lunāriem mēnešiem. Ja sastādītu visu jauno un

pilno Mēnešu sarakstu uz deviņpadsmit gadiem, da-

būtu mūžīgu kalendāru.

Pateicīgie klausītāji Metona ziņojumu apsveica ar

vispārējām gavilēm: neviens uzvarētājs olimpiskajās
spēlēs vēl nebija guvis tādu slavu. «Mēness apli» de-

viņpadsmit gados nosauca par Metona ciklu. Grieķi

nezināja, ka šo atklājumu jau pirms vairāk nekā pus-
otra simta gadiem ir izdarījuši ķīniešu astronomi.

Akmens kolona uzskatāmi liecināja par jaunā ka-

lendāra priekšrocībām. Vēlāk tādas pašas kolonas pa-

rādījās daudzās pilsētās, un katra gada kārtas numuru

deviņpadsmitgadē atzīmēja zeltītiem cipariem. Kas to-

reiz varēja paredzēt, ka šiem «zelta skaitļiem» jeb
Metona ciklam pēc tūkstoš gadiem būs sevišķi svarīga
nozīme kristīgo baznīcas dzīvē?

Metons jau zināja, ka Saules gadā ir 365,25 dienas.

Tātad deviņpadsmit Saules gados ir 6939,75 dienas,

aptuveni tikpat daudz, cik 235 lunāros mēnešos, ja ta-

jos vidēji skaita 29,53 dienas katrā.

Bet pēc grieķu kalendāra deviņpadsmit gados bija
228 (12x19) mēneši. Vajadzēja pielikt vēl septiņus mē-

nešus, un grieķi sāka ievietot trīspadsmito mēnesi 2.,

5., 7., 10., 13., 15. un 18. Metona cikla gadā. Šis cikls

izrādījās pareizāks par ķīniešu deviņpadsmitgadi. 1

Tomēr 19 Saules gadi nav gluži vienlīdzīgi 235 lv-

1 Tas ir tāpēc, ka senajā ķīniešu kalendārā no 235 lunārajiem
mēnešiem 114 mēnešiem bija 29 dienas katrā (3306) un 121 mēnesim

30 dienas katrā (3630), bet pavisam 19 Saules gados 6936 dienas,

gandrīz četras dienas mazāk, nekā vajadzīgs. Pēc Metona cikla

turpretī bija tikai 110 mēneši ar 29 dienām katrā (3190) un 125 mē-

neši ar 30 dienām katrā (3750), bet pavisam 6940 dienas, tātad tikai

0,25 dienas vairāk, nekā vajadzīgs.
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nāriem mēnešiem, bet apmēram par divām stundām

īsāki. Starpība nav pārāk liela, taču arī to zinātnieki

ievēroja, jo sevišķi tāpēc, ka astronomija bija vaja-
dzīga ne tikai kalendāram vien.

Grieķu jūras braucēji ievilka ceļus pa Vidusjūru un

gar Atlantijas okeāna krastu līdz Britānijas salām, no-

nāca Melnajā jūrā, dibināja kolonijas mūsu Dzimtenes

dienvidos un Mazāzijā. Efesā, Miletā un citās Maz-

āzijas pilsētās radās sengrieķu zinātne, kas mantoja un

turpināja attīstīt plašās zināšanas, kuras gadu tūk-

stošos bija uzkrājušas Babilonijas tautas.

Sevišķi sekmīgi attīstījās senajā Grieķijā matemā-

tika un astronomija: tās palīdzēja atrast jūras brau-

cienos pareizo ceļu pēc debess zvaigznēm kā pēc bā-

kām.

Jau haldeju priesteri nojauta, ka zeme nav plakans

līdzenums, bet ir līdzīga lodei. Bet tas runāja pretī re-

liģiskajiem ticējumiem, un pat priesteri paši baidījās
atklāti izteikt savas domas. Grieķu zinātnieki nejuta
svētas trīsas savu dievu priekšā un droši apgalvoja,
ka Zeme līdzinās lodei: par to liecināja novērojumi jū-
ras braucienos un Zemes ēnas apaļais loks uz Mēness

tā aptumsuma laikā.

Kā grieķu, tā haldeju astronomi uzskatīja Zemi par

Visuma centru, bet jau noģida, ka mūsu planētas grie-
žas ap savu asi. Viņi arī saprata, ka Mēness pats ne-

spīd, bet tikai atspoguļo Saules starus, un pareizi iz-

skaidroja Mēness fāzu maiņu.
Lielākais senās pasaules astronoms grieķis Hiparhs,

kas dzīvoja 2. gs. pirms. m. ē., uzbūvēja observatoriju,

izgudroja pilnīgākus_ instrumentus un veica ļoti sva-

rīgus novērojumus. Šie novērojumi palīdzēja precīzāk
noteikt lunārā mēneša un gada ilgumu un pilnveidot

kalendāru, tomēr tas izrādījās pārak sarežģīts. Izde-

vīgāk bija saglabāt vienkāršo un saprotamo Metona

ciklu, kaut ari tas neprecīzāks, jo pilnīgu precizitāti
tik un tā nesasniegt.

Ne jau bez pamata Metona laikabiedrs rakstnieks

Aristofāns savā komēdijā «Mākoņi» zobojās par veltī-

giem mēģinājumiem noregulēt dienu skaitīšanu pēc
Mēness:
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Jums neizdosies dienas saskaņot
Ar viņa pavēlēm; tās sajaucāt jūs tā —

nemūžam netikt galā.
Un dievi, tukšā iedami pie miera,
Uz viņa galvas pārmetumus izgāž
Par to, ka viņi rūgti pievīlušies,
Bez brangām dzīrēm svētkos palikdami.

Taisnību sakot, dievi veltīgi vainoja Mēnesi. Grie-

ķiem, tāpat kā haldejiem un ķīniešiem, nebija tikai Mē-

ness kalendārs vien, bet lunārais Saules kalendārs:

dienas viņi rēķināja gan pēc Mēness, gan pēc Saules,

un tas radīja neizbēgamus sarežģījumus. Galu galā
nācās atteikties no neērtās divkāršās dienu rēķināšanas.

Tomēr pat līdz šim laikam dažām tautām ir sagla-
bājies vēl nepilnīgāks kalendārs.

TIKAI PĒC MĒNESS

Elku dievu pielūdzējiem senajiem arābiem bija lu-

nārais Saules kalendārs. Gads sākās agrā pavasari
ar gavēni: dažām ciltīm par godu Mēnesim, citām par

godu galvenajam dievam al-ilaham jeb allaham.

7. gadsimtā arābu vidū sāka izplatīties jauna reli-

ģija — islams (musulmanisms). Tās dibinātājs Mu-

hameds pasludināja allahu par vienīgo dievu un sevi

par viņa sūtīto pravieti.

Bargs un stingrs ir visvarenais allahs: kā visi dievi,

arī viņš ir bagātnieku pusē. Ticīgo musulmaņu svētā

grāmata korāns māca: pats allahs viņiem ir lēmis na-

badzību, bet citus apveltījis ar bagātību. Un nabadzī-

gie, kas padevīgi pakļausies mantīgajiem, tiks apbal-
voti pēc nāves ar mūžīgu svētlaimi. iNaoadzīgo lielākais

tikums ir islams, tas ir, padevība.
Ne jau tūlīt pieņēma jauno reliģiju, kas bija ļoti iz-

devīga tirgoņiem un augļotājiem. Allaha pravietim
Muhamedam nācās pat slapstīties no saviem ienaidnie-

kiem. Viņš bēga 622. gada 16. jūlijā no «tirgoņu gal-

vaspilsētas» Mekas uz Medinu. Bēgšanas diena, hidžra,

kļuva musulmaņiem par ēras sākumu, no šīs dienas

viņi skaita gadus. Bet īsi pirms savas nāves Muhameds

nodibināja jaunu kalendāru.
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Šajā kalendārā ir divpadsmit lunāri mēneši: visiem

nepārskaitļa mēnešiem ir trīsdesmit dienas, bet visiem

pārskaitļa mēnešiem divdesmit deviņas. Pielikt trīs-

padsmito mēnesi ir stingri jo stingri aizliegts, un ka-

lendārā katru gadu pietrūkst vairāk nekā vienpadsmit
dienas. Viegli iedomāties, kas tur var iznākt.

Arābu zodiaks.

Ja kārtējais gads pēc musulmaņu kalendāra sākas,

piemēram, 22. maijā, tad nākošais sāksies 12. maijā,
pēc tam 30. aprīlī un vēl pēc sešiem gadiem februārī.

Gada sākums vienmēr kāpjas atpakaļ un pāriet no

pavasara uz ziemu, tad uz rudeni un vasaru, kamēr

beidzot atkal atgriežas pavasarī. Šai dīvainajā kalen-

dārā vispār nav, kā pie mums, vasaras un ziemas mē-

nešu: katrs mēnesis klejo pa visiem gadalaikiem.

Nu, lai jau klejo — tas nemaz neuztrauca Muhameda

sekotājus, kulta kalpus, kas pēc allaha gribas pārzi-

nāja kalendāru. Rūpes viņiem sagādāja kāda cita nesa-

skaņa, kuru tik ātri neizdevās novērst.

8. gadsimtā arābu valsts, kurā valdīja kalifi —

_

ta

sevi sauca Muhameda pēcteči — kļuva par varenāko

pasaules lielvalsti. Milzīgie kalifāta īpašumi Āzija,
Āfrikā un Eiropā sniedzās no Vidusāzijas un Indijas
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okeāna krastiem līdz Atlantijas okeānam. Arābu tirgo-
tāju karavānas devas tālos ceļos pa sauszemi, un kuģi
ar precēm vagoja Vidusjūru, bet tādiem tāliem ceļoju-
miem vajadzīgas krietnas zināšanas astronomijā.

Un kalifi nežēloja līdzekļus šīs zinātnes attīstībai;
viņu galmā atkal uzplauka astroloģijas vēja zieds; ar

tās palīdzību viņi cerēja uzzināt savu likteni nākamībā.

Ka senatnē Bābele, tā 8., 9. un 10. gadsimtā visā

pasaule kļuva slavena kalifāta galvaspilsēta Bagdāde
ar savām greznajām pilīm un mošejām. Kalifi aicināja
pie sevis ievērojamākos Rietumu un Austrumu zināt-

niekus, kas pārtulkoja arābu valodā grieķu autoru dar-

bus un tā izglāba tos no bojā ejas.

Bagdādē uzcēla lieliski iekārtotu observatoriju. As-

tronomi tur ik nakti izdarīja novērojumus un ievēro-

jami sekmēja zinātnes tālāko attīstību. Līdz mūsu die-

nām saglabājušies no arābu valodas aizgūtie zvaigžņu
vārdi — Aldebarans, Altairs, Betelgeize, Rigels v. c.

Astronomiskie novērojumi palīdzēja izlabot arī musul-

maņu kalendāru.

Būtu labi, ja Mēness gadā būtu tieši 354 dienas —

tad tās precīzi iekļautos divpadsmit mēnešos pa 30 un

29 dienām katrā. Bet arābu astronomi aprēķināja pre-

cīzāk, cik vidēji ilgst viens lunārais mēnesis: izrādījās,
ka 29,5306 dienas.

Iznāk, ka 12 lunārie mēneši nav vienlīdzīgi 354 die-

nām, bet 354 plus vēl 0,367 dienas. Šī nepatīkamā daļ-
skaitļa dēļ tad arī sākās nelaimes ar kalendāru.

Pēc allaha gribas katram mēnesim noteikti jāsākas
tai momentā, kad krēslā drīz pēc saules rieta uz īsu

brīdi parādās jaundzimušā Mēness sirpis, un par dien-

nakts sākumu tiek uzskatīta nevis pusdiena vai pus-

nakts, bet Saules riets. Taču, ja laiks ir nelabvēlīgs un

dūmaka pie apvāršņa vai mākoņi paslēpj jaunā Mēness

parādīšanos, tad nākošais mēnesis sākas tieši 30 die-

nas pēc iepriekšējā jaunā Mēness.

Viss būtu it kā paredzēts, bet Mēness stūrgalvīgi

negrib paklausīt allaha pavēlēm: daļskaitlis 0,367 tri-

jos gados pārsniedz vienu dienu. Un kas tad notiek?

Jāsākas jaunajam gadam, bet jaunā Mēness vēl ar-
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vien nav: tas nokavējies par veselu dienu, un visi nā-

košie mēneši sāksies nevis jaunā Mēness dienā, bet

iepriekšējā. Vēl pēc trim gadiem starpība būs lielāka

jau par divām dienām — cik nepatīkama lieta!

Arābu astronomiem un matemātiķiem par godu jā-
saka, ka viņi atrada diezgan labu izeju no grūtā stā-

vokļa un tika vaļā no kļūmīgās daļas.
Trīsdesmit gados no šīs daļas uzkrājas apmēram

11 dienas, to kalendārā nepietiek (0,367X30=11,01).
Kalendārs pārāk steidzas, bet ir skaidrs, ka to var aiz-

kavēt: katros trīsdesmit gados vienpadsmit reizes jā-
pieliek pa vienai dienai. Nolēma šo dienu ievietot pēdējā
mēnesī, kuram parasti ir 29 dienas, bet ar papildinā-

jumu — 30 dienas. Tādējādi gan vilks bija paēdis, gan
kaza palika dzīva: kalendārā saglabājās divpadsmit
mēneši, un katrs no tiem sākas jaunā Mēnesī, pareizāk
sakot, tajā vakarā, kad pirmo reizi ieraugāms jaunā
Mēness sudrabotais sirpis. l

Tiesa, šai gadījumā, kā redzams no aprēķiniem, trīs-

desmit gados viena simtdaļa dienas tomēr ir kaut kur

paputējusi. Bet tas jau nav tik daudz: no šīs simtdaļas
vesela diena izveidosies tikai simt trīsdesmit gados.

Sliktāku kalendāru par šo nemaz nevar izdomāt.

Tas vienmēr steidzas: mūsu 33 gados musulmaņiem ir

pagājuši 34. Bet pati lielākā nelaime ir cita: bez īpa-
šām tabulām ir ļoti grūti pārrēķināt kādu šī nejēdzīgā
kalendāra datumu pēc parastā kalendāra. Tā, piemē-
ram, mūsu 1943. gadā musulmaņiem bija divi jaungadi:
8. janvārī un 28. decembrī. Tagadējais, 1962. gads, ir

1382. hidžras gads tikai līdz 3. jūnijam, bet ar 4. jūniju

jau sākas 1383.

Taču visam ir savs nolūks. Kādēļ gan bija vaja-

dzīgs šis juceklīgais kalendārs? Muhameds centās ap-

vienot tikai «īstticīgos» — tos, kas tic allaham un viņa

pravietim. Bet ar visiem pārējiem korāns pavēl vest

1 Dažās musulmaņu zemēs kulta kalpi vēl tagad ticīgajiem pa-
vēstī ar tauru skaņām vai bungu rīboņu par jauna Mēness piedzim-
šanu. Un musulmaņi, kaut arī viņi tic vienīgajam allaham, tad klusi

skaita lūgšanas par godu senajai dievei. Līdz šim laikam mošejas

vaiņago Mēness sirpis. Tā attēls ir arī Ēģiptes, Turcijas un Tunisi-

jas valstu karogos.



«svēto» karu, arābiski — «gazavatu» jeb «džihadu».

Arī islams, tāpat kā visas citas reliģijas, sēj nesaska-

ņas, naidu un ķildas starp tautām, izmantodams šai no-

lūkā arī kalendāru.

Mēness kalendārs ir saistīts ar reliģiskiem ticēju-
miem ne tikai pie musulmaņiem, bet arī pie ebrejiem.
Tomēr tas nav vairs tīrs Mēness kalendārs, bet lunā-

rais Saules kalendārs. Tas ir aizgūts no haldejiem, pat
mēneši saglabājuši senos babiloniešu nosaukumus.

Tikai sestdiena, babiloniešu «liktenīgā» diena, ir kļuvusi

ebrejiem par svētku dienu un haldeju astoņgades vietā

ir pārņemta Metona deviņpadsmitgade: šai laikā sep-

tiņiem kalendāra gadiem tiek pielikts vēl viens mēne-

sis — trīspadsmitais.

Ebreju kalendārs ir ļoti sarežģīts. Katrs mēnesis

noteikti sākas jaunā Mēnesī, un tāpēc dažiem gadiem
vēl nākas pielikt vienu vai divas dienas. Pārrēķināt šī

kalendāra datumus parastajos ir vēl grūtāk, tāpēc ka

gadus skaita no pasaules radīšanas, — no 3761. gada

pirms m. ē. Sī gadu skaitīšana pēc bībeles Izraēlā ir

saglabājusies līdz mūsu dienām: 1962. gada septembrī
tur sākas 5723. gads.

Jaungads un lieldienas ir ievērojamākie ebreju re-

liģiskie svētki. Tie abi ir cieši saistīti ar Mēness fāzēm

un tāpēc katru gadu tiek pārcelti uz citiem Saules ka-

lendāra datumiem. Gads sākas pirmajā jaunajā mēnesī

pēc rudens ekvinokcijas — pēc mūsu kalendāra sep-

tembrī vai oktobrī. Bet lieldienu sākums ir pieskaņots
15. vai 16. nisana mēneša datumam — pirmajam pil-

najam Mēnesim pēc pavasara ekvinokcijas.
_

Mēness kalendāru nākas lietot arī kristīgo baznīcai,
lai aprēķinātu ceļojošos baznīcas svētkus. Tas kave

ieviest ērtāku kalendāru, kurš tika izstrādāts apmēram

pirms diviem tūkstošiem gadu.
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Ceturtā nodaļa

VISVIENKĀRŠĀKAIS
UN PAROCĪGĀKAIS

DIEVES ASARA

eauglīgu tuksneša smilšu

B ieskautā Nīlas ieleja
stiepjas tālu. Ēģiptiešu dzīve bija atkarīga no šīs zemē

vienīgās upes, kas apveltīja saules izded_zināto zemi ar

dzīvinošu veldzi un auglīgām dūņām. «Ēģipte ir Nīlas

dāvana,» rakstīja sengrieķu vēsturnieks Herodots.

Bet varenajam Hapi (Nīlai) ir it kā divas sejas:
viņš gan žēlīgi gādā bagātīgu ražu, gan kā barga, tra-

kojoša stihija aizrauj savos duļķainajos ūdeņos cilvē-

kus un viņu mājokļus.
Palu laikā vasarā, no jūlija līdz novembrim, lielais

Hapi izgāja no krastiem un plaši pārplūdināja apkārtē-

jos laukus, noskalodams visas robežas. Upe kļuva par

garu ezeru. Bet rudenī Nīlas pali pamazām kritās,

atstādami uz laukiem irdenu auglīgu dūņu kārtu. Šai

«asnu laikā», novembra vidū, ēģiptieši sāka sēt, un

pēc četriem mēnešiem jau brieda bagātīga raža — sā-

kās «pļaujas laiks», un vajadzēja steigties.
Sākot ar martu, vairāk nekā pusotra mēneša no svel-

mainās Sahāras pūš briesmīgs sausvējš
1
,

atnesdams

putekļu mākoņus kā pelnus pēc ugunsgrēka. Vēja kar-

stās elpas apdedzinātas, dzeltēja palmu lapas, novīta

1 Šo tveicīgo vēju ēģiptieši tagad sauc par «hamsinu», kas arā-

biski nozīmē piecdesmit, jo tas pūš gandrīz nepārtraukti piecdesmit
dienas.
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puķes un zāle. Sai laikā visa zeme šķita kā tuksnesis,
bet jūlijā no raženajiem Nīlas paliem viss atdzima un

Ēģipte atkal kļuva par ziedošu dārzu.

Ēģiptieši tāpēc uzskatīja, ka gadskārtējās dabas

atdzimšanas dvēsele un radītājs ir «visa kungs» —

Oziriss, auglības dievs. Tas ir viņš, kas atdara Nīlas

avotus un norāda Saulei ceļu, tas ir viņš, cilvēces lab-

daris, kas ēģiptiešiem ir iemācījis zemkopību un devis

likumus. Bet gaišajam, saulainajam Ozirisam ir ļauns
brālis Sets — «zagļu pavēlnieks un krāpšanas vald-

nieks». Sis laupītāju un dabas katastrofu drūmais dievs

katru gadu sūta no tuksneša postīgo sauspūti.
Kādreiz Sets sarīkojis dieviem jautras dzīres un

apsolījis uzdāvināt dārgu sarkofagu tam viesim, ku-

ram tas būs pēc auguma. Tanī varējis iegulties vienīgi
tikai Oziriss. Ļaunprātīgais Sets to tik vien bija gai-
dījis: viņš tūlīt aizcirtis sarkofaga vāku, aizzīmogojis
to ar svina zīmogu un iemetis Ozirisu Nīlas grīvā.

Rūgti raudādama, Izīda meklējusi savu pazudušo
brāli un mīļoto laulāto draugu pa visu pasauli. 1 No

kādas Nīlā ieritējušas dieves asaras ūdens upē sācis

celties un iznesis sarkofagu krastā. Ar visvarenā Rā

palīdzību Izīda atdzīvinājusi Ozirisu. Un, tiklīdz ceļas

augšā no miroņiem «visas radības kungs», tā sākas ari

dabas atdzimšana.

Ik gadus mūžsenā secībā svelmains karstums mai-

nījās ar dzīvinošiem lielās upes plūdiem. Bet nebija tik

vienkārši iepriekš uzzināt, kad Izīda iebirdinās Nīlā

savu brīnišķīgo asaru.

SVĒTĀ ZVAIGZNE

Ne Babilonijā, ne senajā Ķīnā nebija tik komplicē-

tas, prasmīgi iekārtotas apūdeņošanas sistēmas ka

Ēģiptē. Visa zeme kā šaha galdiņš bija sadalīta atse-

višķos iecirkņos. No platā galvenā_ kanāla atzarojās
simtiem mazu kanālu ar savām ūdenskrātuvēm, un

1 Faraoni bieži apprecēja tuvas radinieces, lai valdnieku asinis

saglabātu pilnīgi tīras. Tāpēc arī dievi var nekautrēties un precēt

miesīgas māsas.
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katru lauku varēja apūdeņot atsevišķi neatkarīgi no

citiem.

Ēģiptieši prasmīgi sadalīja ūdeni ne tikai visiem

laukiem, bet arī dažādiem laikposmiem, uzkrādami to

lielās ūdenskrātuvēs un taupīdami tik ilgi, kamēr mirs

Oziriss, Nīla kļūs sekla un trūks ūdens apūdeņošanai.
Netālu no senās Ēģiptes galvaspilsētas Memfīdas1

Fajumas oāzē izveidoja milzīgu ūdenskrātuvi — māk-

slīgu ezeru ar lielu, trīsdesmit divus kilometrus garu
dambi un divām slūžām. Palu laikā ezeru pa slūžām

piepildīja līdz malām, bet sausuma laikā uzkrāto ūdeni

atkal izlaida galvenajā kanālā. Milzīgā ūdenskrātuve
deva iespēju divreiz gadā iegūt bagātīgu ražu.

Desmitiem paaudžu «dzīvo miroņu», kā Ēģiptē
sauca vergus, daudzus gadsimtus raka biezu kanālu

tīklu, cēla ūdenskrātuvju aizsprostus un dambjus, taf-

sīja slūžas. Un visu šo gudri izdomāto apūdeņošanas
sistēmu vajadzēja uzturēt priekšzīmīgā kārtībā, laikus

sagatavot vēlamo un tai pašā laikā bīstamo Nīlas palu
sākumam: citādi pali var negaidīti pārsteigt, sagraut
aizsprostus un dambjus, iznīcināt daudzu gadu darba

augļus.2

Nācās pat naktīs lāpu tumši sārtajā gaismā atzī-

mēt, cik augstu ir cēlies upē ūdens, un uzmanīt palu
sākšanos, lai tikai nepalaistu garām īsto laiku. Citādi

nav pat ko sapņot par labu ražu.

Virs zemes nebija nekādu pazīmju, kas iepriekš pa-
vēstītu par Nīlas paliem. Tāpēc šādas nemaldīgas pa-

zīmes sāka meklēt debesīs. Bet kam gan citam, ja ne

priesteriem, zemkopības vadītājiem, uzņemties šo pie-
nākumu! Viņiem bija visu labumu pārpilnība, viņiem
pietika laika ne tikai zemes lietām, bet arī debess

zinātnei.

Jau apmēram pirms pieciem tūkstošiem gadu pries-
teri astronomi ievēroja, ka ūdens Nīlā sāk celties va-

saras saulgriežu laikā. Precīzāk noteikt šo laiku palī-

1 Memfīdas drupas ir saglabājušās tagadējas Apvienotas
Arābu Republikas galvaspilsētas Kairas tuvumā.

2 Arī mūsu dienās varenā upe, strauji un spēcīgi pārplūzdama,
dažreiz applūdina tuvējos ciemus un sagrauj namus: ta tas, piemē-
ram, bija 1961. gadā.
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dzēja zvaigznes, pareizāk sakot, pati spilgtākā no

tam — Sotisa jeb Srrijs 1
. Ziemā tā Ēģiptē mirdz gan-

drīz visu nakti, pavasarī ir redzama rietumos vakara

stundas, katru dienu arvien vēlāk, kamēr pazūd pavi-
sam un nav vairs redzama.

Bet aptuveni pēc divarpus mēnešiem Sotisa atkal

parādās virs apvāršņa pirms paša saules lēkta, tagad
jau austrumos. Sākumā tā tikko iemirdzas kā spožs di-

mants pie sārtajām rītausmas debesīm un tūlīt no-

dziest rīta saules staros.

Dažreiz šo pirmo Sotisas uzlēkšanu pēc ilgās prom-
būtnes ir grūti pamanīt. Bet dienu pēc dienas tā lec

agrāk un mirdz tik spilgti, ka to viegli ieraudzīt starp
zvaigznēm: nav no tām nevienas, kas būtu tik spoža.

Priesterus visvairāk pārsteidza tas, ka Sotisa pir-
moreiz uzlēca gandrīz tieši tai dienā, kad iestājās vasa-

ras saulgrieži un Nīlā sāka celties ūdens.

Bet daudz kas taču notiek vienā un tai pašā laikā.

Kamēr jūs lasāt šo rindkopu, Padomju valstī ir piedzi-
muši vairāki cilvēki. Bet tas taču ir tikai gadījums, kādi

pilsoņi un pilsones piedzimst vienā un tai pašā brīdī.

Ja nebūtu nejaušību, tad, stingri ņemot, visa mūsu

dzīve liktos neatrisināmu noslēpumu un mīklu pilna.
Varētu pat iedomāties, ka visu pasaulē noteic brīniš-

ķīgi spēki, kas jau iepriekš ir nolēmuši, kādiem noti-

kumiem jānotiek vienā un tai pašā laikā.

Tieši tā arī sprieda Ēģiptes priesteri: nevar būt tikai

gadījums, ka Sotisa uzlec tieši tad, kad sākas Nīlas

pali. Šī debess un zemes notikumu saskaņa ir brīnums,

Ozirisa un visas dabas tuvās augšāmcelšanās dieviš-

ķīga zīme.

«Diženā Sotisa iemirdzas debesīs, un Nīla izplūst

no saviem avotiem,» pauda uzraksts uz kāda tempļa
sienas. Sotisa ne tikai vēstī palus, bet tos arī izraisa

un gādā par bagātu ražu. Un pati spožākā zvaigzne

kļuva par Izīdas iemiesojumu debesīs, par viņas «dvē-

seli».

1 Sīrijs ir šis zvaigznes grieķiski latīniskais nosaukums. Grie-

ķiski «Sirios» nozīmē «spīdošais», tāpat kā ēģiptiski «Sotiss» ir «mir-

dzošais, starojošais». lespējams, ka grieķu «sir» ir radniecīgs san-

skritu «siar», tāpat kā krievu vārds «sijatj».



76

Tagad varēja iepriekš uzzināt, kad auglības dieves

asara ieritēs Nīlā: vajadzēja tikai aprēķināt, cik liels

laiks aprit no Sotisas vienas agrās uzlēkšanas līdz

nākošai, tas ir, cik dienu gadā. Bet tas nepavisam ne-

bija viegls uzdevums.

Vispirms vajadzēja precīzi saskaitīt dienas. Tiesa

gan, matemātika Ēģiptē radās agri: tā bija vajadzīga,
lai aprēķinātu kanālu garumu un platumu, lai izmērītu

un atzīmētu, cik augstu paceļas palu laikā Nīlā ūdens,
lai pēc tam atjaunotu ūdens noskalotās robežzīmes.

Ēģiptiešu hieroglifi, kas nozīmē: «Lielā Sotisa iemirdzas debesīs,
un Nīla izplūst no saviem avotiem.»

Bet starp diviem agriem Sotisas lēktiem paiet pārāk
daudz dienu, lai varētu atcerēties šo lielo skaitli un to

gadu no gada salīdzināt. Katru dienu vajag izdarīt un

pierakstīt astronomiskus novērojumus. Pirms apmēram
pieciem tūkstošiem gadu Ēģiptē radās rakstība kā zī-

mējumi — hieroglifi, kas sākumā bija saprotami tikai

priesteriem. Vārds «hieroglifs» nozīmē svētie raksti.

Tikai pēc ilggadīgiem debess spīdekļu novēroju-
miem un matemātiskiem aprēķiniem varēja sastādīt pa-
reizu kalendāru. Tas tagad bija saskaņots nevis ar

Mēness kustību, kā Babilonijā, bet ar Saules kustību.

Lauksaimniecības gada sākums bija saskaņots ar va-

saras saulgriežiem, kad Nīlā sāk celties ūdens.

Cilvēces vēsturē tas bija pirmais Saules kalendārs,

tāls mūsu visu pašreiz lietotā kalendāra priekštecis. Un

nenoliedzami nopelni ir Ēģiptes priesteriem — astro-

nomiem, kas uzkrāja astronomijas zināšanas šāda ka-

lendāra sastādīšanai. Tagad viņi varēja jau laikus

aprēķināt, kad sāksies raženie Nīlas plūdi.
Bet savus aprēķinus priesteri turēja slepenībā. Vie-

nīgi viņi zināja «debess noslēpumus», vienīgi viņi bija
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pravieši, un viņu pravietojumi piepildījās ar nevaino-

jamu precizitāti.
Tautai priesteru «dievišķīgā viszināšana» likās brī-

nišķīga. Dieva kalpu vara un ietekme kļuva vēl lielāka,
jo viņi prata paredzēt nākotni, kas paslēpta aiz ne-

caurredzama laika aizkara.

KLEJOJOŠAIS GADS

Vasaras naktī, jau ilgi pirms tam, kad sāk sārtoties

rītausma, priesteri dežurēja uz Memfīdas tempļa jumta.
Viņi nepacietīgi gaidīja pirmo Sotisas parādīšanos: ar

šo brīdi sākās visievērojamākie svētki — Jaungads,
sākās lauku darbi.1

Ēģiptes kalendārā bija 365 dienas: divpadsmit mē-

neši tieši ar trīsdesmit dienām jeb trim desmitdienu «ne-

dēļām» katrā, bet gada beigās pielika vēl piecas die-

nas — dievu dzimšanas dienas.

Ļoti vienkāršs un ērts kalendārs, ja nebūtu vienas

diezgan nopietnas aizkavēšanās.

Pirmo gada mēnesi sauca par «totu». Un dīvaina

lieta: ja šogad Sotisa lec pirmajā tota dienā, tad pēc
četriem gadiem dievišķīgā zvaigzne parādās tikai otrās

dienas rītausmā. Kāpēc Sotisa katros četros gados no-

kavējas par veselu dienu?

Priesteri to nevarēja nepamanīt, bet ne jau tūlīt

viņi saprata, ka ar kalendāru notiek kaut kas ļauns.
Beidzot viņi atklāja noslēpumu: gadā nav tieši 365,
bet 36574 dienas. Lūk, no šīm «liekajām ceturtdaļām»
četros gados sakrājas vesela diena, kuras kalendārā ne-

pietiek. Tāpēc tas arī steidzas, aiziet priekšā gada sā-

kumam: kad Nīlā sākas pali, vajag būt pirmajam to-

lam, bet pēc kalendāra ir jau otrais.

Debess pati rada nepieļaujamu jucekli dienu aprē-

ķināšanā, pieliekot kaut kādu tur nevienam nevajadzīgu

1 Vēl līdz šim ēģiptieši katru gadu svin lielās upes palu svētkus.

Jautra tautas karnevāla mūzika skan Nīlas krastos. Augsti uzlido

raķetes, un upes tumšajos ūdeņos atmirdz neskaitāmas spilgtai

ugunis.



78

ceturtdaļu. Dieviem, protams, viss ir atļauts, bet pat
viņiem neklājas jaukt harmonisku kārtību.

Labāk neievērot šo «nepieklājību», neiejaukties de-

bess lietās: varbūt šo papildu ceturtdaļu dievi ir pievie-
nojuši ar gudru ziņu. Tā priesteri nolēma un stūrgalvīgi
turpināja rēķināt gadā 365 dienas, bet Jaungada svētki

aizgāja arvien vairāk uz priekšu. Reizē ar tiem pārvieto-
jās arī visi pārējie svētki.

Mums, protams, liktos smieklīgi un nejēdzīgi sagai-
dīt Jaungadu te 2., te 3. janvārī un pat vēlāk vai arī

svinēt Pirmo Maiju jūnijā, pēc tam augustā utt. Pro-

tams, jautājuma būtība nav mēnešu nosaukumos —

daudz ko nozīmē ieradums; arī ēģiptieši pierada pie sava

klejojošā gada, vēl jo vairāk tāpēc, ka gada sākums

vienas paaudzes laikā pārvietojās tikai par kādām des-

mit dienām.

Bet priesterus tas pat nemaz neuztrauca. Lai jebkuri
svētki, sevišķi svinības par godu spožajai Sotisai —

Izīdai, ceļo pa visām dienām, lai neviena no tām nejūtas
aizvainota. Lai gaišā dieve ar savu asaru un pirmajiem
stariem svētī katru gada dienu pēc kārtas.

Pareizāk sakot, priesteri rūpējās nevis par visu dienu

svētīšanu, bet paši par sevi: viņi sarežģīja kalendāru ar

nodomu, lai neviens, atskaitot viņus pašus, nevarētu gūt
skaidrību šajos samudžinātajos aprēķinos.

Un Jaungads ceļoja pa visām dienām, kamēr neat-

nāca Mūžības svētki.

VIENAS DIENAS FARAONI

īstenībā Ēģiptes darbaļaudīm bija gluži
kādā mēnesī un datumā priesteri ierindo to vai citu

dienu. Zemniekiem bija savs zemkopju kalendārs, kas

bija pieskaņots trim gadalaikiem: iNilas paliem, sējai
un pļaujai.

Un svarīgākie svētki tika saskaņoti ar šo gadalaiku
sākumu. Pirmais Sotisas-Izīdas lēkts vēstīja lielās upes

palus. Pati sēja, sēklu «apbedīšana» zemē, tika uztverta

kā graudu un augu dieva Ozirisa nāve. Reliģiskos rituā-

lus šim dievam par godu izpildīja novembra vidu (pec

tagadējā kalendāra), kad ūdens Nīlā jau kritās. Bet
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Ozirisu godāja ne tikai kā dievu, kas rada dzīvību, vēlāk

viņš kļuva ari par mirušo valstības valdnieku.

Pēc kāda mita Izldai, kas nevainībā bija dzemdējusi
delu Horu, vajadzēja dievišķīgo bērnu slēpt purvainajā
Nīlas deltā, lai paglābtu no viņa tēvabrāļa — nodevēja
Seta ļaunajiem nodomiem. Un dievmātes Izīdas godi-
nāšana senajiem ēģiptiešiem dīvaini savijās ar Ozirisa

kultu. Oziriss, ko nogalinājis viņa brālis, bija cēlies

augšā no miroņiem.
Kad Hors bija paaudzies, viņš uzveica ļauno Setu

un kļuva par uzlecošās saules dievu, kas svin uzvaru

pār tumsu. Bet Oziriss kļuva par augstāko soģi mirušo

valstībā. Tur viņš spriež stingru, bet taisnu tiesu, no-

sver sirdis — mirušo labos un ļaunos darbus, viņu grē-
kus un tikumus un katram atmaksā pēc viņa nopelniem.
Lūk, cik tālā senatnē ir radusies ticība briesmīgajai aiz-

kāpa tiesai.

Sengrieķu vēsturnieks Diodors rakstīja, ka ēģiptieši
uzskatot savas mājas par pagaidu atrašanās vietu, bet

kapus par mūžīgo mājokli. Un ticība aizkāpa dzīvei bija
viens no ēģiptiešu reliģijas pamatiem. Bet ne jau katram

ir lemta nemirstība: tikai tie, kas pat savās domās ir

paklausīgi un no visas sirds ir padevīgi faraonam,

priesteriem un dižciltīgiem kungiem, var izpelnīties

grēku piedošanu un attaisnošanu pastara tiesā.

Taču attaisnoties nav grūti, ja zina kā savus piecus

pirkstus maģiskās «Mirušo grāmatas» buramos vārdus

un formulas. Kas tās labi iemācīsies, tas paglābsies no

četrdesmit diviem nāves grēkiem un iegūs mūžīgu svēt-

laimi. Šī vērtīgā grāmata bija pieejama tikai izglītotiem

bagātniekiem — vienīgi viņi varēja apgūt visas šīs grā-
matas slepenās, dziļās gudrības un tik viegli nodrošināt

sev aizkāpa laimi.

Bet kas gan par prieku, ja tur nāksies strādāt? Nē,,

dižciltīgiem un bagātiem nepiedien strādāt pat viņā

pasaulē. Tādēļ pastāv «ušebti» — atbildētāji. Vergu sta-

tuetes no māliem vai viņu attēli uz kapeņu sienām arī

atgūs dzīvību, lai koptu zemi, strādātu amatus un neno-

gurstoši rūpētos par kungu labklājību.

Aizkāpa dzīve nabadzīgajiem neko labu nesolīja, tā

bija viņu zemes dzīves nīkulības precīza kopija. Laimīga
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nemirstība ir lemta tikai dažiem izredzētajiem, vispirms
saules mīļotajiem dēliem faraoniem: mirstot viņi, tāpat
kā viņu debess tēvs, tikai aiziet aiz apvāršņa.

Ēģiptes ilgajā vēsturē tur cita citai ir sekojušas kā-

das trīsdesmit valdnieku dinastijas. Kad faraons mira

un mantinieku nepalika, tad sākās jauna dinastija. Tā

tas gadījās 2782. gadā pirms mūsu ēras. Vecais faraons

nomira septiņdesmit dienas pirms gada beigām, bet jau-
nais valdnieks gribēja par katru cenu uzkāpt tronī pašā
gada sākumā.

•

Viņš ilgi domāja, kā apiet likumu, un izdomāja diez-

gan asprātīgu viltību. Interesanti tomēr būtu zināt, kā-

pēc tas viņam bija vajadzīgs. Vai nav vienalga, kurā

dienā jāsāk valdīt?

Cēlonis bija mainīgais kalendārs. Tā sākums, 1. tots,

klejoja pa visām gada dienām. Bet tas nevarēja turpi-
nāties bezgalīgi. Kādreiz vajadzēja atnākt tādam ga-

dam, kad 1. tota diena saskanēs ar vissvarīgāko dienu—

ar svētkiem par godu Sotisas agrajam lēktam un Nīlas

palu sākumam.

Katrus četrus gadus šie svētki aizsteidzās 1. totam

vienu dienu priekšā. Cik tad laika būs vajadzīgs ceļoju-
mam pa visām 365 kalendāra dienām? Diezgan daudz:

1460 (365X4) gadi. 1

Ilgi nācās gaidīt, kamēr sakritīs 1. tots ar Sotisas

pirmo lēktu. Toties tik retā Sotisas gada sākumu atzī-

mēja kā vislielākās svinības, kā visu svētku svētkus —

Mūžības svētkus.

Viss pasaulē nenovēršami atgriežas pie sava pirm-
sākuma, mācīja priesteri, un par godu šim principam
dievi ir nodibinājuši Mūžības svētkus. Tautai vajadzēja
ticēt, ka faraonu un viņu uzticamo kalpu — priesteru,
nākotnes pareģu, visspēcīgā vara ir nesatricināmi no-

stiprināta mūžu mūžos.

Sādi sevišķi reti svētki bija pienākuši 2781. gadā
1. totā pirms m. ē. Nav nekāds brīnums, ka jaunais fa-

raons gribēja sākt valdīt šajā visievērojamākajā dienā,

1 Šai laikā pēc ēģiptiešu kalendāra bija pagājis 1461 gads, jo
viņiem katru gadu pietrūka 'A dienas. 1460 gados no šīm neieskai-

tītajām ceturtdaļām sakrājas tieši 365 dienas, tātad viens «lieks»

gads.
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kas gandrīz pusotra tūkstoša gados iekrīt tikai vienu
reizi. Un viņš savu mērķi sasniedza.

Lai pirms manis ir vēl viena dinastija, nolēma atta-

pīgais faraons un pavēlēja septiņdesmit visievērojamā-
kajiem augstmaņiem valdīt pēc kārtas: katrs no viņiem
bija Ēģiptes valdnieks, bet tikai vienu vienīgu dienu.

Bet, kad bija pagājušas septiņdesmit dienas, jaunais
faraons uzkāpa tronī paša Sotisas gada sākumā, kā viņš
tik dedzīgi bija velējies.

NOLĀDĒTAIS MONOTEISTS

Tomēr ir savadi, ka senie ēģiptieši neizlaboja savu

kalendāru. To izdarīt bija pavisam viegli un vienkārši:
kalendāra taču pa četriem gadiem pietrūka viena vesela

diena, ja pievienotu to katram ceturtajam gadam, tad

gada sakums nemaldītos pa visām dienām.

Taču Ēģiptes astronomi, kas pārzināja kalendāru,
bija vispirms nevis zinātnieki, bet priesteri. Ilgos gad-
simtos viņi bija uzkrājuši daudz zināšanu, bet viņi pat
nemēģināja saprast un izskaidrot dabas parādību cē-

loņus un atklāt to likumus, tieši otrādi — viņi kavēja
zinātnes attīstību.

Pār pasauli valda dievi, iejaukties viņu slepenajos
norādījumos ir bīstami un grēcīgi: tāda bezgodīga pār-
drošība var apvainot un sadusmot pasaules pavēlniekus,
un viņi par to var bargi atriebties. Cilvēkiem vajag akli

ticēt dieviem un padevīgi pakļauties viņu gribai, kuru

pasludina priesteri.
Nekurnēdami strādāja vergu un pusvergu miljoni:

nabadzīgie zemnieki, kurus nospieda nenomaksājamu

nodokļu nasta, un sīkie amatnieki, kas mitinājās pilsētu

nomaļu pussabrukušajās būdās. Bet arī tautas ilgās pa-
cietības mērs reiz bija pilns, un tā sacēlās pret saviem

apspiedējiem. Viena šāda sacelšanās notika apmēram

pirms trīs tūkstoši septiņi simti gadiem.
Izsalkušie ļaudis, apbruņojušies ar rungām, zobeniem

un lokiem, izlaupīja muižas un labības noliktavas, sa-

grāba zemi un lopus, nogalināja dižciltīgos un bagātos,
gāza no troņa pat pašu valdnieku — dievu. Nepasargāja



82

toreiz akmens piramīdas un pazemes slēptuvju labirinti

tajos noglabātos dārgumus.
1

Kādā senajā rokrakstā uz papirusa priesteris Ipuvers
skumīgi vēstī par dumpi: «Tam, kuram agrāk nebija
maizes un sandaļu, tagad ir klētis, un dārgumi pieder
neievērojamiem ļaudīm... Bagātie bēdājas, bet naba-

dzīgie ir prieka pilni. Zeme ir apgriezušies otrādi, kas

bija apakšā, tagad ir pacēlies augšā.» Kad sacelšanās

bija nežēlīgi apspiesta, Ipuvers triumfēja: «Cilvēku ro-

kas atkal sāks būvēt piramīdas, rakt kanālus un dēstīt

dieviem kokus
...

Ir labi, ka dižciltīgie priecājas ar gavi-
lēm savos namos.»

Bet dižciltīgie un priesteri negavilēja ilgi: pēc pus-

gadsimta Ēģipti iekaroja Āzijas staiguļi hiksosi. Viņi ar

priesteriem netaisīja nekādas ceremonijas un nodibināja
savu kārtību.

Hiksosu valdnieks Salitiss pienācīgi novērtēja ēģip-
tiešu kalendāra labās īpašības, tikai nolēma izbeigt ne-

vajadzīgo Jaungada klejošanu pa visām dienām, pielik-
dams vienu dienu katram ceturtajam gadam. Taču šim

labojumam nebija ilgs mūžs.

Svešinieki Ēģiptē valdīja vairāk nekā simt gadu.
Kad hiksosus padzina, priesteri atjaunoja agrāko ceļo-

jošo kalendāru.

Pagāja vēl simt gadu, un Ēģipte kļuva par varenāko

senās pasaules lielvalsti. Uzvarām bagātos karos tika

paplašinātas valsts robežas. lekarotās zemes — Nūbija

(Etiopija), Sīrija, Palestīna, Feniķija — deva bagātīgus
meslus: zeltu, ziloņkaulu, dārgakmeņus, sudraou un

savu amatnieku labākos izstrādājumus. Un galvenais —

uzvaras deva Ēģiptei simtiem tūkstošu vergu.

Valdnieka galms slīga neredzētā greznībā, vergi raka

jaunus kanālus, cēla vēl dižākas pilis un tempļus neka

agrāk. Faraoni, augstākie karavadoņi, dižciltīgie gal-

minieki kļuva bagāti, bet par priesteriem nebija pat ko

runāt: tikai viņu lūgšanu dēļ dievi esot padarījuši Ēģipti

par varenu pasaules lielvalsti. levērojamākais Saules

1 Lielāko šo dārgumu daļu vēlākizlaupīja. Līdz musu dienam,
trīsdesmit divus gadsimtus, ir saglabājušās tikai ārkārtīgi bagātās

Tutanhamonakapenes, kuras atklāja 1922. gada.
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dieva Amona templis tā laika galvaspilsētā Tēbās mir-

dzēja pasakainā krāšņumā, un Amona priesteriem bija
neierobežota vara. Pat pašam valdniekam vajadzēja vi-

ņus uzklausīt, jo tikai priesteriem zināma dievu slepenā
griba.

Tomēr faraons Amenhoteps IV iedrošinājās neievē-

rot seno ticību: viņš atteicās no daudzdievības un pa-
sludināja par vienīgo dievu Atonu, kas iemiesots Saules

zelta diskā. Liels jauninājums tas nebija: jau agrāk
taču pielūdza bez citiem dieviem arī Sauli, dēvējot to

par Rā, par Amonu un citādi. Bet tagad Atons kļuva ne

vien par galveno, bet arī vienīgo kungu.
Tikai viņam veltīja jaunus tempļus un nesa bagātī-

gus upurus un dāvanas, bet citus dievus nācās aizmirst,

un to priesteri kļuva gandrīz vai bezdarbnieki. Faraons

pat sava agrākā vārda Amenhotepa («Amons ir apmie-
rināts») vietā pieņēma Ehnatona («Atonam patīka-
mais») vārdu un pārcēla galvaspilsētu no Tēbām uz

īpaši uzcelto jauno, lielo pilsētu — Ahetatonu — «Atona

debess malu» (tagad šo vietu sauc par Tel cl Amarnu).

Jauno galvaspilsētu drīz vien izdaiļoja valdnieka pi-
lis un tempļi, ko veltīja Atonam un viņa dzīvajam iemie-

sojumam Ehnatonam. Tēbu priesteri un dižciltīgā aris-

tokrātija to uzskatīja par svētuma zaimošanu, bet gribot

negribot tiem vajadzēja samierināties ar untumainā

valdnieka zaimiem.

Viens vienīgais dievs, debešķīgā Saule, padarīja vēl

diženāku savu vienīgo dēlu faraonu «zemes Sauli», kas

valda pār lielo valsti ar tās daudzajām ciltīm. Kā tūkstoš

gadus vēlāk Marduks Babilonijā un pēc tam ebreju,

kristīgo un musulmaņu viendievības, tā arī Atona kults

varētu saliedēt Ēģiptei pakļautās tautas, pamazām izdel-

dējot šo tautu pagāniskās reliģijas. Tomēr tās nebija
Ehnatona galvenās rūpes: viņš centās vājināt visvareno

priesteru autoritāti un vecās aristokrātijas ietekmi, kas

ierobežoja faraona despotisko varu. Un, kamēr bija

iespējams, Ehnatons stipri «ierobežoja» priesterus. Bet

drīz pēc valdnieka atkritēja nāves Atona vārdu nodeva

aizmirstībai, agrāko dievu senās tiesības atjaunoja un

faraonu apveltīja ar nicinošu iesauku «nolādētais». Tā
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ari neizdevās mēģinājums nodibināt viendievību
— kat-

rai lietai savs laiks.

Priesteri atkal kļuva par stāvokļa noteicējiem: tikai

viņi pārzināja reliģiskos ritus un svētkus saskaņā ar ka-

lendāru, ko dievi bija svētījuši. Priesteri greizsirdīgi

sargāja šo spēcīgo ieroci, kas viņiem deva varu pār
tautu. Katram faraonam, kas kāpa tronī, pēc priesteru
pieprasījuma vajadzēja zvērēt, ka viņš nekad negrozīs
no seniem laikiem iekārtoto kalendāru, nepieliks un ne-

atņems nevienu dienu, nepārcels svētkus no viena da-

tuma uz otru.

Un tomēr viens no Ēģiptes valdniekiem neievēroja
svinīgo zvērestu.

EVERGETA DEKRĒTS

1866. gadā, kad raka slaveno Suecas kanālu, Kanopes
pilsētā sena tempļa drupās atraka akmens plāksni ar

ēģiptiešu hieroglifiem. Tai laikā zinātnieki vēl nepārval-
dīja visas senās rakstības fineses, bet akmenī iecirsto

uzrakstu pat nenācās atšifrēt: blakus ēģiptiešu tekstam

bija tā tulkojums grieķu valodā. Kas gan bija teikts šajā
uzrakstā?

Vērtīgais atradums attiecās uz Ēģiptes tūkstošgadē-

jās vēstures beidzamo posmu. Vareno valsti bija iekaro-

juši persieši, un pēc tam tā kļuva par Maķedonijas
Aleksandra lielvalsts sastāvdaļu. Pilsētu, kuru nodibi-

nāja 331. gadā pirms m. ē., nosauca viņa vārdā par

Aleksandriju (sk. karti 21. lpp.), un piramīdu zemē sāka

valdīt jauna dinastija — Ptolemaji.
Aleksandrija kļuva par Ēģiptes galvaspilsētu un

par vienu no lielākajiem kultūras centriem visā senajā
pasaulē. Ļoti slavens kļuva ievērojamais Aleksandri-

jas museijons (muzejs) — deviņu mūzu, mākslu un zi-

nātņu veicinātāju dieviešu templis. Bet tas nebija muzejs
šā vārda tagadējā nozīmē, bet drīzāk zinātņu akadē-

mija.
Seit atradās ļoti bagāta bibliotēka — vairāk nekā

pusmiljons rokrakstu, kas bija savākti no dažādām ze-

mēm. Museijonā strādāja daudzi izcili zinātnieki, un
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viņu slavenos darbus zinātnes vēsture ir pelnīti padarī-
jusi nemirstīgus.

Ģeogrāfs un matemātiķis Eratostens pirmo reizi un

ar ta laika apstākļiem lielu precizitāti izmērīja Zemes

rādiusa un ekvatora garumu. Mehāniķis Hērons, auto-
mātikas pionieris, izgudroja daudzus automātiskus apa-
rātus, pat veselu automātu teātri, un konstruēja rotaļ-
lietu — nākošās tvaika mašīnas prototipu. Astronoms

Aristarhs drosmīgi devās cīņā pret reliģijas pasakām,
kas Zemi uzskatīja par nekustīgu Visuma centru. Nevis

Saule un zvaigznes griežas ap Zemi, bet Zeme pati grie-
žas ap Sauli, apgalvoja zinātnieks. Par tādu «bīstamu

brīvdomību» priesteri apvainoja Aristarhu bezdievībā.

Faras salā, netālu no Aleksandrijas ostas, bija uz-

celta slavenā bāka — viens no septiņiem pasaules brīnu-

miem. Uz tās jumta vienmēr dega ugunskurs, kura

gaismu atstaroja daudzi spoguļi, bākas blāzma rādīja
pareizu ceļu kuģu vadītājiem tālu jūrā.

Visā senajā pasaulē bija pazīstami lieliski iekārtotā

Aleksandrijas observatorija. Šeit tika izdarīti ievērojami
atklājumi, precīzāk noteikts arī gada garums. Kāds as-

tronoms ieteica valdniekam Ptolemajam 111 Evergetam
izlabot kalendāru, pārveidot to no klejojoša par nemai-

nīgu, lai tas saskanētu ar Saules gadu.

Evergets paklausīja zinātniekam ne tikai tāpēc vien,
lai uzlabotu kalendāru, — viņš gribēja iemūžināt arī

savu dzimšanas dienu. Un, lūk, šai dienā, 238. gada
7. martā pirms m. ē., valdnieks pavēlēja iecirst uz ak-

mens plāksnes Kanopes templī savu lēmumu, kuru vēs-

turnieki ir nosaukuši par Kanopes dekrētu.

Valdnieks aizrādīja, ka Sotisas zvaigzne katros čet-

ros gados pavirzās vienu dienu uz priekšu, tāpēc vasarā

svinamie svētki pāriet uz ziemas mēnešiem. Lai tā ne-

būtu, tika dots rīkojums pēc katriem četriem gadiem pie-
likt pirms Jaungada vēl 366. dienu. Un lai visi zina, ka

valdnieks Evergets no šī laika ir laimīgi novērsis kļū-
mes gadalaiku un gadu aprēķināšanā.

Tomēr priesteri arī šoreiz sāka cīņu pret saprātīgo
lēmumu, pat visvarenais valdnieks nekādi nevarēja tikt

galā ar ietiepīgajiem dieva kalpiem. Seno ēģiptiešu ka-

lendārs vēl ilgi palika klejojošs kalendārs.



Pagāja vairāk nekā divi simti gadu pēc Kanopes
dekrēta izdošanas. Ēģipte atkal bija iekarota, šoreiz

to bija iekarojuši romieši. Romas imperators Augusts
26. gadā pirms m. ē. Aleksandrijā noteica tādu kalen-

dāru, kādu bija ierosinājis Evergets.
Sis Aleksandrijas kalendārs, kuram tagad jau apmē-

ram divi tūkstoši gadu, ir daudz vienkāršāks un ērtāks

nekā mūsējais: tajā ir divpadsmit mēneši un katrā trīs-

desmit dienas, bet gada beigās tiek pieliktas piecas vai

sešas papildu dienas. Sādu kalendāru vēl līdz šim lieto

AAR kristīgie, kopti un etiopi, kas sevi uzskata par tie-

šiem pirmo kristīgo draudžu dibinātāju pēctečiem Ēģiptē.
Tomēr gadus viņi skaita nevis no mītiskā Kristus dzim-

šanas, bet no patiesa vēsturiska notikuma — no Romas

imperatora Diokletiāna uzkāpšanas tronī 284. gada
29. augustā (sk. 126. lpp). Aleksandrijas kalendārs līdz

šim laikam ir labākais no visiem. Diemžēl, tagadējo
kalendāru mēs neesam mantojuši no ēģiptiešiem, bet no

romiešiem.
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Piektā nodaļa

JUCEKLĪGAIS

KALENDĀRS

PONTIFIKU BLĒDĪBAS

D
ivains kalendārs bija se-

najā Romā. Gads sākās

ar martu, un tajā bija divpadsmit mēneši: vienā no tiem

bija 28 dienas, bet visos pārējos pārmaiņus 29 vai 31

diena.

1. Martius ... 31 5. Quintilis .. 31 9. November .. 29

2. Aprilis
....

29 6. Sextilis
...

29 10. December
...

29
3. Maius

...
31 7. September 29 11. Januarius ... 29

4. Junius .... 29 8. October
..

31 12. Februarius .. 28

Pazīstami nosaukumi, bet diezin vai jūs zināt, kā tie

radušies.

Pirmais mēnesis — lauku darbu sākums — bija vel-

tīts kara dievam Marsam, kuram bija jāsargā mierīgais
darbs. Otrais mēnesis savu vārdu ir dabūjis no vārda

«aperire» — atvērt, jo aprīlī atveras kokiem pumpuri
un laukos dīgst zaļi asni. Trešajam un ceturtajam mē-

nesim ir dieviešu vārdi: pavasara plaukuma dieves Mai-

jas un auglības dieves Junonas.

Nākošos sešus mēnešus vienkārši nosauca ar kārtas

skaitļiem: quintilis — piektais, sextilis — sestais un tā

līdz desmitajam — december.

Vienpadsmitais mēnesis bija divsejainā Janusa mē-

nesis. Šis laika dievs amatu savienošanas kārtībā sar-

gāja visas ieejas un izejas, sākot ar pilsētu vārtiem un

beidzot ar katras atsevišķas mājas durvīm, un tāpēc to

nereti tēloja ar atslēgu rokā. Kā uzticamam romiešu sar-
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gam un laika valdniekam, Janusam bija divas sejas, lai

redzētu visu sev priekšā un aiz muguras, lai ieskatītos

nākotnē un neaizmirstu pagātni.
Visos mēnešos, pēc senas māņticības, dienas bija lai-

mīgajā nepārskaitlī — 29 vai 31, un tikai vienam bija
nodarīta pārestība.

1 So pēdējo mēnesi, kas bija veltīts

grēku nožēlošanai un mirušo piemiņai, sauca nāves dieva

Februona vārdā, un tam bija 28 dienas. Tikai pašā drū-

mākajā mēnesī februārī dienas bija nelaimīgajā pār-
skaitlī, un tas bija pats īsākais, lai ātrāk beigtos.

Taču arī viss kalendārs izrādījās pārāk īss — pavi-
sam 355 dienas — un tas beidzās par 10V4 dienas ātrāk,
nekā pienākas. Sī starpība ar katru gadu palielinājās,
un iznāca tā, ka dabā vēl ziema, bet pēc kalendāra jau
marts.

Ar tik steidzīgu kalendāru, kas neievēro gadalaikus,

nepatikšanu bija bez gala. īstenībā tas bija mūsu vecais

paziņa Mēness kalendārs, kuram bija pielikta vēl viena

diena.

Visus svētkus un kalendāru pārzināja priesteri, pon-
tifiki. Viņi norādīja, kādas dienas jāuzskata par laimī-

gām, kādas par nelaimīgām vai daļēji nelaimīgām.
Vai nu viņi, pontifiki, netiks galā ar nekārtībām kalen-

dārā?

Un viņi izdomāja, kā nodibināt kārtību. Reiz pa di-

viem gadiem pieliksim vēl vienu mēnesi mercedoniju 2
,

kuram būs pārmaiņus 22 vai 23 dienas, nolēma priesteri.

Tagad iznāca šāda četrgade: tās pirmajā — īsajā

gadā bija, kā parasts, 355 dienas, otrajā — mazliet ga-

rākajā gadā bija 377 (355 +22) dienas, trešaisgads bija
atkal īsais, bet ceturtajā — visgarākajā gada bija jau
378 (355 +23) dienas. Likās, ka nemaz nebūtu tik

slikti — vajadzēja pārvarēt tikai vēl vienu nopietnu ka-

vēkli.

Pie debesīm taču ir divpadsmit zodiaka zvaigznāju,

tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst pielikt trīspadsmito

1 Domājams, ka senie romieši tapec ta «cienīja» nepārskaitļus,
ka šo skaitļu nepārtrauktas rindas summa ir vesela skaitļa kvad-

rāts: I+3 =4, tas ir, 22; I+3+ 5 = 9, tas ir, 3 2 utt.
2 Nosaukums cēlies no vārda «mērces» (samaksa), jo šaja laika,

tas ir, gada beigās, nomaksā visus parādus.
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mēnesi pie tiem divpadsmit, kurus paši dievi devuši

No šīs nelaimes priesteri tika laukā ar godu:
viņi noslēpa no dieviem mercedoniju, ietilpinādami to

paklusām februāra otrajā pusē.
Pavisam jocīgs tagad kļuva šis divkāršais mēnesis,

kuram bija piecdesmit vai piecdesmit viena diena. Līdz

23. datumam ilga februāris, tad sāka skaitīt no pirmā
mercedonija līdz tā pēdējai dienai, pēc tam, 'it kā nekas

nebūtu noticis, atkal atgriezās pie februāra un turpi-
nāja skaitīt 24., 25. datumu un tā tālāk līdz 28. februā-

rim.

Ar tik nejēdzīgu paņēmienu izdevās saglabāt pē-
dējā mēnesī tradīcijas sankcionēto dienu skaitu tikai

izskata dēļ. Dievi nav aizvainoti, un kalendārs kārtībā,
līksmoja priesteri. Bet viņi kļūdījās. Kārtības kā ne-

bija, tā nebija, tāpēc ka kalendārā bija ielavījusies
viena lieka diena. Kur tā bija cēlusies?

Priesteri, pienācīgi neaprēķinājuši, katrā četrgadē

ievietoja divus mercedonijus ar 22 un 23 dienām jeb
pavisam 45 dienas. Tāpēc katrs četrgades gads vidēji
kļuva par ll'A dienas garāks, bet vajadzēja tikai 10V4

(45 : 4) dienas. Tā, lūk, radās liekā diena.

Agrāk kalendārs bija pārāk īss un steidzīgs, tagad
tas kļuva pārāk garš un gauss. Trīsdesmit gados no

šīm liekajām dienām sakrājās jau vesels mēnesis: pēc
kalendāra marts tikai sākas, bet vajadzēja jau būt pir-

majam aprīlim. Un, jo tālāk, jo ļaunāk.
Florāliju svētki par godu ziedu un jaunības dievei

Florai sākās 28. aprīlī, bet pēc mūsu kalendāra 28. ap-
rīlis pienāca tikai maija beigās, pļaujas svētkus vaja-
dzēja svinēt gandrīz vai ziemā. Tikai viena liekā diena

radīja neciešamu jucekli visos aprēķinos. Pavasara

svētki aizslīdēja līdz vasarai, rudens svētki līdz zie-

mai. Bet jautājums nebija tikai par svētkiem; tie taču

bija saistīti ar lauku darbu sākumu vai beigām, un ka-

lendārs zaudēja katru jēgu: tas nevarēja noteikt pa-

reizu dienu skaitu saskaņā ar gadalaikiem.

Kalendāru kaut kā vajadzēja saskaņot ar gadalai-

kiem, izdarīt jaunus labojumus, bet par to noteicēji bija

vienīgi priesteri, sevišķi viņu vadonis, ko titulēja par

pontifiku lielo. Bet viņiem bija savas intereses, un pon-
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tifiki rīkojas ar kalendāru, ka gribēja, pareizāk, ka vi-

ņiem bija izdevīgāk.
Parasti pirmajā janvārī stājās amatā jaunie kon-

suli, Romas republikas pārvaldītāji, ko tautas sapulces
ievēlēja uz vienu gadu. Prokonsulus, kas neierobežoti

saimniekoja bagātajos, Romai piederošajos apgabalos,
arī ievēlēja tieši uz vienu gadu. Bet šo gadu priesteri
pēc savas gribas varēja pastiept garāku kā gumiju vai

arī saīsināt, ja tas viņiem labpatikās.
Vajadzēja tikai augstajiem amatvīriem pontifikus

uzpirkt, un kalendārs kļuva par vienu mēnesi garāks.
Ja virspriesteris vēlas atbrīvoties no viņam nesimpā-
tiskiem konsuliem vai pakalpot nodokļu ievācējiem,
tad, ņemiet par labu, gads negaidot kļuva īsāks.

Dažreiz lielais pontifiks nokļuva grūtā situācijā.
Kāds augļotājs — un to Romā bija vairāk, nekā vaja-
dzīgs, — piesola krietnu žūksni naudas par gada saī-

sināšanu, lai ātrāk saņemtu parādu vai procentus. Bet

šai pašā laikā, kā par spīti, ievērojams patricietis, diž-

ciltīgs romietis, kas pavisam nesteidzas atdot parādu,

pasniedz vērtīgu dāvanu, lai pagarinātu nomaksas ter-

miņu. Ko tagad darīt? Parasti pontifiks rīkojās «go-

dīgi»: viņš ņēma kukuli no abiem, bet darīja pa prā-
tam tam, kas deva vairāk.

Visas šīs mahinācijas un priesteru spekulācijas tā

samudžināja laika rēķinus, ka pat lielajam pontifikam

grūti bija tikt skaidrībā. Lai izbeigtu ļaunprātības, va-

jadzēja nomainīt juceklīgo kalendāru.

So reformu īstenoja Jūlijs Cēzars.

KALENDĀRA «REKONSTRUKCIJA»

levērojamais karavadonis Jūlijs Cēzars 45. gadā
pirms m. ē. sagrāba augstāko varu Romas valstī, bet

jau pirms tam viņš bija ievēlēts par virspriesteri.
Cēzars zināja, ka ēģiptiešiem ir labs kalendārs, un, ja
viņš to būtu ieviesis, turklāt ar Evergeta labojumu,
mums būtu parocīgāks kalendārs nekā tagadējais.

Tomēr pat visvarenais Romas valsts pavēlnieks un

virspriesteris neiedrošinājās ignorēt visus reliģiskos
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aizspriedumus. Pēc Aleksandrijas astronoma Sozigena
padoma Cēzars nolēma vienīgi pārveidot romiešu ka-

lendāru pēc ēģiptiešu kalendāra parauga. Un pārvei-
dojums bija vajadzīgs pamatīgs.

Vispirms vajadzēja atbrīvoties no nejēdzīgā merce-

donija. Bez mercedonija gadā palika 355 dienas, tātad

līdz gada beidām pietrūka IOV4 dienas. Desmit dienas

Sozigens piešķīra īsajiem romiešu mēnešiem. Pieciem

mēnešiem pielika pa vienai dienai, trim — pa divām,
tātad pavisam pielika vienpadsmit dienas, viena diena

vairāk, nekā vajadzīgs. Nācās atņemt vienu dienu ok-

tobrim. Pēc šī pārkārtojuma atjauninātajiem mēne-

šiem bija šāds dienu skaits (gads tagad jau sākās pir-

majā janvārī):

Januarius 31 (29 +2) Maius 31 (kā agrāk)
Februarius 29 (28 +1) Junius 30 (29 +1)
Martius 31 (ka agrāk) Quintilis 31 (ka agrāk)
Aprilis 30 (29 + 1) Sextilis 30 (29 + 1)

September 31 (29 +2)
October 30 (31—1)

November 31 (29 +2)
December 30 (29 +1)

Kā redzat, Cēzars drosmīgi neievēroja seno māņti-

cību, kas saistījās ar pārskaitļiem, un uzdrošinājās

pieciem mēnešiem noteikt 30 dienas katram. Bet kādēļ

bija vajadzīga visa šī «rekonstrukcija»?
Cēzars pieņēma Sozigena ierosinājumu, un kalen-

dārs ieguva noteiktu struktūru: visiem nepāru,mēne-

šiem dienu skaits bija nepārskaitlis — 31, bet visiem

pāru mēnešiem bija 30 dienas. Tādu regulāru garo un

īso mēnešu secību nav grūti iegaumēt. Šo kartību jauca
tikai visīsākais mēnesis februāris, kuram bija 29 die-

nas.

Pēc tāda pārkārtojuma kalendārā bija 365 dienas,
bet vajadzēja būt 36574. No šīm ceturtdaļām četros ga-

dos izveidojas vesela diena. To nolēma pielikt katram

ceturtajam gadam. Atcerieties, ka tā savā dekrētā, ku-

ram bija tik īss mūžs, bija noteicis arī Evergets.

Kādā gan mēnesī ievietot 366. — papildu dienu?

Varētu likties, ka visvienkāršākais būtu pagarināt vis-
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īsāko mēnesi — februāri, pieliekot tam vēl vienu —

trīsdesmito dienu. Bet lielais pontifiks Cēzars neiedro-

šinājās tā rīkoties. Viņš izlietoja priesteru izmēģināto
viltību un papildu dienu iestarpināja tai vietā, kuru

agrāk bija ieņēmis padzītais mercedonijs, proti, starp
23. un 24. februāri.

Viltība izdevās arī šoreiz: lētticīgie dievi krāpšanu
nemaz nepamanīja vai vismaz neko neizrādīja, ka feb-

ruārim bija divi 24. datumi. Un pat līdz šim ir sagla-
bājusies atmiņa par šo amizanto Cēzara izdarību. Tas

ir diezgan interesants gadījums, un ir vērts par to pa-
stāstīt sīkāk.

Romiešu kalendārā no agrākās dienu skaitīšanas

pēc «Mēness saraksta» bija saglabājies mēneša sadalī-

jums trijās nevienlīdzīgās daļās starp kalendām, nonām

un īdām.

Katrs mēnesis sākās ar jaunu Mēnesi: tikko parā-
dījās jaundzimušā Mēness bālais sirpis, tūlīt pēc pries-
teru rīkojuma īpašs vēstnesis uz ielām, tempļos un lau-

kumos skaļi, lai visi dzirdētu, sauca, ka sācies jauns
mēnesis. Latīniski «es saucu» ir «caleo», un tāpēc visu

mēnešu pirmās dienas sauca par kalendām, tas ir, par
«izsaucamām». No šī vārda ir cēlies arī mūsu kalen-

dāra nosaukums.

Nākošo Mēness fāzi, pirmo ceturksni, romieši attie-

cināja uz 5. vai 7. mēneša datumu un šo dienu sauca

par nonām, bet pilnu Mēnesi, 13. vai 15. datumu, —

par īdām.

Kad tuvojas Pirmais Maijs vai Oktobra gadadiena,
mēs bieži sakām un laikraksti atgādina: līdz Pirmajam

Maijam vēl paliek piecas dienas, četras, trīs ... Bet ro-

mieši vienmēr tā skaitīja dienas nevis no pirmā da-

tuma uz nākamo, bet otrādi, tā sakot, no beigām uz sā-

kumu, nosakot, cik dienu palicis līdz tuvākajām nonām,
īdām vai kalendām.

Neteica vis 30. aprīlī, bet «maija kalendu priekšva-

karā», neteica 29. aprīlī, bet trešajā dienā pirms maija
kalendām utt. Pēc tāda ačgārna rēķina 24. februāri

sauca par sesto (latīniski sestais — sextus)
_

dienu

pirms marta kalendām. Četros gados reizi februāri pa-
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pildinaja vel ar vienu 24. datumu, un to dēvēja par
«divreiz sesto» — bissextus, bet tādu gadu sauca par
bissextilis. 1

No šī vārda krievu valodā ir cēlies sakropļotais no-

saukums «visokosnij» gadam ar 366 dienām2' (ievēro-
jiet — atkal divi sešnieki!). 366 dienas ir tiem gadiem,
kuru kārtas skaitlis bez atlikuma dalās ar četri, piemē-
ram, 1960., 1964., 1968. Taču atšķirībā no senajiem ro-

miešiem mēs dieva nebaidāmies un pieliekam vienu

dienu februārim beigās. Šim mēnesim parasti ir 28 die-

nas. Bet par to vēl būs jārunā.

VISGARĀKAIS GADS

Gada sākumu Cēzars pārcēla no marta uz janvāri.
Divsejainais Jānus ieņēma laika dievam piemērotu
vietu: viņš varēja nolūkoties kā uz pagājušo, tā uz nā-

košo gadu. Tomēr ne jau tāpēc viņa mēnesim bija dota

pirmā vieta, bet vienkārši ērtības dēļ: 1. janvārī pēc se-

nas tradīcijas jaunievēlētie konsuli un arī Romas ieka-

roto apgabalu pārvaldnieki uzņēmās savus pienākumus.
Un vēl līdz šim laikam mēs sagaidām Jaungadu

pašā drūmākajā un aukstākajā mēnesī, kaut gan daudz

patīkamāk būtu svinēt tādus svētkus pavasarī, kā to ir

darījušas daudzas Austrumu tautas. Ne jau velti Puš-

kins to laiku, kad visa daba svin dzīvības atjaunoša-

nos, ir nosaucis par «gada rītu». Vēl ērtāk būtu saska-

ņot Jaungadu ar kādu no ekvinokcijām vai saulgrie-
žiem — ar momentiem, kurus precīzi nosaka Zemes

kustība ap Sauli, tad kalendārs iegūtu stingri_ zināt-

nisku raksturu, kā tas bija Francijā pēc buržuāziskās

revolūcijas.
Neko darīt, nākas rēķināties ar gadsimtiem ilgu

tradīciju. Bet janvāra un februāra pārvietošana no

gada beigām uz gada sākumu radīja smieklīgu pārpra-

tumu.

1 «Bis» (divreiz) mēs arī tagad vēl saucam, kad lūdzam atkār-

tot mums iepatikušos priekšnesumu.
2 Latviski šādus gadus sauc par garajiem gadiem.
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Marts bija pirmais mēnesis, bet tagad kļuva trešais.

Pārlēca par divām vietām uz priekšu arī visi pārējie
mēneši: septembris, kuram pēc sava vārda jēgas vaja-
dzēja būt septītajam mēnesim, kļuva par devīto; oktob-

ris, astotais, — par desmito; novembris, devītais, — par
vienpadsmito; decembris, desmitais, —

par divpa-
dsmito.

Arī šai gadījumā Cēzars neiedrošinājās atkāpties
no veca paraduma. Tikai piektais mēnesis, quintilis, ta-

gad septītais, tika nosaukts Cēzara vārdā par jūliju, bet

sextilis vēlāk dabūja Cēzara pēcteča ķeizara Augusta
vārdu.

Tā ir saglabājušies mūsu kalendārā mēnešu nosau-

kumi pēc romiešu valdnieku, dievu un dieviešu vārdiem,

pēc skaitļu vārdiem, kuri neatbilst savai nozīmei un

kuri neko neizsaka ne prātam, ne sirdij.
Krievu valodā ir saglabājusies arī kāda cita Romas

senatnes palieka — vārds «kaņikuli» 1.
Visspilgtāko

zvaigzni mūsu debesīs, Sīriju (Lielā Suņa zvaigznājā),
romieši sauca par «Suņa» zvaigzni, latīniski «Cani-

cula». Pirmo reizi pēc ilga pārtraukuma šī zvaigzne
uzlēca jūlijā (pēc mūsu kalendāra), vēstīdama viskar-

stākās dienas gadā — «suņu dienas».2 Sajās nogurdi-
noši tveicīgajās «suņu dienās», apmēram no 22. jūlija
līdz 23. augustam, bagātie romieši aizbrauca uz savām

vasarnīcām ārpus pilsētas, lai lauku klusumā «atpūs-
tos» no bezrūpīgās dzīves pilsētā ...

Jauno kalendāru nevarēja ieviest tūlīt. Priesteru

spekulatīvo triku dēļ kalendāra datumi bija aizsteigu-
šies par astoņdesmit dienām priekšā gadalaiku sāku-

miem — ekvinokcijām un saulgriežiem. Kā izpirkt dieva

kalpu grēkus?

Lai saskaņotu jauno kalendāru ar Saules gadu,
dienu skaitīšanu vajadzēja apturēt. Sozigens ierosināja

atgriezt pavasara ekvinokciju «savā dienā», kas tai

laikā bija 25. marts, — tad arī reliģiskie svētki nostā-

sies savās vietās, kas tiem ir paredzētas saskaņa ar

1 Vasaras brīvdienas.
2 Interesanti, ka mūsu zemē par «suņa laiku» sauc lietainas

rudens dienas.
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lauku darbiem. Visvienkāršāk būtu bijis ievietot šīs
kļūmīgās astoņdesmit dienas pēc janvāra vai februāra,
tad jau 46. gada martā pirms m. ē., kad tika izdarīta

reforma, kalendārs būtu bijis kārtībā. Bet pat lielais

Cēzars neiedrošinājās tik atklāti neievērot reliģijas tra-

dīcijas — to jau vairs dieviem nenoslēpsi.
Vajadzēja veikt diezgan sarežģītas operācijas. Un

kas gan viss tik nenotika vecā kalendāra pēdējā gadā?!
Vispirms parastajām 355 dienām pielika aplamo

mercedoniju ar 23 dienām, kuras ietilpināja savā pa-

rastajā vietā starp 23. un 24. februāri. Tad uz gada bei-

gām, starp novembri un decembri, ievietoja vēl divus

mēnešus bez vārdiem ar 33 un 34 dienām. Šis visga-
rākais gads vēsturē tika sastādīts pāri katram mēram:

tanī bija 15 mēneši — 445 dienas!

Ne jau velti to iesauca par juceklīgo un haotisko

gadu. Toties šim pēdējam romiešu kalendāra juceklim
vajadzēja novērst visas tīšās vai netīšās kļūdas, visas

priesteru blēdīgās kombinācijas, atklātās un slepenās.
Bet priesteri bija viltīgi un atkal radīja jucekli.

Jaunais kalendārs tika ieviests pirms vairāk nekā

2000 gadiem, 45. gada 1. janvārī pirms m. ē. Kaut gan
to izstrādāja Sozigens, taču no Jūlija Cēzara vārda tas

guva savu Jūlija kalendāra nosaukumu. Slavenais ka-

ravadonis nodzīvoja pēc reformas tikai mazliet ilgāk
par gadu: Cēzaru nodevīgi nogalināja 44. gada marta

īdās (15. martā) pirms m. ē. Pēc viņa nāves priesteri
aiz nezināšanas vai nevērības, bet varbūt arī tāpēc, lai

diskreditētu kalendāra reformu, sāka skaitīt par garo

nevis katru ceturto, bet katru trešo gadu.

So kļūdu izlaboja un uz visiem laikiem novērsa Cē-

zara pēctecis — pirmais Romas imperators Augusts
Oktaviāns 1

.
Tai pašā reizē viņam radās nepārvarama

vēlēšanās saglabāt mūžos savu vārdu arī kalendārā.

Pirmie seši mēneši ir veltīti dieviem, septītais jau pie-
šķirts Jūlijam Cēzaram, pēc kārtas seko astotais — sex-

tilis. Bet rau, kāda nelaime: šim mēnesim ir tikai 30 die-

1
Pievārds «augusts» nozīmē svētais. Ķeizars, kas mīlēja varu

un slavu, deklarēja, ka viņš esot dieva dēls, un prasīja, lai viņa

statujas pielūgtu tempļos.



nas — tādu «nepilnvērtīgu» mēnesi neklājas saukt

imperatora vārdā.

Imperators Augusts ļoti vienkārši novērsa šo grū-
tību: viņš pagarināja «savu» mēnesi augustu par vienu

dienu, atņemdams to februārim. No tā laika šis mēne-

sis atkal saīsinājās līdz 28 dienām, kā tas bija pirms
Cēzara reformas. Tomēr šeit radās jaunas nepatikša-
nas: tagad trim mēnešiem pēc kārtas — jūlijam,
augustam un septembrim — bija 31 diena. Bija neērti

tik rupji neievērot Cēzara noteikto secību mēnešiem ar

31 un 30 dienām.

Bet tikai iesākums ir grūts: ja var pārcelt vienu

februāra dienu pusgadu uz priekšu, uz augustu, tad jau
tīrais nieks ir piemest kādu septembra dieniņu tā bla-

kus mēnesim oktobrim. Tiesa, tagad atkal diviem bla-

kus mēnešiem, oktobrim un novembrim, bija 31 diena,

nu ko, var jau arī novembrim atņemt vienu dienu un

uzdāvināt to decembrim.

Pēc visas šīs viltīgi gudrās pārstatīšanas mēneši

beidzot stabili ieguva to dienu skaitu un nosaukumus,
kas bez pārmaiņām saglabājušies līdz mūsu dienām.

Pēc Augusta piemēra daži romiešu imperatori mēģināja
padarīt «nemirstīgus» savus vārdus, piedēvēdami tos

vēl brīvajiem mēnešiem, taču tas viņiem neizdevās.

Tagad lauku darbu sākums un svētki bija cieši pie-
vienoti noteiktiem kalendāra datumiem. Un tomēr re-

liģisko svētku dēļ radās jaunas nelaimes un likstas.

Bet... esiet pacietīgi; tas ir ļoti garšs stāsts, kas

aptver vairāk nekā pusotra tūkstoša gadu
.. .
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Sestā nodaļa

NEGAIDĪTI

SAREŽĢĪJUMI

LAICĪGIEUN

DEBESS PESTĪTĀJI

T
JP alu sniedzas Romas re-

publikas īpašumi 1. gs,
pirms m. ē. Tai piederēja milzīga teritorija no Babilo-

nijas līdz Atlantijas okeānam, no Reinas krastiem līdz

Nīlas krācēm, īsi sakot, visas zemes, kas aptver Vidus-

jūru. Tā bija kļuvusi par «romiešu ezeru».

Nevienā citā senajā valstī nebija tik daudz vergu.
Saimniekiem tie bija tikai runājoši darba rīki atšķirībā
no «pusrunājošiem» darba lopiem un mēmajiem in-

strumentiem. Vergi bija lēti, un viņu dzīvības netau-

pīja. Ķēdēs iekalti, ar pierē iededzinātu zīmi, ģērbušies

skrandās, kas tikko sedza viņu asiņojošās brūces,

nelaimīgie cilvēki mira no bada, slimībām un sitie-

niem.

Neslēpdami savu svelošo naidu un atriebības alkas,
viņi gaidīja tikai izdevīgu gadījumu, lai izrēķinātos ar

saviem mocītājiem. Sacelšanās, kas uzliesmoja Sicīlijā
138. gadā pirms m. ē., bija viena no pirmajām. Tā izcē-

lās visnežēlīgākā vergtura Damofila latifundijā.

Priecīgā vēsts ātri izplatījās kaimiņu latifundijās,
un vergu armija ar katru dienu auga. Viņu drosmīgais,
krietnais karavadonis Evns deva romiešu karapulkiem
triecienu pēc trieciena. Vergi gavilēja, būdami pārlie-
cināti, ka viņu varenais vadonis ir neuzvarams, un

sauca to par savu «pestītāju».
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Romieši apspieda sacelšanos tikai pēc sešiem ga-
diem un pēc nežēlīgas spīdzināšanas sodīja Evnu ar

nāvi. Tomēr vergi vēl ilgi neticēja, ka viņu pestītājs
ir miris, un cerēja, ka viņš atkal vedīs tos ar uzvarām

vaiņagotās kaujās.
Daudz tādu pestītāju bija arī pēc Evna, bet vergiem

tomēr neizdevās izcīnīt sengaidīto brīvību. Sacelšanās

maksāja ļoti dārgi: tūkstošiem vergu nomocīja cietu-

mos vai sita krustā.

Tomēr Spartaka grandiozā sacelšanās (74. —71. g.

pirms m. ē.) atkal iedvesa šausmas vergturiem ar savu

draudīgo spēku. Viņi saprata, ka aizsargāt tos no dum-

pīgajiem «salašņām» var tikai visvarens diktators,
monarhs patvaldnieks, kas apvieno savās rokās civilo

un militāro varu. Romas republika kļuva par impēriju.
Par pirmo imperatoru 27. gadā pirms m. ē. prokla-

mēja Oktaviānu, un senāts viņam piešķīra cildeno

Augusta titulu. Viņa statujām tempļos nesa ziedoju-

mus, dzejnieki sacerēja svinīgas vārsmas, kurās «die-

vināto» Augustu pielīdzināja dieviem. Arī viņa pēcteči

cildināja sevi kā dzīvus dievus, gribēdami tā radīt

vienu reliģiju visā valstī.

Viena reliģija tomēr neizveidojās, bet patvaldnie-
ciskā vara vergturus sargāja droši. Paverdzināto ļaužu

ekspluatācija kļuva vēl nežēlīgāka, un katru mazāko

viņu pretošanās mēģinājumu saimnieku gribai nesau-

dzīgi apspieda.

Asiņainās izrēķināšanās vergus iebaidīja, un neva-

rīgs izmisums sakala viņu gribu stiprāk nekā dzelzs

ķēdes. Viņiem vairs nebija uz ko cerēt, varbūt tikai uz

brīnumu: un tad parādījās citi «pestītāji». Romas im-

pērijā ar tās daudzajām tautām kādu laiku mierīgi sa-

dzīvoja kopā dažādu tautu reliģijas. Katrs pielūdza
tos dievus, kurus gribēja, taču visvairāk godāja Ēģip-
tes Ozirisu un Sīrijas Adonīdu, un pat pašā Romā bija
uzcelta svētnīca Frīģijas Atīdam.

Visi šie dievi, tāpat kā Babilonijas Tammuzs, katru

gadu mira un cēlās augšā, simbolizēdami augu novī-

šanu un atdzimšanu. Bet maz jau bija tādu, kas ticēja
šīm pasakām — to vietā nāca citas. Tālajās Romas

provincēs — Mazāzijā, Sīrijā, Ēģiptē — radās daudz
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dažādu sludinātāju — «praviešu». Viņi pareģoja, ka

drīz drīz no debesīm nāks dievišķīgs pestītājs, kas

ar savam ciešanām glābs visus pazemotos un apspies-
tos no verdzības jūga.

Ne tikai beztiesīgie vergi, bet arī izputinātie, uz pil-
sētām aizbēgušie zemnieki, klaidoņi un amatnieki bez-
darbnieki meklēja mierinājumu reliģiozās draudzēs.

Nabadzīgie, izsalkušie ļaudis tur vismaz uz kādu laiku

aizmirsa savu rūgto bezizejas likteni, sajūsmā klau-

sīdamies sludinātāju dedzīgajās runās. Un kā gan lai

netic šiem «praviešiem», kas pareģoja visu cietēju un

grūtdieņu drīzu atbrīvošanu.

Pravieši bija apbrīnojami veikli un daiļrunīgi ora-

tori. Dažreiz viņi savas kvēlās runas teica, ieslīgdami
ekstāzē. Bet, jo mazāk saprotami bija viņu vārdi, jo
lielāka bija dziļi saviļņoto klausītāju sajūsma: laikam

gan ar šīs jaunās patiesības sludinātāja muti runā tas

nezināmais dievs, kura vārdā pravietis nolād kungus.
Jaunā dieva sludinātāji daudz ko bija aizguvuši no

seniem ticējumiem un Austrumu tautu leģendām.

Ēģiptē nabadzīgos mierināja šāda līdzība: sak, ne-

bēdājieties, ka jums jābadojas virs zemes, par atlīdzību

jūs pēc nāves baudīsiet svētlaimi debesīs, bet ļaunos ba-

gātniekus piemeklēs bargs aizkāpa sods.

Sī senā līdzība sludinātājiem bija nesamaksājams
atradums. Izmisušie ļaudis tajā klausījās kā apburti:
cik jauki taču ir ticēt tam, kas atbilst slepenām ilgām,

aizkustinājuma asaras mirdzēja viņu iekritušajās acīs,

un viņu sirdīs iekvēlojās cerības uz debess taisnību . ..
Katrai senajai tautai bija daudz dievu. Ja neskaita

faraona Amenhotepa IV — Ehnatona un vēlāk arī Ba-

bilonijas valdnieku neveiksmīgos mēģinājumus nodi-

bināt viendievību, tad pirmie, kas sāka ticēt vienam vie-

nīgam dievam, bija ebreji, taču ne jau pēkšņi.
Pirms vairāk nekā trim tūkstošiem gadu Ziemeļpa-

lestīnas ebreji, tāpat kā citi semīti, pielūdza dievu

Ješua, viņi godāja arī savu Šalemu, kas mirst un ceļas

augšā no' miroņiem. Protams, ka šim auglības dievam

nepieklājās dzīvot vecpuisī. Tammuzam bija mīļotā

Ištara, Ozirisam — Izīda, Atīdam — Kibela, un arī

Šalems iemīlēja skaistuli — savu māsu un līgavu
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Šulammitu, kas velak dzejiskajā «Augstajā dziesma» pa-

rādījās kā Zulamite.

Domājams, ka sekojošā dievu štatu samazināšanā

Salems saplūda kopā ar dievu Ješua — glābēju no ne-

ražas. So laimīgo vārdu deva daudziem zēniem, tā no-

sauca Bābeles valdnieka Hammurapi mazdēlu, un arī

vienam no bībeles praviešiem bija svētais Ješua vārds. 1

Kad ebrejus izraidīja no viņu zemes Palestīnas, viņi
sacerēja nomierinošu leģendu. Lielā nelaime, kas pie-
meklējusi daudzcietušo tautu, esot tikai pārejošs pār-

baudījums. Nāks, nāks reiz iekarotājiem drausmīga
diena: dievs sodīs varmākas un nodibinās taisnību.

Viņš sūtīs savu svaidīto — mesiju, kas izglābs ebrejus
no verdzības un atkal atjaunos viņu valsti.

Dedzīga ticība pestītājam iedvesmoja ebrejus, kad

viņi sacēlās pret apspiedējiem, bet, izceļojuši no Pales-

tīnas, viņi aiznesa savas ilgas uz daudzām Romas im-

pērijas zemēm un pilsētām.
Pēc tam kad pie ebrejiem bija pilnīgi nostiprināju-

sies viendievība, viņiem radās daudzas reliģiskas
sektas2. Dažas sektas pārvērta mesiju par dieva dēlu

Jēzu Kristu. Tas ir viņš, dievišķīgais pestītājs, kas

atbrīvos visus nomāktos, pazemotos un nicinātos. Sis

dieva sūtītais mirs un celsies augšā no miroņiem, lai

uzvarētu patiesība, taisnība un mīlestība.

Kristīgo sludinātāji daudzas reizes dažādi pārvei-

doja vilinošo leģendu. Kristus nebija jau vairs vien-

kārši mesija un debess valdnieks, bet zemes dievcil-

vēks. Viņš esot jau reiz nonācis zemē, darījis brīnumus,
ar ciešanām un nāvi izpircis cilvēku grēkus, pēc tam

atkal augšāmcēlies un katrā ziņā kaut kad atgriezīšo-
ties, lai nodibinātu zelta laikmetu — dieva valstību uz

mūsu planētas.
Kā tammuzi, ozirisi un atidi (ar viņu uzticamajam,

bet dažkārt arī neuzticamajām draudzenēm) dzīvoja

1 Grieķu izrunā Ješua kļuva Jesus, latv. Jēzus. Izraēliešu

vadoni Ješua, kas viņus ieveda Kanana, latviska bibele sauc par

Jozu.
2 Sākumā par sektu (latīniski — «atgrieztā») sauca kadu fi-

lozofijas virzienu, vēlāk ar šo vardu apzīmēja ļaudis, kas bija atkri-

tuši no valdošās reliģijas.
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tikai pagānu fantāzijā, tā nekad nav dzīvojis arī Kris-
tus. Pat viņa vārdu jaunās reliģijas sludinātāji ir iz-

domājuši, savienodami ebreju vārdu Ješua — pestī-
tājs —ar vārdu «mesija» — svaidītais (grieķiski
«hristos»).

Kristiānisms radās mūsu ēras pirmā gadsimta vidū

starp ebrejiem trimdiniekiem, kas bija apmetušies Maz-

azija un Ēģiptē. Un arī paši kristīgie sākumā sevi uz-

skatīja par vienu no jūdu sektām.

Tomēr vēl veselu gadsimtu pēc tam nekur neviens

nerakstīja par Kristu kā par jaunas reliģijas dibinā-

tāju. Bet šīs reliģijas senākais piemineklis, bargā un

naidpilnā Jāņa «Atklāsmes grāmata» (Apokalipse), ne-

vienu vārdu nemin par dieva un cilvēka Kristus dzīvi.

Gluži otrādi, pēc Apokalipses, Jēzus ir nevis zemes, bet

debesu būtne.

Pirmie, kas jauno dievu nonesa uz zemes un pada-
rīja par cilvēku, bija nezināmie evaņģēliju sacerētāji,
kas slēpās aiz Mateasa, Markus, Lūkas un Jāņa pseido-
nīmiem. Vai tad ir iespējams, ka šie hroniku rakstī-

tāji — Kristus laicīgās dzīves aculiecinieki — būtu

nodzīvojuši pusotra simta gadu? Apskaužami ilgs
mūžs! Vai tad ir iespējams, ka visu šo laiku, pirms tam

ne vārda neteikdami, viņi būtu glabājuši savā atmiņā

notikumus, kas pēc viņu pašu liecības ir notikuši mūsu

ēras sākumā?
...

Daudzu kristiānisma ideju sludinātāju vārdus vēs-

ture ir saglabājusi, bet, kaut gan zinātnieki ir meklē-

juši, kaut gan teologi ir daudzus gadsimtus pūlējušies,
tomēr viņiem nekur nav izdevies atrast neapšaubāmu
liecību, ka tiešām ir dzīvojis cilvēks, jaunas reliģijas di-

binātājs, saukts Jēzus Kristus. Un te pēkšņi, pilnīgi ne-

gaidot, tiek atrastas interesantas vēsturiskas liecības, par

kuru neapstrīdamo ticamību nevarēja būt nekādu šaubu.

ATRADUMS KUMRANĀ

1947. gadā netālu no arābu ciema Hirbet-Kumranas
beduīnu gani, meklēdami noklīdušu kazu, iegāja kādā

alā. Tur pustumsā starp trauku lauskām un citām

drazām viņi nejauši uzgāja māla trauku, kurā bija
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noglabāti ādas tīstokļi ar kaut kādiem noslēpumainiem
rakstiem. Šis nejaušais atradums bija ļoti svarīgu at-

klājumu sākums.

Vēlāk arheologi atrada kaimiņu alās simtiem rok-

rakstu un tūkstošiem fragmentu — veselu bibliotēku,
noglabātu pazemes slēptuvēs. Laika zobs jau bija sa-

grauzis drānu, kurā bija rūpīgi iesaiņoti tīstokļi, laika

gaitā bija sačokurojušies arī rokraksti, šur tur bija iz-

dzisuši atsevišķi vārdi un veseli teikumi. Bet zinātnie-

kiem tomēr izdevās padarīt šos tālās pagātnes mēmos

laikabiedrus par runīgiem lieciniekiem, kas pastāstīja
ļoti interesantus faktus par kādas senas draudzes dzīvi,

paražām un ticējumiem.
Izrādījās, ka rokraksti pa lielākajai daļai rakstīti

senebreju valodā un rakstītāji ir piederējuši esejiem —

reliģiskai jūdu sektai. Alās atrastais «Draudzes noli-

kums» stāsta par tās locekļu dzīvi visos sīkumos. Eseji

nicināja bagātību un bagātniekus, nosodīja verdzību,
tirdzniecību un karus. Atsacījušies no pasaules labu-

miem un rūpēm, viņi apmetās vientuļās vietās, kopa
zemi un dzīvoja no sava darba augļiem.

Bargi un stingri bija Kumranas vientuļnieku tikumi

un paražas. «Nolikums» prasīja bezierunu paklausību

priesteriem, noteikumu un ritu ievērošanu. Kopējās
maltītes sākās ar maizes un vīnogu sulas svētīšanu.

Pirms maltītēm notika rituālā mazgāšanās ar aukstu

ūdeni. Draudzes ierindas locekļiem vajadzēja būt pa-

klausīgiem, lēnprātīgiem un pazemīgiem, nebija pieļau-

jama augstprātība, stūrgalvība un ātrsirdība.

Kas gribēja iestāties draudzē, tam vajadzēja tai at-

dot visu savu mantu, veltīt visu sirdi un visas pūles,
atteikties no privātīpašuma un dalīties ar biedriem ar

visu, kas tam piederēja. Jaunus draudzes locekļus uz-

ņēma tikai pēc divu gadu ilgas pārbaudes, kad bija

gūta pārliecība par viņu uzticamību. Jaunuzņemtajiem

vajadzēja nožēlot grēkus un zvērēt, ka viņi svēti ievē-

ros draudzes likumus, neizpaudīs tās noslēpumus, neko

neslēps no pārējiem brāļiem.
Sektanti atteicās no daudziem ritiem un upuriem,

šai ziņā atkrizdami no Jeruzalemes jūdu ticības. Drau-

dzei bija pat savs no senebreju kalendāra atšķirīgs ka-
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lendars, tāpēc svētki un gavēņi tai bija citās dienās

neka Jūdejas galvaspilsētā Jeruzalemē.

Kumranas sektanti vienīgi tikai sevi uzskatīja par
dievbijīgiem īstās jūdaisma ticības sekotājiem. Viņi
ticēja vienam vienīgam dievam pasaules radītājam, kas

radījis ne tikai cilvēkus, bet arī ļaunos un labos garus.
Tīstoklī «Gaismas dēlu karš pret Tumsas dēliem» ir

rakstīts, ka Gaismas dēli cīnīsies, kamēr nāks briesmīgā
«Dusmības diena» — tad dievs iznīcinās Tumsības dē-

lus un visus viņu piekritējus, kas nepieņems eseju īsto

ticību.

Reizē ar vienīgo dievu kumranieši godāja arī kādu

«Taisnības skolotāju», sektas dibinātāju un galvu. Šis

dieva svaidītais — mesija, būdams vidutājs starp de-

besīm un zemi, sludināja to, ko bija dzirdējis no paša
dieva.

Skolotāju nežēlīgi vajāja kāds «nelabs priesteris»,
kā domājams, Jeruzalemes virspriesteris un valdnieks

un sodīja viņu ar nāvi. Bet pēc nāves Taisnības skolo-

tājs celsies augšā un katrā ziņā atgriezīsies, kad būs

pienācis laiks. Nesaudzīgi stingri, bet taisnīgi viņš tie-

sās visas tautas, visus cilvēkus, un atpestīs tikai tos,

kas viņam tic.

Kumraniešu sekta atkrita un atteicās no reliģiskā
centra Jeruzalemē un tās priesterus uzskatīja par ne-

šķīstiem bezdievjiem, taču nedomāja ar tiem cīnīties.

Kādēļ gan karot ar šiem «iznīcības dēliem», ja drīz

ieradīsies skolotājs un uzvarēs ļaunos tumsas garus.

Gaidīdami mesiju, sektanti centās sevi pilnveidot, lai

jau laikus sagatavotos gaidāmajam pasaules galam un

Taisnības skolotāja otrreizējai atnākšanai. ..
Varat iedomāties, kā kristīgo teologus iepriecināja

atradumi Kumranā. Beidzot taču atklāts vissenākais

kristiānisma piemineklis, neapšaubāma aculiecinieku

un laikabiedru liecība par Jēzus dzīvi uz zemes. Tagad
jau neviens vairs neuzdrošināsies apšaubīt, ka Kristus,

šis Taisnības skolotājs, tiešām ir nomocīts, sodīts ar

nāvi un uzbraucis debesīs, lai atgrieztos pastarās tiesas

dienā.

Bet teologi saka līksmoties pārak agri. Izrakumi

Kumranas drupās un tālākā daudzu simtu rokrakstu
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izpēte, tāpat ari alās atrastās monētas, audumi, ieroči un

keramika noskaidroja, ka rokrakstu vairākums attiecas

uz 2. un 1. gs. pirms m. ē., kad par kristiānismu it ne-

kas nevarēja būt zināms. Taisnības skolotājs, ja tas arī

tiešām ir dzīvojis, labākā gadījumā varētu būt Jēzus

Kristus vectēvs.

Pat visdedzīgākie teologi attapās, ka viņi ir nejē-
dzīgi maldījušies un sevi izjokojuši. Pāvests Pijs XII

pat aizliedza dievbijīgajiem katoļiem lasīt par ievēro-

jamo atradumu Kumranā: nav ko saistīt kristiānismu

ar kaut kādu sen iznīkušu, niecīgu jūdu sektu. Bet tas

jau bija mēģinājums maldināt ticīgos.
Laiks šķīra eseju skolotāju un kristīgo Jēzu, bet

laiks tos arī vienoja. Ir tiesa, ka Kumranas rokraksti

ir jūdu, nevis kristiešu reliģijas piemineklis, bet Tais-

nības skolotājs, bez šaubām, ir viens no tiem daudza-

jiem tēliem, kas ir pamatā leģendai par Kristu. Jauna

reliģija mantoja agrāko reliģiju idejas, tēlus un ticēju-

mus, romiešu un grieķu domātāju filozofiskos uzskatus.

Kristiānismam un Kumranas sektai ir arī kopīgi avoti:

daudzi ticējumi un riti aizgūti no senajiem persiešiem,
kas pielūdza Saules dievu Mitru.

Mitra dzimis alā, un pirmie viņu pielūguši gani:

viņi tūlīt nopratuši, ka tas nav cilvēks, bet debess bērns,
kuru uz zemi sūtījis labais dievs Ahuramazda. Mitra

izglābs cilvēkus no visām nelaimēm un likstām, ko

rada dēmoni, ļaunā dieva Arimana uzticamie kalpi. Šai

mūžīgajai cīņai starp ļauno un labo, starp gaismu un

tumsu gaišais Mitra ir Ahuramazdas varenais palīgs.
Lūk, no šā avota ir aizguvuši eseji savu teiksmu par

«Gaismas dēlu karu pret Tumsas dēliem» un kristīgie

svarīgas detaļas mītam par Kristu.

Mitram, kā jebkuram citam «kārtīgam» dievam, ir

desmitiem tūkstošu acu un .ausu, viņš visu redz, visu

dzird, visu zina: viņa skatienam nevar palikt apslēpta

ne pagātne, ne nākotne. Kad pienāks laiks un tuvosies

pasaules gals, visredzīgais un viszinīgais Mitra nokāps

uz grēcīgās zemes, lai spriestu bargu tiesu mirušajiem
un dzīvajiem — pēdējo un taisnīgo tiesu: vainīgie sa-

ņems stingru sodu, bet taisnie pelnīto balvu — mūžīgu
svētlaimi.
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Nemirstīgas dvēseles aizkāpa laime — šī vilinošā

cerība apskurbināja vientiesīgos, lētticīgos ļaudis vai-

rāk nekā salds vīns, aizveda viņus brīnišķīgā fantā-

zijas pasaulē, kur ir tik viegli, kur bez cīņas un pūlēm
piepildās visdedzīgākās ilgas un vēlēšanās.'

Turklāt vēl svinīgas lūgšanas un noslēpumaini mis-

tiski riti, kas notika pazemes tempļos — mitrejos, sa-

trauca kā teātra izrādes un ierosināja iztēli sevišķi tad,
kad ticīgie maizes un vīna veidā baudīja Saules dieva

miesu un asinis. l

Nav jābrīnās, ka Mitras pielūdzēju skaits vairojās.
Nav arī jābrīnās, ka kristīgie sludinātāji, «cilvēku

zvejnieki», labprāt aizguva šo ideju par dvēseles nemir-

stību un par atalgojumu pēc nāves debesu valstībā —

grūti izdomāt labāku mānekli «cietējiem un grūtdie-
ņiem». Reizē ar pasaku par debess paradīzi kristiā-

nisms no mitriānisma pārņēma arī ticību ellei, šim

drūmajam dēmonu velnu miteklim, kur Arimana vadībā

tie plosa grēcinieku nekrietnās dvēseles.

Tanī pašā reizē kristīgie sludinātāji, tāpat kā Kum-

ranas sektanti, patapināja no Mitras kulta ticību gai-
dāmajai pastardienai — pasaules bojā ejai un pastarai
tiesai, aizguva arī «svētā vakarēdiena» maizi un vīnu

un rituālo mazgāšanos pirms maltītes. Kristīgie pār-

ņēma no mitraistiem arī krustu, kas ir pārveidots Sau-

les attēls ar septiņiem no tās izejošiem stariem — tā

Mitru attēloja viņa pielūdzēji.

Ne jau bez pamata kāds Mitras priesteris teica

kristīgo «svētajam» Augustīnam: mums nav ko ķildo-
ties, mēs taču pielūdzam vienu un to pašu dievu. So

aizdomīgo un nepatīkamo līdzību pavisam vienkārši iz-

skaidroja Justins, Tertuliāns un citi 2. un 3. gadsimta

kristīgo teologi: «Velna viltību mēs pazīstam — šis

cilvēku ienaidnieks savā neremdināmā ļaunumā ar

1 Pirmajā mirklī šis «dieva ēšanas» rits liekas nesaprotams un

mežonīgs. Un tas tiešām pārceļ mūs tajā mežonības laikmetā, kad

pirmatnējie cilvēki par dabas pakļaušanu sapņoja vēl naivi. Bries-

mīgs, piemēram, ir a7u lācis, tāpēc ka kāds gars dod tam varenu

spēku. Ja cilvēks izdzers lāča asinis un apēdīs tā gaļu, gars pāries
cilvēkā un apveltīs viņu ar savu spēku.
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Romiešu akmens kalendārs: augšā attēloti dievi, kas pārzina nedē-

ļas dienas; vidū zodiaks, cipari pa labi un kreisi apzīmē mēnešus.

nodomu ir sakūdījis pagānus atdarināt kristīgo ritus, lai

apmulsinātu ticīgo dvēseles.»

Bet, ja jau runājam par velnu, tad to ir aicinājuši pa-

līgā paši teologi, un mitraistus viņi apmelo bez pamata. 1

Mitras kults radās Persijā vismaz pusotra tūkstoša

gadu pirms kristiānisma un jau 3. gs. pirms m. ē. no-

kļuva Romā. Šeit persiešu dievu pielūdza ne tikvien

svešzemnieki, bet arī daudzi romieši.

Daudz ko no Saules dieva Mitras kulta ir pārņē-
muši kristīgie — bieži vien viņus uzskatīja arī par Sau-

les pielūdzējiem.
Rudeni Saule arvien zemāk noslīd pie apvāršņa un

naktis kļūst garākas — ļaunie tumsas gari mēģina uz-

1 Grieķiski velnu sauc par «diabolos» — apmelotāju; krievu va-

loda šis vārds ir pārveidots par «djavol».
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varēt gaišo Mitru. Bet viņu viltība un pūles ir veltīgas:
atnāks ziemas saulgrieži, un dienas kļūs garākas, tum-
sas spēki atkāpsies

:
So Saules ziemas «pagriezienu»

25. decembrī pēc Jūlija kalendāra persieši svinēja kā
Mitras dzimšanas dienu. Reizē ar romiešiem, kas go-
dāja Mitru, Saules svētkus svinēja arī kristīgie un vē-
lāk pieskaņoja tos savai reliģijai, dēvēdami 25. de-
cembri par Kristus «dzimšanas» dienu.

No austrumu_ zemēm Romā iekļuva arī nejēdzīgie
astrologu izdomājumi par planētu ietekmi uz cilvēku

likteņiem un septiņdienu nedēļa. Sī babiloniešu nedēļa
bija atdzimusi Jūlija kalendārā, kur visas dienas bija
sadalītas starp planētām — dieviem. Pirmo, Saules
dievam veltīto dienu, tā arī sauca par «tā kunga dienu»,
kad, pec kristīgo domām, Kristus esot «augšāmcēlies» 1.
Šai dienā draudzes locekļi sanāca uz kopīgām lūgša-
nām, lasīja svētos rakstus, baudīja svētā vakarēdiena

maizi un vīnu.

Tā radusies un līdz mūsu dienām saglabājusies
svētdiena kā svinamā diena katrā nedēļā. Bet, kad

tieši — kādā mēnesī mītiskais Kristus ir augšāmcēlies,
par to, lūk, sākās kalendārie strīdi un ķildas.

KĀ TAS NOTIKA?

Spožo Sauli, «dabas dvēseli», visas senās tautas go-

dāja kā vienu no augstākajām dievībām, kā debesu

valdnieku un neizsīkstošu gaismas, siltuma un pašas
dzīvības avotu. Un ir dabiski, ka savus lielākos svētkus

zemkopji saistīja ar šī dieva dāvātās ražas novākšanu.

Zemēs ar karstu klimatu labība nogatavojas apmē-

ram pavasara ekvinokcijas laikā un ražu sāk novākt

martā vai aprīlī. Pļaujas svētkus ebreji sauca «pei-
sah»2

un vēlāk svinēja tos par godu sava pestītāja —

mesijas gaidāmajai atnākšanai.

Ari Roma Atida pielūdzēji savus skumjos apbedīša-
nas un reizē priekpilnos augšāmcelšanās svētkus

1 Krieviski svētdienu sauc par «voskreseņje», tas ir, «augšām-
celšanos».

2 No šī vārda radies krievu vārds «pasha». Latviski šos svētkus

sauc par lieldienām.
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svinēja pavasarī. 23. martā šī dieva templī svinīgi pacēla
tikko nocirstu, ar drānu apvītu un vijolītēm rotātu prie-
des zaru — mirušā dieva miesu, jo teika stāsta, ka tas

esot miris zem priedes. 1

Nākošajā dienā priesteri, reliģiskā ekstāzē sevi ne-

žēlīgi mocīdami, kopā ar ticīgajiem apraudāja mīļotā
dieva nāvi. Bet trešajā dienā, 25. martā, kad pēc Jūlija
kalendāra iestājās pavasara ekvinokcija, svinēja Atīda

augšāmcelšanos. Templī skanēja svinīga mūzika, bet

ap templi un uz galvaspilsētas ielām ticīgo pulki skaļi
gavilēja, dziedāja un dejoja, priecādamies, ka arī viņi
ir augšāmcēlušies reizē ar Atīdu jaunai dzīvei.

Kas tur liels, ja šim dievam nav nekā kopīga ar

ebreju lieldienām par godu mesijai — kristīgo drau-

dzes apvienoja abus svētkus un sāka svinēt savas liel-

dienas kā skumji priecīgus Kristus nāves moku un

augšāmcelšanās atceres svētkus. Pat senebreju svētku

nosaukumam «peisah» — dieva žēlastības izlūgša-
nās — tika piešķirta cita nozīme pēc līdzīgi skanoša

grieķu vārda «pashein», kas nozīmē ciest.

Kristīgie svinēja savas lieldienas vienā laikā ar

ebrejiem. Un tāda sakrišana gandrīz trīs simti gadu
nevienu neuztrauca, bet pa šo laiku kristiānisms bija

pārveidojies līdz nepazīšanai.
Nekā savāda tur nav. Neviena tautas fantāzijas ra-

dīta leģenda nepaliek nemainīga: tā pārveidojas, pie-

lāgojas jaunām cerībām un tieksmēm. Bet te ir kāda

cita dīvainība: kāpēc kristiānisms, pārņēmis nejēdzīgās
teikas par dieviem pestītājiem, kas cieš, mirst un ceļas

augšā, izrādījās dzīvotspējīgāks par pagānu reliģi-

jām?
Kristus tuvība naivām pagānu dievībām un mesījiem

nav izskaidrojama ar gadījuma saskaņu, bet ar asins-

radniecību. «Varbūt,» asprātīgi atzīmējis kāds vēstur-

nieks, «reliģiskā šarlatānisma taka ir tik šaura, ka uz

1 Galveno Atīda priesteri Romā sauca par «papas» — tēvu tēvu.

So titulu vēlāk pieņēma katoļu baznīcas vadītāji — Romas pāvesti

(pāvests latīniski «papa»). Uz tā pakalna, kur atradās Atīda svēt-

nīca, pēc pusotra tūkstoša gadiem uzcēla milzīgu svētā Pētera ka-

tedrāli, jo Pēteri katoļu teologi uzskata par baznīcas dibinātāju un

tas pirmo galvu. īstenībā pirmās kristīgo draudzes radās tikai 2. gs.
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tas viegli sastapties sludinātajiem, kas nemaz neveļas

sastapties?» Nē, īstais cēlonis nav tas.

Kristiānisms nemaz nav tik ļoti patvaļīgs, nez

no kurienes sadabūtu ticējumu mehānisks maisījums un

mistrojums. Jaunās reliģijas sludinātāji prasmīgi un

veikli atlasīja tādas senas teikas, kas bija tuvas un sa-

protamas lielākajai iedzīvotāju daļai. Tieši šī elastīgā
pielāgošanas atviegloja jaunu dvēseļu zvejošanu, pa-
ātrināja kristiānisma izplatīšanos un palīdzēja tam

kļūt par pasaules reliģiju.

Sai reliģijai nebija cittautībnieku un citticībnieku,
tā aicināja savā paēnā visus cilvēkus, lai kādā valodā

viņi nerunātu, lai kam viņi neticētu un kas viņi nebūtu:

vergi vai vergu īpašnieki, dižciltīgi bagātnieki vai bez-

vārda klaidoņi, vīrieši vai sievietes, sirmgalvji vai bez-

ūsaini jaunieši. Kristiānisms īstenībā kļuva par pirmo
starptautisko reliģiju, kas derēja visiem cilvēkiem. Pa-

gāni un jo sevišķi ebreji norobežojās no citticībnie-

kiem, radīdami nesamierināmu naidu un šķelšanos, jo
katrai tautai savi dievi, savi ticējumi un riti, savas

gadsimtiem vecas paražas un tradīcijas.

Kristiānisms sākumā atteicās no tādiem ritiem, kas

bija sveši, nesaprotami vai nepatīkami elku pielūdzē-

jiem un varētu tos atbaidīt. Turpretī parastais, radnie-

cīgais, no viņiem pašiem aizgūtais pestītāja tēls pagā-

nus valdzināja. Turklāt vēl jaunveidotais dievs, kas

iemiesojās vienkāršā, laicīgā cilvēkā, bija tuvāks nekā

dusmīgie un bargie debesu iemītnieki vai nedzīvie elku

dievi, lai kā arī tos neizskaistinātu. Kristiānisms pra-

sīja tikai vienu: atzīstiet, ka jaunradies pestītājs Jēzus

ir Kristus, dieva svaidītais, viņa pilnvarotais sūtnis un

pārstāvis uz grēcīgās zemes. Un daudzi pagāni tam

labprāt piekrita.
Pirmās kristīgo draudzes radās 1. gs. vidū. So

draudžu locekļi bija vergi, nabadzīgie brīvcilvēki, sīkie

amatnieki un klaidoņi bez noteiktas dzīves vietas.

2. gadsimtā viņiem sāka piebiedroties arī turīgie ļau-

dis, kas bija sašutuši par Romas varas orgānu patva-
rību un mantkārību. Pat lielie vergturi un latifundiju
īpašnieki, augļotāji un citi bagātie ļaudis bija pilnīgi
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atkarīgi no sava kunga un imperatora labvēlības vai

dusmām, tāpat kā vergi no sava īpašnieka.
Labpatiks imperatoram — un viņš, ilgi nedomā-

dams, piespriedīs pašnāvību kuram katram bagātnie-
kam, lai iegūtu viņa īpašumu. Bet, diemžēl, bez šī des-

pota un diktatora nevar iztikt: kā nekā viņa rokās ir

varena armija, kas sargā no vergu dumpjiem. Gribot

negribot nākas samierināties ar neizbēgamo ļau-
numu ...

Sai nemierīgajā laikā mazdūšīgie ieslīga nevarīgā
izmisumā. Kam nervi bija stiprāki, tas uzskatīja par
labāku padoties likteņa aklajai varai: kas būs, tas būs,

un, kamēr vēl nav pienākusi liktenīgā stunda, «tver

mirkli» un nedomādams baudi visus dzīves priekus.

Bija arī tādi, kas meklēja mierinājumu reliģijā, bet

vairs neticēja savu laiku pārdzīvojušajiem pagānu
dieviem. Bet kristīgie sludinātāji apgalvoja, ka viņu
dievs izglābs no visām likstām — vajag tikai viņam
ticēt, censties sevi pilnveidot, atteikties no pasaulīgiem
labumiem un citām iznīcīgām lietām, kas var sagādāt
tikai ciešanas. Nav brīnums, ka uz šo neparasto aicinā-

jumu atsaucās arī daudzi turīgi cilvēki: viņi sarūgti-
nāti apzinājās savu beztiesību un nespēju kaut ko la-

bot, viņi bija zaudējuši cerību gaišākai nākotnei, viņi
vairs neticēja it nekam .. .

Kristīgās draudzes labprāt uzņēma turīgus amat-

niekus, bagātus tirgotājus un zemes īpašniekus, jo tieši

viņi, nevis nabadzīgie brāļi, deva vērtīgas dāvanas un

daudz ziedojumu draudzei. Daudzi bagātnieki, izbiju-
šies no kristīgo pravietojumiem par drīzu pasaules
galu, atdeva vai novēlēja draudzei visu savu mantu,

lai pēc nāves izpelnītos paradīzes svētlaimi.

Pats par sevi saprotams, ka tikai šiem cienījamiem

ļaudīm, nevis vergiem un nabadzīgajiem, varēja uz-

ticēt ar bagātībām pavairoto draudzes kasi un mant-

nīcu, visu tās saimniecību. Sākumā šādiem saimniecī-

bas pārziņiem vai uzraugiem (grieķiski bīskapiem)

nebija nekādu sevišķu priekšrocību: draudzē visi bija

līdzīgi. Bet draudzes auga, to bagātības vairojās, auga

arī bīskapu autoritāte un ietekme. Mazpamazām viņi

kļuva draudzē par neaprobežotiem noteicējiem, par ma-
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ziem valdniekiem: viņu vārds kļuva likums, kuram vi-

siem ticīgiem jāpaklausa bez ierunām.

Ja agrāk tikai ceļojošie apustuļi bija sakarnieki,
kas no gadījuma uz gadījumu apmeklēja savrupās
draudzes, tad tagad bīskapi kā pilntiesīgi ticīgo pār-
stāvji nodibināja cits ar citu pastāvīgus sakarus. Sāka

veidoties baznīca ar lielu garīdznieku štatu: tai jāsa-
liedē vienā veselā izolētās draudzes, kur ir sava pat-
stāvīga iekārta un likumi.

Vai tad ir pieļaujams, ka ikviens pēc sava prāta un

saprašanas dažnedažādi skaidrotu leģendu par Kristu?

Nepieciešama ir vienota dogmatika — visiem obligāta
ticības mācība, kas būtu neapstrīdama patiesība. Lūk,
tad, 2. gs. vidū, galīgi izveidojās «augstākās varas sū-

tītā priecas mācība» par dievcilvēka laicīgo dzīvi.

Bija pienācis laiks izskatīt un apvienot pretrunīgās
teikas par pestītāja dzīvi un brīnumiem, par viņa nā-

ves mokām un augšāmcelšanos. Par to parūpējās baz-

nīcas vadītāji un teologi, sastādīdami Jauno derību. No

vairākiem desmitiem evaņģēliju atlasīja tikai četrus,

tiem pievienoja «Apustuļu darbus» un daudzus «vēs-

tījumus».
Pašās Jaunās derības beigās, pēdējā vietā tika

nobīdīts kristiānisma pirmais literārais darbs — tik

bieži daudzinātā «Atklāsmes grāmata». Lai jau retāk

atceras Jāņa «Atklāsmi», kas piesātināta ar nesamie-

rināmu, eksaltētu naidu pret Romu un ar sašutumu

atmasko šo grēkos un netikumos grimušo «Bābeles ne-

tikli». Aizmirsti ir draudīgie pravietojumi par drīzo

pasaules galu, par Kristus atnākšanu, kurš nodibinās

dieva valstību virs zemes.

Ir atnākuši citi laiki. Pasaules galu sludinātāji at-

virza nezināmi tālā nākotnē, bet dieva valstību ar visu

tās svētlaimi pārceļ uz debesīm. Un ilgi gaidītā para-

dīzes balva par zemes ciešanām omulīgi sadzīvo kopā

ar pazemības un paklausības pienākumu.

«Baznīcas tēvi» stingri ievēroja kristīgās ticības

skaidrību
... ja tā nāca par labu bagātajiem un dižcil-
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tīgajiem draudzes locekļiem. Kur palikuši dedzīgie spre-
diķi pret šīs pasaules varenajiem un verdzību, kur pa-
likusi bagātības nicināšana un pravietojumi par atrie-

bību apspiedējiem?
Kristiānisms ātri atveseļojās no šiem dumpīgajiem

noskaņojumiem. Tiesa, arī agrāk tas nekad nebija aici-

nājis uz atklātu cīņu un revolucionāru sacelšanos. Slu-

dinātāji tikai vārdos nosodīja verdzību, atzīdami vien-

līdzību un brālību tikai dieva priekšā: visi cilvēki taču

ir viņa vergi.

Bet Jaunā derība jau tieši un atklāti, bez kaunēša-
nās un kautrēšanās māca: esiet lēnprātīgi kā avis un

pat visnežēlīgākajiem saimniekiem paklausiet «kā Kris-
tum sirds vientiesībā, ar bijāšanu un trīcēšanu». Re-

dziet, kādu virzienu šī lieta ir ņēmusi: ienīstie vergturi
pielīdzināti dievam un padevība labdariem kungiem
pielīdzināta paklausībai labdarim tam kungam.

Un tāpēc priecājieties par ciešanām: tās izpirks jūsu
grēkus un atklās pareizo ceļu uz aizkāpa laimi. Atce-

rieties, ka zemes dzīve ir īsa, mazāk domājiet par iz-

nīcīgo miesu, vairāk rūpējieties par nemirstīgo dvēseli.

Un galvenais — lai dievs jūs pasargā! — nedumpojie-
ties. Vai tad tiešām ir vērts cīnīties par labāku dzīvi

virs zemes, ja pazemība un paklausība nodrošinās jums
mūžīgu un bezrūpīgu svētlaimi debesīs.

Jaunā derība neatlaidīgi pamācīja: mīliet savus

ienaidniekus, pacietīgi piedodiet viņiem varmācību un

nepretojieties ļaunumam vispār: «Man pieder tā atrie-

bība, un es atmaksāšu!» — tas nozīmē, ka dievs pats
noskaidros, kam taisnība, atriebs apspiedējiem un ap-

balvos cietējus.
Vergturiem šie sprediķi ļoti patika: lai tauta tīk-

sminās ar rožainām cerībām un jocīgām pasaciņām par

gaidāmo paradīzes dzīvi, ja tikai tā nedumpojas un bez

kurnēšanas paklausa kungiem. Tā, lūk, tagad iznāca,
ka kristiānisms kļuva galvenokārt par vergturu, nevis

vergu reliģiju. «Nebūtu slikti,» vergturi sprieda, «izpla-
tīt šo parocīgo un izdevīgo ticību, padarīt to par val-

došo reliģiju visā Romas impērijā.»
To nevarēja veikt viegli un atri.
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STRĪDS PAR SVĒTKIEM

Milzīgās impērijas austrumos un rietumos, pat pašā
Romā, tautas dusmas laiku pa laikam izraisīja sacel-

šanos. Varenākā senās pasaules lielvalsts nenovēršami

tuvojās sabrukumam. Paši imperatori sēdēja uz troņa
kā uz adatām. Padomājiet tikai: divarpus gadsimtos
pēc kristiānisma rašanās cits citu nomainīja četrdesmit

imperatori, un nez vai desmit no viņiem mierīgi no-

dzīvoja līdz sava mūža beigām. Pārējie vai nu tika

gāzti, vai arī atteicās no troņa, vai arī viņi tika no-

žņaugti, noindēti vai arī beidza dzīvi pašnāvībā.

Galma konfliktos un sazvērestībās novājinājās im-

peratora vara — šis tautu bieds. Bet Kristus baznīca

auga, kļuva stiprāka un bagātāka. Tā apvienoja sim-

tiem tūkstošiem sev paklausīgu sekotāju, sagrāba sa-

vās rokās bagātības, kļuva par varenu spēku. Tagad

imperatori gribēja panākt draudzību un savienību ar

baznīcu, viņiem bija vajadzīga tās palīdzība un at-

balsts, viņi centās savā labā izmantot baznīcas ietekmi

uz ticīgajiem.

Taisnību sakot, baznīcas un imperatoru abpusējā
«mīlestība» ne vienmēr bija bez ēnām. Notika kon-

flikti un strīdi, dažreiz izraisījās arī asiņainas sadur-

smes.

Kristiānismam bija daudz sāncenšu. Sākumā jaunās
reliģijas sludinātāji, aizgūdami un pārveidodami pēc

savas gaumes senos ticējumus, mācījās no pagāniem.
Bet, kad skolnieki sasniedza vīra gadus, viņi sacēlās

pret saviem skolotājiem un konkurentiem. Visbīstamā-

kais kristiānisma sāncensis bija Mitras kults, kuram

bija radusies vesela armija piekritēju — sākot ar ver-

giem un beidzot ar galma kliķi.

Imperators Aurēlijs 273. gadā uzcēla Mitras templi
un proklamēja viņu par augstāko dievu — Romas aiz-

stāvi, un 25. decembrī, «neuzvaramās Saules» dzimša-

nas dienu pasludināja par valsts svētkiem. Kaut gan
divus gadus vēlāk Aurēliju nogalināja sazvērnieki, to-

mēr vēl daudzus gadu desmitus baznīcai nācās cīnīties

ar mitraismu uz dzīvību un nāvi.
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Kristiānismam bija arī citi ienaidnieki: dižciltīgā
aristokrātija un veco Romas dievu priesteri. Ar viņu
palīdzību sagrāba varu pils sardzes priekšnieks Dio-

kletiāns. Viņš neapmierinājās ar to, ka bija kļuvis par
imperatoru, bet prasīja, lai viņam parāda dievišķu
godu, lai pielūdz viņa svēto personu. Sev padevīgos
priesterus viņš padarīja bagātus un varenus.

Tas nemaz nebija pa prātam kristīgajai garīdznie-
cībai, sevišķi bīskapiem, viņi nosodīja imperatora «no-

devību» un neapmierinājās ar to vien, bet sāka vīt

intrigas pret pagānu augsto aizstāvi. Taču arī pats
Diokletiāns sevišķi neuzticējās baznīcas vadītājiem.

Viņš nojauta, ka baznīca ir imperatora varai bīstams

spēks.

Turklāt vēl stūrgalvīgie bīskapi nemākulīgi organi-
zēja sazvērestību pret imperatoru un divreiz mēģināja
nodedzināt viņa pili. Dedzināšana viņiem neizdevās,

bet viņi uzpūta gaišās liesmās priesteru neremdināmo

naidu. Priesteru sakūdītais Diokletiāns sāka nepiekā-
pīgos kristīgos vajāt, daudzus ieslodzīja cietumā, dau-

dzus sita līdz nesamaņai vai sodīja ar nāvi, bet viņu

īpašumus un daudzu baznīcu bagātības konfiscēja.
Vairākus gadus turpinājās šī vajāšana, pēdējais

kristiānisma pārbaudījums, kas tam sagādāja vairāk

labuma nekā ļaunuma: «par ticību cietušās» baznīcas

slava un ietekme palielinājās, auga arī tās piekritēju
skaits. Jau drīz, 313. gadā, pasludināja kristīgās ticī-

bas brīvību un baznīcai tika atdotas visas atņemtās ba-

gātības, kuras tā sāka ātri un sekmīgi vairot.

Bīskapi kļuva bagāti un ieguva tik lielu varu kā vēl

nekad: viņi pārvaldīja lielus baznīcas apgabalus ar

daudzām draudzēm un nekontrolēti izrīkoja milzīgus

garīdznieku štatus. Bīskapi paši bija pakļauti tikai

metropolitiem, kurus tie godbijīgi dēvēja par «baznīcas

tēviem». Un tā nav nekāda nejaušība, ka vislielākā

ietekme bija Romas, Aleksandrijas un Antiohijas metro-

politiem: viņiem bija milzīgi zemes īpašumi, un viņi

neaprobežoti rīkojās ar visiem baznīcas ienākumiem

vislielākajos impērijas apgabalos.
Niknā cīņa starp «kristiānisma vajātāja» Diokletiana
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pēctečiem beidzās ar imperatora Konstantīna uzvaru,

kurš dabūja pavārdu «Lielais». Bez šaubām, viņš bija
viens no lielākajiem ļaundariem, jo pastrādāja visbries-

mīgākos, viszemiskākos noziegumus, lai tikai pasargātu
savu dievišķīgo personu pret iespējamām un iedomātām

sazvērestībām. Būdams bailīgs un ļaunprātīgs, viņš vi-

sur redzēja nodevību un, ilgi nesvārstīdamies, nogali-
nāja savu tēvu un dēlu, savu sievu, brāļadēlu un meitas-

vīru. Liekas, ka viņš uzticējās un bija labvēlīgs tikai

baznīcas vadītājiem.

Stāsta, ka pirms kaujas pret savu sāncensi Maksen-

tiju māņticīgais pagāns Konstantīns katram gadījumam
pielūdzis Kristu un pēc uzvaras nolēmis, ka tas esot ļoti
simpātisks dievs. Par pateicību imperators atļāvis bīs-

kapiem ievākt nodokļus no pagānu tempļiem, un daudz

mantas pielipis pie centīgo nodokļu piedzinēju pirk-
stiem.

Protams, ne jau minētais gadījums ar lūgšanu un

personiskās simpātijas pamudināja Konstantīnu atbal-

stīt kristiānismu. Visu mūžu viņš palika gandrīz tāds

pats pagāns, kā bijis, un jauno ticību pieņēma tikai

pirms nāves. Bet viņš pareizi novērtēja baznīcas augošo

spēku: ja viņš dabūs baznīcu savā pusē, tā viņam palī-
dzēs kļūt par impērijas vienvaldnieku.

Konstantīns nekļūdījās savos aprēķinos. Arī baznīca

nepalika parādā: tā vēlāk šo zvēru cilvēka izskatā pie-

skaitīja svēto pulkam. Un vēl kādam? Viņam piešķīra
tādu pašu titulu kā apustuļiem, tas ir, divpadsmit tuvā-

kajiem Kristus mācekļiem.

Tas bija Konstantīns, kas pielūgto Saules dienu —

svētdienu ar likumu noteica par visiem obligātiem svēt-

kiem. Pēc tam viņš proklamēja kristiānismu par gal-

veno, tas ir, par valsts reliģiju, kaut gan neaizliedza arī

pagānu kultus: viņš pats taču bija virspriesteris. Baz-

nīca kļuva par stingru imperatora varas balstu.

Pilnīga vienotība tomēr neizveidojās: dažas draudzes

ticēja Kristum, citas —- tikai debess tēvam, bet viņa
dēlu Jēzu uzskatīja par cilvēku vai katrā ziņā par ze-

mākas pakāpes dievu. Radās arī citas nesaskaņas, strīdi
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un ķildas, nodibinājās daudzas sektas, kas nikni cīnījās
cita ar citu. Baznīcas tēvi, kā tas tika darīts jau agrāk,
šo nesaticību izskaidroja ar ļaunprātīgām velna intri-

gām, jo dieva sāncensis par to vien domājot, kā izkropļot
ticības būtību. Bet, lai nu būtu «ķecerībās» vainīgs kas

būdams, tās sašķēla ticīgos naidīgos grupējumos un ka-

vēja kristiānisma izplatīšanu.

Pagāns Konstantīns centās kristīgos saliedēt. 325.

gadā viņš sasauca «vispasaules» koncilu — ārkārtēju
trīssimt baznīcas vadītāju apspriedi. Viņi sabrauca ma-

zajā Nikejas pilsētiņā «no visām pasaules pusēm», tas ir,

no visām zemēm, kur bija kristīgās draudzes.

Nikejas koncila priekšsēdētājs bija pats imperators.
Atklājot pirmo sēdi, viņam labpatikās aizrādīt, ka šķel-
šanās baznīcā ir bīstamāka par kariem un neko labu ne-

sola. Konstantīns aicināja nodibināt kārtību, un baznī-

cas vadītāji viņam paklausīja.

Vispirms nosodīja Aleksandrijas garīdznieka Ārija

ķecerību. Ārijs apgalvoja, ka ir tikai viens dievs un viņa
dēls Kristus ir tikai līdzīgs savam tēvam. Pēc trokšņai-
niem strīdiem koncils nolādēja Ārija ķecerību un viņu

pašu izsūtīja trimdā kā ļaunāko baznīcas ienaid-

nieku.

Izmantodams gadījumu, pirmais vispasaules koncils

pieņēma ticības apliecinājumu — vienotus reliģijas pa-

matus un galīgi apstiprināja Jaunās derības tekstu. Tad

vēl Nikejas koncils pavēlēja visiem kristīgajiem lietot ti-

kai Jūlija kalendāru ar noteiktām gavēņu dienām un iz-

šķīra senu strīdu par lieldienām — Kristus «augšāmcel-
šanās» svētkiem. Tas bija ļoti sarežģīts un juceklīgs jau-

tājums.

Dažas draudzes, galvenokārt Romas impērijas aus-

trumu provincēs, svinēja šos svētkus vienā laikā ar ebre-

jiem. Viņu lieldienas sākās pilnā mēnesī, 14. nisanu va-

karā un beidzās 21. nisanu, kas bija pirmais pavasara

mēnesis pēc ebreju Mēness kalendāra.

Citas draudzes — Ēģiptē un Romas impērijas rietu-

mos — apvienoja savas lieldienas ar pagānu dabas at-

dzimšanas svētkiem, kad cēlies augšā auglības dievs.
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Lieldienas tur sakās svētdienā pēc pirmā pilnā pavasara

Mēness, taču šoreiz nevis pēc ebreju, bet pēc Jūlija ka-

lendāra, un par pavasara sākumu skaitījās pavasara ek-

vinokcija — 21. marts.

Nikejas koncils deva rīkojumu visām draudzēm svi-
nēt lieldienas tai pašā laikā kā Ēģiptē (Aleksandrijā),
kur «kalendāra zinātne uzplaukusi jau no seniem lai-

kiem». Turklāt stingri jo stingri tika noliegts sākt svēt-
kus tai svētdiena, kas pretēji gaidītajam sakristu ar

pirmo pilno pavasara Mēnesi, lai, pasarg dievs, kristīgās
lieldienas nesakristu ar ebreju lieldienām. Bet, ja pilns
Mēness sāksies 20. martā, tas ir, pirms ekvinokcijas, tad

par pavasara pirmo pilno Mēnesi jāuzskata aprīļa pil-
nais Mēness. Tādējādi lieldienu sākums varēja klejot
pa visām dienām no 22. marta līdz 25. aprīlim.

Visas šīs pārgudrības radīja neiedomājamu ju-
cekli.

DIVI CIKLI

Grūtu uzdevumu bija izvirzījis Nikejas koncils, sais-

tīdams lieldienu svinēšanu ar pirmo pilno pavasara Mē-

nesi. Pavasara sākums taču ir saistīts ar redzamo Saules

stāvokli, bet pilns Mēness — ar Mēness kustību. Kristī-

gajiem obligātajā Jūlija kalendārā lunāriem mēnešiem

nav nekādas nozīmes. Taču bez Mēness kalendāra nevar

zināt, kad martā būs pilns Mēness, turklāt tas netika uz-

skatīts par pavasara Mēnesi, ja iestājas pirms 21. marta.

Lieldienas kļuva par tādiem pašiem ceļojošiem svētkiem,
kādas tās bija arī ebrejiem.

1

Kas nekaitēja Ēģiptes kristīgajiem: Aleksandrijā bija
lieliska astronomiska observatorija, un zinātnieki varēja
jau iepriekš aprēķināt Mēness fāzes. Bet ko darīt citām

draudzēm? Pilns Mēness taču katru gadu iestājas da-

žādos mēneša datumos un dažādās nedēļas dienjrs.

1 īstenībā kristīgo lieldienas izrādījās saistītas ne tikai ar Jūlija
Saules kalendāru, bet, Nikejas koncilam to nemaz nezinot, arī ar

pagānu Mēness kalendāru, kuru ebreji bija aizguvuši no Bābeles.
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Turklāt aprēķināt lieldienu svētku datumu nācās jau
ilgāku laiku uz priekšu, lai laikus to paziņotu visām

draudzēm. Telegrāfa un dzelzceļu tad vēl nebija, ziņo-
jumi no pilsētas uz pilsētu ceļoja nedēļām un pat mēne-

šiem ilgi.
Galu galā ne jau lieldienas vien klejoja pa dažādiem

datumiem: daudzi kristīgo svētki un gavēņi bija pieska-
ņoti noteiktiem termiņiem pirms vai pēc lieldienām. Ja

jau lieldienas gadu no gada pārvietojas no viena datuma

uz otru, tad gribot negribot pa kalendāru jāceļo arī ci-

tiem staigājošiem svētkiem un gavēņiem. Lai tos pareizi
noteiktu, vajag jau iepriekš zināt, kad būs lieldie-

nas.

Nikejas koncila dalībnieki par to visu nebija pado-

mājuši, viņi nezināja, ka Mēness kustība ir sarežģīta un

ka ne katram bīskapam būs pa spēkam iepriekš aprēķi-
uz otru, tad gribot negribot pa kalendāru jāceļo arī

citiem staigājošiem svētkiem un gavēņiem. Lai tos

pareizi noteiktu, vajag jau iepriekš zināt, kad būs

lieldienas.

Tad palīgā nāca Aleksandrijas astronomi. Viņi sastā-

dīja lieldienu tabulas, pēc kurām varēja noteikt lieldienu

sākumu vairākus gadus uz priekšu.

Grūti bija saprast šos noteikumus, bet būtība vaja-

dzēja atrisināt tikai divus uzdevumus:

1) kad nākošajā gada pirmoreiz bus pilns Mēness

pēc 21. marta;

2) kad pec šī pilna Mēness bus tuvāka svētdiena, tā-

tad sāksies lieldienas.

Pirmo uzdevumu atrisināja ar mums jau pazīstama
Metona cikla palīdzību. Kā atceraties, pēc šī cikla visas

Mēness fāzes pēc katriem deviņpadsmit gadiem atkal

būs tajos pašos Saules kalendāra datumos.

Tātad ir iespējams izveidot «mūžīgu» pavasara pilno
Mēnešu sarakstu uz deviņpadsmit gadiem un sakārtot

rindā nākamos gadus. Tā, piemēram, ja 326. gads, pir-
mais pēc Nikejas koncila, ir gads Nr. 1 pēc Metona cikla,
tad 327. būs Nr. 2 un 344. — Nr. 19. Ar to viens Mēness
cikls beidzas un 345. gads būs atkal jaunā cikla gads
Nr. 1.
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Katra gada kārtas numuru pēc Metona cikla sauca

par šī gada «zelta skaitli». Pēc tādiem Mēness cikla nu-

muriem lieldienu noteicēji arī aprēķināja, kad pavasarī
būs pirmais pilnais Mēness. Un pirmajā svētdienā pēc
ta sāksies lieldienas.

Bet kā atrisināt otro uzdevumu un iepriekš izzināt,

pēc cik dienām no pilnā Mēness būs šī lieldienu svēt-

diena. Lielas gudrības nevajag arī šeit, kā jūs tūlīt paši
pārliecināsities.

Jautājuma būtība ir tāda, ka nedēļas dienas katru

gadu pārvietojas uz citiem mēnešu datumiem. Tas no-

tiek tāpēc, ka kalendārā nav apaļas piecdesmit divas

nedēļas (364 dienas), bet vēl viena lieka diena parastajā

gadā un divas dienas garajā gadā.
Ja vienmēr būtu 365 dienas, tad 1. janvāris un ik-

viena mēneša katrs datums ik gadus pavirzītos nedēļā
par vienu dienu uz priekšu. Šogad, piemēram, pirmais
janvāris ir pirmdienā, nākošajā gadā tas būs otrdienā,
pēc tam trešdienā, bet pēc septiņiem gadiem — nedēļā
taču ir septiņas dienas — 1. janvāris atkal būs pirm-
dienā.

Tad kalendārs precīzi atkārtotos katrā septiņgadē:
visu mēnešu datumi būtu tajās pašās nedēļas dienās kā

pirms septiņiem gadiem.

Bet reiz pa četriem gadiem kalendāram pieliek vēl

vienu dienu — 366. Tā izjauc kārtību un rēķinu, kamēr

atkal savukārt neapceļo visas nedēļas dienas. Nav grūti
saprast, ka tas būs tikai pēc četrām septiņgadēm jeb
divdesmit astoņiem gadiem.

Pa šo laiku būs pagājusi tieši 1461 nedēļa, un atjau-
nosies agrākā kārtība: 1. janvāris atkal katru gadu pār-
ies no vienas dienas uz otru tai pašā secībā kā pirms div-

desmit astoņiem gadiem.

Tā, piemēram, 1954. gadā pirmais janvāris bija

piektdienā (Pkt.), 1955. gadā — sestdienā (Sst.), 1956.

gadā — svētdienā (Svt.), bet 1957. gadā ne\is pirm-
dienā, bet otrdienā (Otr.), tāpēc ka garajā 1956. gadā

pielikta vēl viena papildu diena.

No sekojošas tabulas jus varat spriest, ka 1. janvāris

pārlec katru gadu no vienas dienas uz otru:



Nr.

29
— 1982...

Pkt.

Nr.

30
— 1983...

Sst.

Nr.

31

— 1984. ..
Svt.

Nr.

32
— 1985...

Otr.

Nr.

33
— 1986...

Trš.

Nr.

34
— 1987. ..

Ctr.

Nr.

35
— 1988

.

.

.

Pkt.

Nr.

36
— 1989...

Svt.

Nr.

37
— 1990...

Prm.

Nr.

38
—1991...

Otr.

Nr.

39
— 1992...

Trš.

Nr.

40
— 1993...

Pkt.

Nr.

41
— 1994. ..

Sst.

Nr.

42
—1995. ..

Svt.

Nr.

15
— 1968. ..

Prm.

Nr.

16
— 1969...

Trš.

Nr.

17
— 1970...

Ctr.

Nr.

18
— 1971. ..

Pkt.

Nr.

19
— 1972...

Sst.

Nr.

20
— 1973...

Prm.

Nr.

21

— 1974...
Otr.

Nr.

22
— 1975. ..

Trš.

Nr.

23
— 1976...

Ctr.

Nr.

24
— 1977...

Sst.

Nr.

25
— 1978...

Svt.

Nr.

26
- 1979...

Prm.

Nr.

27
— 1980...

Otr.

Nr.

28
—1981

,

,

.

Ctr.

Nr.

1

— 1954. ..
Pkt.

Nr.

2

— 1955. ..
Sst.

Nr.

3

— 1956...
Svt.

Nr.

4

— 1957...
Otr.

Nr.

5

— 1958...
Trš.

Nr.

6
-1959...

Ctr.

Nr.

7

— 1960. ..
Pkt.

Nr.

8

—1961...
Svt.

Nr.

9

— 1962. ..
Prm.

Nr.

10
- 1963. ..

Otr.

Nr.

11

— 1964. ..
Trš.

Nr.

12
— 1965...

Pkt.

Nr.

13
— 1966...

Sst.

Nr.

14
— 1967. ..

Svt.
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Salīdziniet pirmo aili ar trešo, un jus pārliecināsities,
ka nedēļas dienas abās ailēs seko cita citai vienādā kār-

tībā.

Tātad var sastādīt «mūžīgo» kalendāru uz divdesmit

astoņiem gadiem, bet 29. gadā visas nedēļas dienas sa-

skanēs ar tiem pašiem mēnešu datumiem kā šī apļa-
cikla pirmajā gadā.

Vienalga, kādu gadu pieņem par Nr. 1, ja tikai pēc
tam ievēro stingru kārtību gadu skaitīšanā. Tad jau
iepriekš var uzzināt, kāds mēneša datums būs kurā katrā

diena, tātad ari lieldienu svētdienā. Katra gada kārtas

numuru 28 gadu aplī sauca par šī gada Saules

ciklu.

Kā savā laikā Ēģiptes un Romas priesteri, tāpat arī

kristīgo baznīcas vadītāji sarežģīja savu kalendāru. Vie-

nīgi viņi varēja orientēties samudžinātajos svētku dienu

aprēķinos. Bet, ja atmet liekās pārgudrības, tad Nikejas
«gudro» noteiktajiem aprēķiniem vajadzīgi tikai divi

cikli: Mēness cikls ar deviņpadsmit gadiem un Saules

cikls ar divdesmit astoņiem gadiem.
Nikejas koncils cieši saliedēja kristīgo draudzes. To

vadītāji bīskapi paklausīgi izpildīja imperatora gribu.
Piecus gadus pēc koncila Konstantīns pārcēla galvas-
pilsētu no Romas uz Bizantiju. Viņš to paplašināja un

izrotāja ar majestātiskām pilīm un tempļiem. Vēlāk šo

pilsētu ķeizara vārdā nosauca par Konstantinopoli.
Jaunā galvaspilsēta kļuva bagāta, jo tur krustojās

ļoti svarīgi jūras un sauszemes tirdzniecības ceļi, kas

veda no Melnās jūras uz Vidusjūru un no Āzijas uz

Eiropu. Kļuva bagāta arī baznīca: bez kautrēšanās tā

izlaupīja pagānu tempļus, bez žēlastības izrēķinājās ar

priesteriem, saviem senseniem ienaidniekiem un sāncen-

šiem.

391. gadā, Aleksandrijas bīskapa Teofīla sakūdīts,
satracinātu kristīgo fanātiķu bars sagrāva Sarapīda
templi un iznīcināja simtiem tūkstošu ļoti retu Aleksan-

drijas bibliotēkas rokrakstu. Tā sākās kristiānisma fanā-

tiskie karagājieni pret zinātni, filozofiju un mākslu. Šo

barbarisko noziegumu dēļ līdz mūsu dienām ir saglabā-
jušies tikai seno laiku diženo filozofu, zinātnieku un

rakstnieku darbu fragmenti.
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Nikejas koncila nodibinātais miers starp kristīga-
jām draudzēm nepastāvēja ilgi. Drīz atkal sākās strīdi

un ķildas starp baznīcas saimniekiem bīskapiem. 395.

gadā ķeizars Teodosijs sadalīja valsti saviem dēliem di-

vas dajās: Rietumromas impērijā un Austrumromas jeb
Bizantijas impērijā.

Par baznīcas galvu tāpat kā agrāk palika Bizantijas
imperators; viņa augstāko varu atzina impērijas aus-

trumdaļas lielāko pilsētu bīskapi, starp tiem arī Kon-

stantinopoles un Aleksandrijas bīskapi, kas sevi dēvēja

par patriarhiem. Bet Romas bīskapi pakļāvās impera-
toram nelabprāt. Pēc viņu domām, mītiskais apustulis
Pēteris esot nodibinājis Romā vissenāko kristīgo drau-

dzi, un tāpēc Romas bīskapiem, Pētera tiešiem pēcte-
čiem, esot jāvada «vispasaules» baznīca un jāvaldot
pār visas pasaules kristīgajiem. Un tā līdz šim laikam

viņi tikai sevi uzskata par īstenajiem «baznīcas tēviem»

un dēvējas par pāvestiem (latīniski «papa»).
1

Ceturtā gadsimta sākumā Romas pāvestiem beidzot

izdevās pakļaut savai ietekmei un varai Rietumu kristī-

gās draudzes.

Tomēr Nikejas koncila lēmumu par lieldienu svinē-

šanu stingri ievēroja kā Romas pāvesti, tā arī Austrumu

patriarhi. Aleksandrijā tāpat kā agrāk sastādīja liel-

dienu tabulu parasti uz deviņpadsmit gadiem. Bet tas

jau vairs neapmierināja Aleksandrijas patriarhu Kirilu.

436. gadā viņš iedrošinājās aprēķināt lieldienu tabulu

jau piecām deviņpadsmitgadēm, no 153. līdz 247. gadam
pēc Diokletiāna ēras. Kas tā tāda par ēru, un kāpēc Ki-

rils tieši pēc tās aprēķināja savas lieldienas?

1 Interesanti atzīmēt, ka 1940. gadā ar toreizējā pāvesta Pija XII

rīkojumu Vatikānā izdarīja arheoloģiskus izrakumus, lai gūtu ap-

stiprinājumu, ka tieši šeit, zem Pētera baznīcas galvena altāra, ap-

bedīts pats Pēteris, pirmais Romas bīskaps. Un tiešam kaulus at-

rada, cik vien vajag, jo katakombu neskaitāmajās ejas senatne

apbedīja daudzus kristīgos. Katoļu prese skaļi jūsmoja: tagad jau
vairs nav šaubu, ka apustulis Pēteris tiešam ir _dzīvojis un ka

Romas pāvesti ir viņa likumīgie mantinieki. Tomēr atklātā zobo-

šanās par šo sensacionālo «atradumu» piespieda pat pašu pāvestu
ar desmit gadu nokavēšanos paziņot pa radio: nevarot, lūk, «apgal-
vot, ka atrastie esot apustuļa kauli».
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KURĀ GADĀ?

yecas grāmatās var lasīt: «Roma tika dibināta 753.

gada pirms Kr. dz. (Kristus dzimšanas)» vai «Amerika

ir atklāta kr. ēras 1492. gadā». Kā un kad ir izveidoju-
sies šī gadu skaitīšana, kuru tagad sauc par jauno vai
mūsu ēru (m. ē.) ?

Kristīgo baznīca apgalvo, ka dievs radījis pasauli
5508. g. pirms m. ē., un tātad 1962. gads ir 7470. gads
no pasaules radīšanas. Kāds gudrelis pat precīzi izrēķi-
nāja, ka pirmais cilvēks Ādams parādījies virs zemes

piektdien, 1. martā, tieši pulksten deviņos no rīta, sestajā
pasaules radīšanas dienā. Ebreju gudrie — talmudisti —

aprēķināja, ka pēc Bībeles pasaule esot jaunāka un ti-

kusi radīta tikai 3761. gada oktobrī pirms m. ē. Izraēlā

arī vēl tagad gadus skaita pēc šī «bībeles rēķina».
Mēs dzīvojam ne tikai telpā, bet arī laikā. Pasakot

savu adresi, mēs norādām ielu, mājas un dzīvokļa nu-

muru. Adresi laikā dod ēra un kalendārs.

Ikvienai dienai kalendārā, tāpat kā jebkurai lappusei

grāmatā, ir savs kārtas numurs: 10. janvārim ir desmi-

tais un 10. februārim — 41. numurs. Tāpat arī katram

gadam vajag būt savam kārtas numuram, ko skaita no

kāda sākuma datuma, lai «notikumi nenogrimtu aiz-

mirstībā», kā rakstīja sengrieķu vēsturnieks Herodots,
bet novietotos stingrā secībā uz visas cilvēces un tautu

vēstures pakāpēm.
Ir vienalga, no kāda datuma sākt gadu numerāciju

vai skaitīšanu. Par ēras sākumu var pieņemt kuru katru

notikumu: svarīgu vai neievērojamu, patiesu vai izdo-

mātu, reālu vai fantastisku. Nav pat nozīmes, vai noti-

kuma laiks norādīts precīzi vai kļūdaini, ja tikai gadus
skaita pareizi un nepārtraukti, bez izlaidumiem un at-

kārtojumiem.

Uzkāpa tronī kāds valdnieks, ar uzvaru beidzās karš

vai notika plūdi — lūk, tieši no šādiem notikumiemtautas

sāka skaitīt gadus — katra savādāk. Ēģiptieši skaitīja

gadus pēc faraonu dinastijām, ķīnieši pēc sešdesmitga-
dēm un valdnieku ērām, grieķi pēc olimpiādēm, romieši

no viņu galvaspilsētas Romas dibināšanas.

Kā zināms, olimpiādes sākās 776. gadā pirms m. ē.
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Ptolemajs domāja, ka planētas

riņķo pa epiciklu un tāpēc kādu

laiku var iet arī pretējā virzienā.

un no šī laika notika

pēc katriem četriem

gadiem. Pirmās olim-

piādes pirmais gads
ilga no 776. gada
1. jūlija līdz 775. ga-
da 30. jūnijam, otrās

olimpiādes pirmais
gads,sākās 772. gada
1. jūlijā pirms m. ē.

Sī gadu skaitīšana

palīdzēja daudziem

vēsturniekiem precī-
zāk noteikt svarīgu
notikumu laikus. Pē-

dējā olimpiāde, 293.

pēc kārtas, notika

mūsu ēras 393. gadā.
Bet gadu vēlāk Ro-

mas ķeizars Teodo-

sijs aizliedza šīs «velna spēles» kā kristiānisma būtībai

derdzīgu pagānisku nelietību. 1

Daudz ilgāks mūžs bija ērai no Romas dibināšanas.

Kaut gan šim notikumam piedēvēja dažādus datumus,
taču stabils palika tikai viens — 753. gada 21. aprīlis

pirms m. ē. Protams, Romu, tāpat kā Maskavu, neuzbū-

vēja vienā dienā, un tā laikam nodibinājās pirms kādiem

trim tūkstošiem gadu. Tomēr Romas dibināšanas pie-
ņemtais datums vēl pirms kādiem pusotra simta gadiem
ir derējis vēsturniekiem kā ērts hronoloģisks «orien-

tieris».

Haldeju priesteri skaitīja gadus no 747. gada 26. feb-

ruāra pirms m. ē., no Nabonasara uzkāpšanas tronī.

Šis valdnieks ne ar ko sevišķu neizcēlās, un viņa vārds

1 Olimpiskās spēles atjaunoja tikai pēc pusotra tūkstoša gadiem,
1896. gadā, taču ne vairs kā grieķu, bet kā starptautiskas sporta
sacensības. Pirmā olimpiāde notika Atēnās, bet nākošās pēc katriem

četriem gadiem citās galvaspilsētās. Tikai abu pasaules karu ga-
dos

— 1916., 1940., 1944. gadā — Olimpiskās spēles nenotika.

1960. gadā notika septiņpadsmitā olimpiāde un 1964. gadā būs

astoņpadsmitā.
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ir saglabājies laikam

tikai tāpēc, ka haldeji
sāka pierakstīt savus

astronomiskos novē-

rojumus viņa valdīša-

nas sākuma gados.

Pagāja apmēram
deviņsimt gadu, un

mazpazīstamo vald-

nieku uz visiem lai-

kiem padarīja nemir-

stīgu ievērojamais
Aleksandrijas astro-

noms Klaudijs Ptole-

majs (2. gs. pirms m.

ē.). Viņš kļuva sla-

vens ar savu darbu

«Lielais traktāts»,

kuru arābi vēlāk no-

sauca par «Alma-

gestu» — «Visdižākais».

Kad nepietika ar vienu epiciklu,
lai izskaidrotu planētu nesapro-

tamo kustību, astronomi sāka

pievienot citu uz cita papildu
epiciklus.

Un tiešām, Ptolemaja nopelns ir liels. Viņš apko-

poja senos astronomiskos novērojumus, papildināja tos

ar savējiem, precīzāk aprēķināja debess spīdekļu ceļus.

Ptolemajs uzskatīja, ka zeme ir līdzīga lodei, kas

nekustīgi stāv Visuma centrā, bet ap Zemi griežas
Saule, Mēness un piecas planētas — katrs spīdeklis pa

savu apli. Tālāk, aiz šīm septiņām sfērām atrodas as-

totā, pie tās uz visiem laikiem ir piestiprinātas zvaig-

znes, kas arī griežas ap zemi.

Bet kā lai izskaidro planētu mīklaino kustību, kas

mulsināja Bābeles astronomus? Kāpēc šie klejojošie

spīdekļi te atpaliek no zvaigznēm, te pēkšņi apstājas,
te sāk atkāpties, it kā zīmēdami uz debess juma dīvai-

nas izlocītas cilpas.
Ptolemajs ieteica sarežģītu sistēmu ar papildap-

ļiem — epicikliem. Katrai planētai ir savs epicikls, tā

centrs slīd pa apli, kura vidū atrodas nekustīgā Zeme..

Turklāt ar vienu epiciklu katrai planētai nemaz nepie-
tika. Jūs varbūt neizpratīsit šo asprātīgi izdomāto
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shēmu, ja nepaskatīsities uz zīmējumiem. Pat Ptole-

majs skumji atzina: «Vieglāk, šķiet, ir likt griezties pa-
šām planētām nekā saprast viņu kustību.»

Bet zinātniekam tomēr izdevās «pielāgot» planētas
savai sadomātajai sistēmai. Viņš pat sastādīja ta-

bulas, kurām bija jānorāda daudzus gadus uz priekšu,
kādos zvaigznājos atradīsies planētas attiecīgos mēne-

šos.

Ar laiku planētas arvien vairāk attālinājās no Pto-

lemaja priekšrakstiem, un astronomi laboja tabulas,
pielikdami jaunus epiciklus. Līdz ar to radās neiedomā-

jams juceklis, bet ne pats Ptolemajs, ne viņa sekotāji
nevarēja izskaidrot, kāpēc no visiem debess spīdekļiem
tikai piecām planētām ir tāds privileģēts stāvoklis.

Kāpēc vienīgi tām ir atļauts katru gadu iet pa citu ceļu?
Un kāpēc galu galā planētu kustība jāpieskaņo šiem

sarežģītajiem epicikliem?
Gluži tā neviens neuzdrošinājās jautāt. Ptolemaja

mācība taču apstiprināja bībeles nostāstu, ka Zeme ir

nekustīgs Visuma centrs, un šo mācību bija sankcionē-

jusi kristīgā baznīca. Baznīca tikai pielika pie senā zi-

nātnieka astoņām sfērām vēl devīto — empireju jeb
svētlaimīgo mājokli. Lūk, cik tālu aiz zvaigznēm tika

aizcelta paradīzes svētlaime.

Klaudijs Ptolemajs bija ne tikai ļoti ievērojams as-

tronoms, bet arī izcils vēsturnieks un ģeogrāfs. Viņš
sastādīja secīgu valdnieku sarakstu no Nabonasara līdz

savam laikabiedram Romas imperatoram Antonīnam

Pijam.

So senās vēstures pētīšanai ļoti noderīgo sarakstu

turpināja arī romiešu vēsturnieki, kamēr varu Romā

sagrāba Diokletiāns. Viņu proklamēja par imperatoru
284. gada 29. augustā pēc mūsu ēras, un ar šo dienu

sākās jaunās Diokletiāna ēras pirmais gads.

Šo gadu skaitīšanu pieņēma arī kristīgie. Lūk, tāpēc
arī patriarhs Kirils pēc Diokletiāna ēras sastādīja
savu lieldienu tabulu, kurā pēdējais gads bija 247. pēc

Diokletiāna ēras vai 531. gads pēc mūsu ēras.

Kad Kirila lieldienu saraksts tuvojās beigām, jaunu

apņēmās aprēķināt «mācīts» mūks Dionisijs, kas sevi
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kautrības dēļ dēvēja par Mazo vai varbūt bija tā

iesaukts sava īsā, mazā auguma dēļ. Pēc dzimuma

viņš bija skits no Melnās jūras ziemeļu piekrastes
un Romā bija nodzīvojis jau veselu gadsimta ceturksni.

Šim saprātīgajam Mazajam arī pirmajam ienāca

prātā doma: kāds gan tam pamats un kāda jēga, ka

kristīgie skaita gadus no Kristus ticības niknākā ienaid-

nieka un vajātāja, nekrietnā pagāna Diokletiāna val-

dīšanas sākuma, kurš bijis «drīzāk tirāns nekā vald-

nieks»? Tas nav nekas cits kā paša sātana ālēšanās,

prātoja Dionisijs, un pēkšņi viņam atausa lieliska

doma: kā būtu, ja aprēķinātu jauno lieldienu tabulu pēc

gadiem no Kristus dzimšanas?

Bet, ak vai, ne hronikās, ne mutvārdu nostāstos nav

minēts, tieši kurā gadā šis mītiskais notikums ir bijis.
Kā pagāni, tā kristīgie akli ticēja, ka Kristus ir dzimis

25. decembrī, bet neviens neinteresējās, vai tas ir noti-

cis pirms simt vai tūkstoš gadiem. Nez vai kāds iedo-

māsies arī jautāt, kurā gadā dzimis Iļja Muromie-

tis vai Sarkangalvīte. Pasakai laika skaitīšanas ne-

vajag.
Arī Dionisijs nesāka sevi apgrūtināt ar veltīgiem

pētījumiem. Nemulsināja viņu arī tas, ka Kristus dzi-

mis 25. decembrī, bet gads sākas pirmajā janvārī —

kuru gadu lai skaita par pirmo: vai to, kurā it kā būtu

dzimis Kristus, vai nākošo. Dionisiju tas neuztrauca,

viņš vienkārši, bez jebkādiem pierādījumiem, paziņoja,
ka jaunā lieldienu tabula sāksies nevis ar 248. Diokle-

tiāna ēras gadu, bet ar 532. gadu pēc Kristus dzim-

šanas.

Kāpēc? Jūs to nekad neuzminēsit, un ne tikai jūs
vien. Daudzi teologi ir mēģinājuši pamatot Dionisija

izdomājumu, ir rakņājušies vecās grāmatās, meklējuši

apstiprinājumu evaņģēlijos, bet tur ir tāds juceklis, ka

iznāk, it kā Kristus būtu dzimis četrus gadus pirms ...

savas dzimšanas (sk. 1. pielikumu). Tā arī teologiem

ar sirdssāpēm nācās pārliecināties: nav zināms, kad

Kristus ir parādījies pasaulē.
Bet kur Dionisijs tomēr bija dabūjis savu skaitli?
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LIELAIS CIKLS

Patriarhs Kjrils nebija sevišķi stiprs astronomijā

un, sastādīdams lieldienu tabulu, kļūdījās par vienu

vai divām dienām. Šīs nelaimīgās neprecizitātes dēļ
lieldienas Romā pēc astoņiem gadiem nesakrita ar pat-
riarha aprēķiniem gandrīz par veselu mēnesi. Nosku-

mis par tādu nepatīkamu lietu, bīskaps HiLarijs uzdeva

kādam Viktorijām izdibināt, kāpēc notikusi tāda ne-

laime.

Viktorijs sāka pārbaudīt lieldienu tabulas, izlasīja
visus darbus par šo jautājumu, un viņam izdevās mīk-

laino gadījumu izdibināt. Nevar zināt, vai viņš par šo

interesanto saskaņu izlasīja kādā rokrakstā, kas sagla-
bājies no kristīgo sagrautās Aleksandrijas bibliotēkas,
vai arī noskaidroja to pats.

Baznīcas tēvi sastādīja savas lieldienu tabulas ar

Saules un Mēness ciklu palīdzību. Viktorijs (vai viņa

priekšteči) atrisināja sarežģītāku uzdevumu.

Pēc Mēness vai Metona cikla pilns Mēness atkal

ir tajos pašos mēneša datumos pēc katriem 19 gadiem,
un šie datumi saskan ar tām pašām nedēļas dienām pēc
katriem 28 gadiem. Kā izzināt, kad pilns Mēness at-

kal būs tanī pašā datumā un nedēļas dienā?

Acīm redzami šis uzdevums atrisināms šādi: va-

jag sareizināt Mēness un Saules cikla skaitļus:
19X28 =532. Pēc katriem 532 gadiem visas Mēness fā-

zes un arī lieldienu aprēķinātājiem tik svarīgais pirmais

pilnais pavasara Mēness iestāsies tai pašā nedēļas
dienā un mēneša datumā, piemēram, piektdien,
23. martā, un pēc divām dienām, svētdien, sāksies liel-

dienas.

Tātad var sastādīt «mūžīgo» lieldienu tabulu uz

532 gadiem. Kad šis laiks apritēs, svētki atkārtosies pa

šo lielo ciklu tādā pašā kārtībā: 533. gadā — tāpat
kā pirmajā, 534. gadā — tāpat kā otrajā utt. Izrādījās,
ka tas viss nemaz nav tik sarežģīti — atlika tikai vie-

noties, ar kādu gadu sākt šo 532 gadu ciklu. Bet te nu

atkal sākās jauns juceklis.
Viktorijs saskaitīja skaitlī «532» dziļu mistēriju.

«Droši vien ne jau velti tas kungs man devis šo gudrību,»
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viņš prātoja un nodomāja sākt skaitīt gadus no pasau-
les radīšanas. Pēc viņa autoritatīvā sprieduma, šis ievē-

rojamais notikums esot noticis 5229 gadus pirms Kris-
tus nāves un augšāmcelšanās. Viktorijs ilgi nopūlējās
ar saviem aprēķiniem, gandrīz divdesmit gadus. Viņa
augstais labvēlis bīskaps Hilarijs pa šo laiku bija pa-
guvis kļūt par Romas pāvestu un Viktorija lieldienu ta-

bulu akceptēja. Bet gadījās jauna nelaime: lieldienas

atkal nesaskanēja ar Kirila lieldienu tabulu. Acīm

redzot, kaut ko bija saputrojis arī Viktorijs, aizrauda-

mies ar savu gadu skaitīšanu no «pasaules radīšanas».

Dionisijs, mācījies no viņa rūgtās pieredzes, nesāka

iedziļināties pasaules radīšanas dzīlēs un nolēma skai-

tīt gadus nevis no Kristus augšāmcelšanās, bet no viņa
dzimšanas — tā, sak, būšot vienkāršāk un skaidrāk.

Sevi Dionisijs uzskatīja par Kirila darba turpinā-
tāju un tāpēc arī jauno lieldienu tabulu sastādīja uz

95 gadiem no 248. līdz 343. gadam pēc Diokletiāna

ēras. Un bez liekas prātošanas sava lieldienu saraksta

pirmo gadu viņš apzīmēja ar noslēpumaino 532. gadu,
bet pēdējo ar 627. gadu pēc Kristus dzimšanas.1

Dionisija novēlojušos «atklājumu» ilgi neviens se-

višķi neievēroja. Savu gadu skaitīšanu viņš taču bija
izdomājis tikai lieldienu aprēķināšanai, un jauno Dio-

nisija lieldienu tabulu bija akceptējis toreizējais pā-

vests Bonifacijs 11.

Droši vien necilais mūks pat iedomāties neiedroši-

nājās, ka viņa izgudrotā ēra nostiprināsies uz daudziem

gadsimtiem. lespējams, ka to vispār būtu aizmirsuši, ja

nevajadzētu aprēķināt jaunas lieldienu tabulas. Sā-

kumā par Dionisija ēru interesējās tikai klosteri.

1
Kā redzams, «attapīgais» mūks sprieda šādi. Jau no seniem

laikiem kristīgie ir svinējuši lieldienas — sava dieva augšāmcelša-
nās dienu —

25. martā (tai pašā dienā kā Atīda pielūdzēji). Pec

Dionisija pareiziem aprēķiniem tuvākās lieldienas 25. martā bus

tikai 278. gadā pēc Diokletiāna ēras. Tātad, nolēma savā vientiesībā

Dionisijs, arī Kristus ir augšāmcēlies 25. martā, bet pirms 532 ga-

diem, tas ir, 254 (532—278) pirms Diokletiāna eras. Kā stāsta

evaņģēlijs, Kristus esot augšāmcēlies trīsdesmit gadu vecs; tātad,

izrādās, viņš ir dzimis 284. gadā pirms Diokletiāna eras. Un jaunas
lieldienu tabulas sākās ar šīs ēras 248. jeb ar 532. gadu (248 + 284)

pirms Kristus dzimšanas.



130

Angļu mūks Beda, kuru bija iesaukuši par «Godā-

jamo», divus gadsimtus pēc Dionisija nāves atcerējās
par gadu skaitīšanu no Kristus dzimšanas un sāka to

lietot savos sacerējumos par baznīcas vēsturi. Viņa pie-
mēram sekoja citi kristiānisma vēsturnieki, bet par
tautu vēsturi neinteresējās neviens.

Godājamā Bēdas piemēram atradās sekotāji. Kris-

tīgo vai, pareizāk, Dionisija ēru sāka šad un tad lietot

baznīcas augstākās amatpersonas, sevišķi Romas pā-
vesti. Bet vēl ilgus gadsimtus tautai par jauno ēru ne-

bija nekāda priekšstata. Vēsturnieki turpināja datēt

notikumus pēc gadiem no Romas dibināšanas. Un tikai

18. gadsimtā zinātnieki sāka lietot Dionisija ēru jeb
gadu skaitīšanu pēc vai pirms Kr. dz. (Kristus dzim-

šanas). Un viņiem nācās krietni pastrādāt, lai vēstu-

risko notikumu laikus pārrēķinātu no vienas ēras uz

otru.

VILTĪGĀS MINŪTES

Varētu domāt, ka pēc Saules un Mēness cikliem ap-

rēķināt pashalijas nav nemaz tik grūti. Tomēr priesteri
un mūki, kas vāji orientējās astronomijā, sajuka savos

aprēķinos: nevar taču ne Saulei, ne Mēnesim pavēlēt,
lai tie pakļaujas Nikejas koncila lēmumiem.

Juceklis sākās vispirms tāpēc, ka Metona cikls nav

gluži precīzs: 235 lunārie mēneši ir apmēram divas

stundas garāki nekā 19 Saules gadi. Starpība nav liela,
bet gadsimtu laikā tā bija pieaugusi līdz četrām pie-
cām dienām.

«Zelta skaitļi» jeb Mēness cikli, pēc kuriem aprēķi-

nāja lieldienas, aprēķinātājus bez žēlastības piekrāpa.
Svētkus pienākas svinēt svētdienā pēc pilna Mēness,

bet pēc lieldienu tabulas citreiz šīs svētdienas sākās

līdz pilnam Mēnesim.

Baznīcas Mēness nesaskanēja ar debess Mēnesi. Ne

jau bez pamata bīskapi žēlojās: «Zelta skaitļi ir apsū-
bējuši un kļuvuši par svina skaitļiem, tiem vairs nevar

uzticēties!» Bet tā vēl nebija visa nelaime.

Visnepatīkamākais bija tas, ka Jūlija kalendārs iz-

rādījās mazliet garāks par Saules gadu. Jau lielais
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grieķu astronoms Hiparhs (2. gs. pirms m. ē.) aizrā-

dīja, ka gads ir mazliet īsāks par 365/4 dienām.

To zināja arī Aleksandrijas astronoms Sozigens, kas

pec Cēzara ierosinājuma sastādīja romiešu kalendāru,
bet viņi abi nolēma ērtības labad neievērot niecīgo star-

pību, Zemes apgriešanās ap Sauli taču notiek 365 dienās

Gads pec Jūlija kalendāra ir īsāks par 11 minūtēm 14 sekundēm

nekā astronomiskais.

5 stundās 48 minūtēs 46 sekundēs, bet Jūlija kalendārā

gads ir garāks pavisam par 11 minūtēm un 14 sekun-

dēm.

Sīs minūtes neievēroja arī Nikejas koncils: vai tur

kas liels — vienpadsmit un viena ceturtdaļa minūtes,

pavisam tikai Vl2B dienas!

Tomēr no šīm nieka minūtēm desmit gados sakrājas

apmēram 2 stundas, 128 gados jau vesela diena, un ka-

lendārs sāk aizkavēties. Ir par ko padomāt.

Vajadzētu, piemēram, būt 1. janvārim, bet pēc ka-

lendāra vēl nav beidzies pagājušā gada 31. decembris.

Tas p.ats, protams, notika arī ar citiem datumiem: zie-

mas saulgriežiem pēc Jūlija kalendāra vajadzēja
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sākties 25. decembrī, bet īstenībā tie sākās 24., pēc tam

23. decembrī, atkāpdamies arvien vairāk.

25. decembrim bija pieskaņota Kristus «dzimšanas

diena», tāpat kā Mitras dzimšanas svētki, kas bija sais-

tīti ar ziemas saulgriežiem. Un baznīcas tēvus nemaz

neuztrauca, ka šie svarīgie svētki netiek svinēti «savā

laikā»: ziemsvētki uz visiem laikiem ir pieskaņoti
vienam un tam pašam datumam.

Bet ko darīt ar lieldienām? Tās ir ceļojoši svētki. Tie

klejo pa dažādiem datumiem atkarībā no pirmā pilnā
Mēness, un tādēļ arī sākās baznīcas nedienas.

Pēc tradīcijas vai aiz nezināšanas teologi uzskatīja,
ka pavasara ekvinokcija uz visiem laikiem pievienota
21. martam. Bet gausais Jūlija kalendārs ar katru gadu
arvien vairāk nokavējās, un pavasara ekvinokcija at-

kāpās: no 21. marta uz 20., pēc tam uz 19., 18. martu utt.

Un kas tad par to? — jūs jautāsit.
Nekas nopietns, protams, nenotiks: vai nav vien-

alga, kādā datumā sākas gads un pavasaris. Kalendā-

ram tikai pareizi jāsarēķina dienas, vairāk no tā ne-

prasa. Bet baznīcas tēvi uztraucās ne pa jokam.

ledomājieties, ka pavasara ekvinokcija, arvien vai-

rāk atkāpdamās, ir nonākusi līdz 15. martam, bet pilns
Mēness pēc tās iekrīt 20. martā. Tātad lieldienas sāk-

sies tuvākajā svētdienā.

Lieldienu tabulā par pirmo pilno pavasara Mēnesi

skaita tikai to, kas iestājas 21. martā vai vēlāk. Bet, ja
tas iestāsies kaut tikai vienu dienu agrāk, tad lieldie-

nas jāatliek līdz nākošajam pilnajam Mēnesim, vēl par
29—30 dienām — uz aprīļa beigām.

Bet tad taču tas nebūs vis pirmais, bet otrais pilnais

pavasara Mēnesis. Tā kā ekvinokcija pēc Jūlija kalen-

dāra bija atkāpusies, lieldienas bija pavirzījušās uz

priekšu, uz vasaras pusi. Bet kopā ar tām atbilstoši

ceļoja arī pārējie staigājošie svētki un gavēņi. Dažreiz

gadījās arī tā, ka klejojošie gavēņi sagadījās ar pastā-

vīgajām svētku dienām, un tad šajā jūklī grūti bija
orientēties pat augstākajai garīdzniecībai: vai lai svin

svētkus vai lai gavē.
Cik viltīgas bija šīs minūtes! Nikejas «gudrie» to



nevarēja paredzēt. Un garīdzniecībai bija pamats uz-

traukties.

No vienas puses, pavasari neuzskatīja par pavasari
tikai tāpēc, ka pēc kalendāra tas bija atnācis pirms
21. marta. No otras puses, neērti ir svinēt lieldienas ar

vesela mēneša nokavējumu pēc īstā pavasara sākuma,

jo gadskārtējā nomirušo dievu augšāmcelšanās, arī

Kristus, simbolizēja dabas pavasara plaukumu.
Bet ne jau šajā mītā bija jautājuma būtība . . .
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Septītā nodaļa

JAUNAIS STILS

KAM DER KAROTE

PĒC LAUNAGA

mm- iljoniem dzimtļaužu leja
sviedrus, lai pildītu dīk-

dieņu mūku, grāfu un citu feodāļu kabatas. Zemnieki

akli ticēja, ka Kristus cēlies augšā pavasarī, kad sākas

lauku darbi. Tāpēc zemniekiem, kas visās zemēs bija
lielum lielais iedzīvotāju vairākums, lieldienas kļuva

par pašiem galvenajiem svētkiem.

Kam der karote pēc launaga, saka paruna. Ja svētki

nav īstajā laikā, tad tie zemniekiem nav nekādi svētki.

Juceklis baznīcas kalendārā atrāva lieldienas no

senajām paražām, kas bija saistītas ar miljoniem cil-

vēku darbu. Kas par brīnumu, ja viņi pilnīgi pārstās

ticēt, ka notikusi tik vēlīna Kristus augšāmcelšanas.
Bet bez tās dievs vairs nav dievs un gandrīz pilnīgi sa-

grūst cerības uz pestītāju un svētlaimīgu dzīvi — re-

liģijas visvairāk vilinošo mānekli.

Tāpēc baznīcas tēvi kļuva nemierīgi. Viņi centās

pielāgoties ticīgo sadzīves paražām, no jauna tuvināt

lieldienas pavasara sākumam — datumam, kad dienas

un nakts ilgums ir vienāds. Jau 1373. gadā kads Argirs

bija ieteicis koriģēt lieldienu svinēšanu, bet, vēlreiz visu

apsvēris, atteicās no sava nodoma. Vai zināt, kāpēc?
Tikai tāpēc, ka 1373. gads ir 6881. gads «pēc pa-

saules radīšanas», bet mēlnesīgi pravieši pareģoja, ka

7000. gadā (atkal vainīgs babiloniešu septiņnieks!)
būšot pastardiena, pasaules gals. Cilvēcei -atlika dzīvot
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tikai 119 gadu, pēc tam — «neizbēgama» bojā eja. Un

Argirs nolēma, ka «sagrozīt» lieldienu tabulu nav nozī-

mes, tā teikt, neatmaksājas, gan jau savu laiku tāpat
nodzīvosim!

Taču liktenīgais gads aizritēja mierīgi, un Zeme ne

tikai neaizgāja bojā, bet «palielinājās»: tieši 7000. gadā

«pēc pasaules radīšanas» jeb 1492. gadā pēc jaunās
gadu skaitīšanas Kolumbs atklāja Ameriku.

Atpaliekošo Jūlija kalendāru nepieciešams kori-

ģēt, — ne reizi vien atkārtoja baznīcas koncili un Ro-

mas pāvesti. Viens no viņiem, Leo X, nejauši izpļāpā-

jās: «Visām paaudzēm ir zināms, cik lielu labumu

mums ir devis mīts par Kristu.» So labumu dēļ vaja-
dzēja stiprināt reliģiskās aplamības un pielāgoties pa-

rastajiem tautas ticējumiem. Tas viss spieda izlabot

Jūlija kalendāru, kas bija godīgi nokalpojis vairāk

nekā pusotra tūkstoša gadu.
Taču kalendāra reforma neizdevās uzreiz.

LIELAIS GUDRĪBAS AVOTS

Ēģiptiešu priesteriem bija almenihiaki — svinamo

dienu saraksti visam gadam. Arābiem vārds «al ma-

nah» (laiks) apzīmēja arī Mēness jauno un pilno fāzu

rādītāju, kas ir nepieciešams musulmaņu kalendāram.

Līdz šim laikam angļu, vācu un franču valodās par

almanahu sauc kalendāru jeb gadagrāmatu.
lespējams, ka arābiem bija ne tikai ar roku rakstīti

almanahi vien, jo jau pirms tūkstoš gadiem, daudz ag-

rāk par eiropiešiem, viņi iespieda savas lūgšanas ar

koka dēlīšiem, kuros burti bija iegriezti otrādi — kā

spoguļa attēlā.

Ar šo brīnišķīgo mākslu arābi iepazinās Ķīnā. Tur

jau 8. gadsimta sākumā sāka parādīties iespiestas lapi-

ņas, bet vēlāk — kalendāri, vārdnīcas, skolu mācību

grāmatas, dzejoļu grāmatas un pat pirmā avīze pa-
saulē. Kaut gan darbs prasīja lielu piepūli — hieroglifu
zīme pēc zīmes bija pacietīgi jāizgriež uz plāna,

gludi noslīpēta dēļa, — tas viss derēja tikai vienam

tekstam.



136

11. gadsimtā ķīnieši attīstīja tālāk savu mākslu:

meistars Bi Sens sāka izgatavot atsevišķus hieroglifus
no māla. Savirknēt šādas zīmes un nostiprināt tās rin-

diņā bija daudz vieglāk nekā apstrādāt katrai lappusei
atsevišķu koka dēlīti.

lespiedis vajadzīgajā eksemplāru skaitā kādu ma-

nuskriptu, meistars salika visus hieroglifus akurāti

katru savā vietā, bet pēc tam tos atkal varēja izmantot

citam salikumam. Taču trauslie māla burti nekalpoja
ilgi. Tāpēc meistars Van Cžens 13. gadsimtā tos aiz-

stāja ar koka hieroglifiem, kas bija izturīgāki.
Korejieši izgudroja jaunu paņēmienu un katru bur-

tiņu izlēja no metāla. Vispirms šim nolūkam lietoja
varu vai bronzu, vēlāk — svinu, un burti bija stipri, iz-

turīgi. Korejā 1234. gadā ar šādi lietiem burtiem

iespieda piecdesmit sējumus valsts dokumentu krā-

jumu. Eiropā šis lielais izgudrojums — saliekamais

raksts — kļuva zināms tikai pēc divsimt gadiem.
Domājams, ka krustneši, atgriezušies no austru-

miem, iepazīstināja eiropiešus ar kāršu spēli. Drīz tā

izplatījās gluži kā epidēmija, kļuva par aizraujošu
laika kavēkli veciem un jauniem grāfu pilīs, dzertuvēs,

übagu būdiņās. Uzņēmīgi veikalnieki jau 14. gadsimta

sākumā, lietojot viengabalainus koka dēlīšus, saka

iespiest spēļu kārtis, bet vēlāk rupji apstrādātas bildī-

tes ar svēto attēliem un lūgšanām.
Ceļojošie mūki rosīgi tirgojās ar šīm lētajām bildī-

tēm; tās ķertin izķēra, izpirka daudz ātrāk nekā Kristus

mātes svētās asaras un citas relikvijas. Tāpat plaši

pieprasīja ar dēlīšiem iespiestās brošūras, kurās bija
amizanti vai pamācoši reliģiski zīmējumi, kā arī baz-

nīcas kalendārus ar brīnumdarītāju vārdiem.

Viens no šādiem ļoti retiem kalendāriem glabājas
Saltikova-Ščedrina publiskajā bibliotēkā Ļeņingradā.
Tas iespiests 1455. gadā un bija paredzēts sešpadsmit
Mēness periodiem — deviņpadsmit gadus ilgiem cik-

liem, tātad 304 (16X19) gadiem. Diez vai ir bijuši ka-

lendāri, kas aptvertu vēl ilgāku laika posmu!
Apmēram 1440. gadā talantīgais vācu meistars

Johans Gutenbergs sāka lielā slepenībā kaut ko ekspe-
rimentēt. Pēc dažiem gadiem viņš guva panākumus un
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Gutenberga pirmā iespiestā kalendāra fragments —
1448. gada

janvārim.

sāka iespiest brošūras ne vairs ar koka dēlīšiem, bet

atsevišķiem burtiem, kurus izlēja no metāla.

Vispirms Gutenbergs laida klajā Latīņu valodas

gramatikas, pēc kurām tolaik mācījās visi studenti,
pēc tam uz atsevišķas lapiņas izdeva 1448. gada astro-

nomisko sienas kalendāru. No šī ļoti retā izdevuma,
kas pirmo reizi tika iespiests nevis latīņu valodā, bet

vācu tautas valodā, saglabājies tikai viens neliels

fragments, kas aptver pirmos četrus mēnešus.

Pirmais kalendārs, ko iespieda Gutenbergs, nemaz

nebija līdzīgs pašreizējam: tajā nebija nedz datumu,
nedz nedēļias dienu. Katrā mēnesī bija tikai norādīts,
kurā zvaigznājā būs Saule un planētas jauna Mēness

un pilna Mēness fāzē.

Toreiz neviens pat neiedomājās, ka pieticīgās gra-
matikas un kalendārs ievada jaunu laikmetu kultūras

vēsturē.

Gandrīz pieci tūkstoši gadu šķir šumeru senrakstus,
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kurus iespieda mala tafelītes, no pirmajam grāmatām,
kuras iespieda uz papīra.

Kas lasīja mala rakstus? Tikai priesteri un rakst-

veži.

Kas saprata ēģiptiešu papirusus, sengrieķu un vidus-

laiku manuskriptus, kas bija rakstīti uz dārga perga-
menta? Tikai garīdznieki un nelielais skaits laicīgo zi-

nātnieku.

Manuskripti bija liela greznība, un tikai ļoti bagāti
cilvēki varēja atļauties pasūtīt pārrakstītājam manu-

skripta norakstu. Mēnešiem ilgi strādāja čaklais pār-
rakstītājs, lai izgatavotu tikai vienu eksemplāru.

Amatnieki, kas neprata lasīt un rakstīt, no mutes

mutē nodeva uzkrāto pieredzi saviem bērniem un mā-

cekļiem. Kad prasmīgais meistars vai izgudrotājs no-

mira, kopā ar viņu kapā aizgāja viņa vienreizējā māk-

sla un noslēpumi.

lespiesto grāmatu varēja izdot jebkurā eksemplāru
skaitā, un papīrs ir nesalīdzināmi lētāks nekā perga-
ments. Kad parādījās tipogrāfijas spiede, vieglāk pie-

ejama kļuva izglītība, grāmatas — šīs īstas gudrības,
zināšanu, prasmes un pieredzes neizsmeļamais avots.

Taču sākumā grāmatu iespiešanu baznīca izmantoja
savās interesēs.

Gutenbergs bija ļoti trūcīgs. Lai kaut ko nopelnītu

iztikai, viņam vajadzēja pēc katoļu garīdzniecības pa-

sūtījumiem iespiest indulģences. Tagad vēl rosīgāk iz-

vērsās tirdzniecība ar šīm ieejas biļetēm paradīzē:

iespiestajā lapiņā atlika vienīgi ierakstīt, kurš cilvēks

par pieņemamu maksu bija nopircis piedošanu visiem

saviem grēkiem — kā agrākajiem, tā nākošajiem.
Grāmatu iespiešana attīstījās tiem laikiem apbrīno-

jamā ātrumā: simtiem tipogrāfiju sāka darboties Vā-

cijas, Itālijas, Holandes, Zviedrijas, Polijas, Ungārijas,

Francijas, Anglijas un citu zemju pilsētās. Līdz 1500.

gadam grāmatas jau bija iespiestas apmēram divpa-
dsmit miljonos eksemplāru. Tās galvenokārt bija reli-

ģiska satura: bībele, lūgšanu grāmatas, baznīcas tevu

raksti un tamlīdzīgas. Taču klajā nāca arī diezgan
daudz daiļliteratūras un zinātnisku grāmatu!
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Grāmatu iespiešanas lielo nozīmi zinātnē ļoti augsti
novērtēja ievērojamais vācu astronoms Joh-ans Millers,
kas bija izvēlējies Regiomontāna pievārdu — pēc sa-

vas dzimtās pilsētas Kēnigsbergas (tagadējās Kaļiņin-
gradas) latīniskā nosaukuma1. Viņš piedzima' šeit

1436. gadā.

REGIOMONTĀNA KALENDĀRS

«Kas grib kļūt par meistaru, tam agri jāsāk vingri-
nāties,» — šīs vācu parunas pareizību apliecina visa

Regiomontāna dzīve.

Spējīgais zēns jau vienpadsmit gadu vecumā kļūst

par Leipcigas universitātes studentu. Seit viņš iepazīs-
tas ar Gutenberga kalendāru un pats pārbauda, vai

tanī publicētie astronomiskie dati ir pareizi. lespē-

jams, ka šis kalendārs savaldzināja jaunā studenta

prātu ar vēl neatklātajiem debess zinātnes noslēpu-
miem. Visvairāk viņa interesi saistīja noslēpumainā
planētu kustība, kurai kalendārs bija veltīts ne gadī-

juma dēļ.
Pēc trim gadiem Regiomontāns aizbrauca uz Vīni

turpināt izglītību pie profesora Purbaha, kas pētīja

planētu kustību. Centīgais students drīz kļuva par zi-

nātnieka tuvāko palīgu. Abi kopā viņi pavadīja bez-

miega naktis, vērodami «klīstošos» spīdekļus.
Planētu stāvokli pēc vecās Ptolemaja mācības ap-

rēķināja ar papildu apļu — epiciklu palīdzību, bet tie

neatviegloja uzdevumu: aprēķini nesaskanēja ar no-

vērojumiem. Astronomi atklāja aizvien jaunus un jau-

nus planētu «untumus». Tās nekādi negribēja pakļau-
ties Ptolemaja likumiem. Jau cik reižu bija labotas senā

zinātnieka tabulas, lai kaut cik izskaidrotu planētu pat-

vaļības un, galvenais, lai saskaņotu to faktisko atra-

šanās vietu pie debesīm ar iepriekš aprēķināto.
Šai nolūkā vecos epiciklus vajadzēja nemitīgi pa-

pildināt ar jauniem. 13. gadsimtā to skaits jau bija pie-
audzis līdz septiņdesmit pieciem — tātad vidēji katrai

1 Vāciski «Konigsberg» nozīme «Karaļa kalns», kam latīņu va-

lodā atbilst «Regiomontanus».
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tai laikā zināmai planētai bija piecpadsmit epiciklu. Un

tomēr šis absurdais ciklu sablīvējums aprēķinus tikai

sarežģīja, taču kļūdas palika. Bet Ptolemaja mācība

bija saņēmusi baznīcas svētību kā nekļūdīga, un kas lai

iedrošinātos to apšaubīt?
Šādu pārdrošību atļāvās Kastīlijas karalis Ai-

fonss X. Viņš 1250. gadā uzdeva galma astronomiem

sastādīt jaunas tabulas un, iepazinies ar tām, neviļus
izteicās, ka šāds mudžeklis nav savienojams ar Vi-

suma radītāja cieņu: «Ja dievs kungs, radīdams pasauli,
būtu parādījis man godu un apspriedies ar mani, daudz

kas būtu radīts labāk un, galvenais, vienkāršāk.» Par

šo brīvdomību karalis dārgi samaksāja: drosmīgais
Alfonss zaudēja kroni, jo viņš bija apšaubījis pasaules
radītāja gudrību. Tomēr jaunās planētu tabulas no-

sauca viņa vārdā.

Alfonsa tabulas precīzāk norādīja planētu stāvokli

un bija vajadzīgas ne tikai astronomiem vien.

Aizvien plašāka kļuva valstu savstarpējā tirdznie-

cība. Tāliem ceļojumiem un preču pārvadājumiem vairs

nepietika ar kompasu un karti — bezgalīgajos jūru un

tuksneša plašumos kuģu un karavānu stāvokli nepie-
ciešams noteikt pēc debess spīdekļiem.

Te tad arī astronomiem radās nepārvarams juceklis.

Lūk, kāpēc Purbahs un Regiomontāns, atklājuši no-

pietnas kļūdas Alfonsa tabulās, cītīgi studēja Ptolemaja

«Almagestu».
Nereti viņiem pazibēja aizdomas: vai tik senā darba

pārrakstītāji nav kaut ko sajaukuši. Varam iedomāties

zinātnieku prieku, kad viņi 1461. gadā saņēma ielū-

gumu braukt uz Romu, lai studētu senos rokrakstus.

Sos vērtīgos manuskriptus izveda no Konstantinopoles
īsi pirms 1453. gada, kad šo pilsētu iekaroja turki.

Pirms pašas aizbraukšanas Purbahs pēkšņi nomira,

un ceļā uz Romu devās Regiomontāns viens pats. Viņš
sešus gadus pētīja rokrakstus, taču tas nepalīdzēja at-

minēt planētu kustības noslēpumus. Atgriezies no Romas,

Regiomontāns vairākus gadus uzturējās bet

1471. gada pavasarī pārcēlās uz dzīvi Nirnbergā. Si

pilsēta toreiz bija pazīstama visā Eiropā ar saviem

mehānismiem un uzvelkamām rotaļlietām. Pat bazni-
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cas statujās un svētbildes bija paslēpti automāti, kas

lika svēto attēliem «birdināt asaras».

Zinātniekam radās vilinošs plāns. Nirnbergā bija
teicami meistari, kas prata izgatavot ļoti precīzus as-

tronomiskus instrumentus, un sāka darboties tipogrā-
fijas. Tātad šeit varēja iekārtot observatoriju, lai pēc
planētu novērojumiem veiktu aprēķinus un koriģētās
tabulas pēc tam iespiestu.

Pats zinātnieks uzlaboja tipogrāfijas mašīnu, pa-

sūtīja jaunus, ļoti skaidrus burtus un vispirms izdeva

Purbaha grāmatu par planētām ar saviem papildinā-
jumiem, bet pēc tam savu slaveno kalendāru un astro-

nomiskās tabulas.

Šai laikā iespiestie kalendāri vairs nebija retums.

Pa lielākajai daļai tie bija uz lapām, ko piestiprināja

pie sienas gluži kā mūsdienu tabulu kalendārus, līdzās

mēnešu un nedēļas dienu skaitam tie norādīja arī svēto

vārdus, mēness fāzes un dažkārt arī «zelta datumus»

lieldienusākuma aprēķināšanai.
Kalendārs, ko Regiomontāns iespieda 1474. gadā,

bija tik pilnīgs, ka kļuva nepārspējams paraugs ilgu
laiku. Tas vairs nebija sienas tabulas kalendārs, bet ve-

sela grāmata ar sešdesmit četrām lappusēm — īsts zi-

nātnisks pētījums ar diagramām, zīmējumiem un gro-
zāmiem apļiem, pēc kuriem varēja veikt patstāvīgus ap-

rēķinus katram gadam.
Kā tikai nebija šai apbrīnojamā kalendārā! Līdzās

parastajām ziņām tas norādīja, kur, kādā zodiaka

zvaigznājā atrodas Saule un planētas, šeit bija likumi,

kā aprēķināt Saules un Mēness orbītas, precīzus datu-

mus, stundas un minūtes, tas norādīja, kad gaidāms

jauns un pilns Mēness visos gada mēnešos, kad pare-

dzami Mēness un Saules aptumsumi vairāk nekā pus-

gadsimtu uz priekšu: no 1475. līdz 1530. gadam. Tur-

klāt kalendārā bija norādīts, kādā dienā, stundā un

minūtē sāksies aptumsums un cik tas būs ilgs, bet da-

žos gadījumos ar dzeltenu krāsu bija nosegta tā Sau-

les vai Mēness diska daļa, kas būs apslēpta.
Toreizējie pulksteņi, kam vēl nebija vēzekļu, rādīja

laiku ar rupjām kļūdām, bija ļoti dārgi, un tāpēc tos
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varēja iegādāties tikai sevišķi bagāti cilvēki. Savā

grāmatā Regiomontāns publicēja saules pulksteņa zī-

mējumu un pamatīgi aprakstīja, kā tas izgatavojams.
Vārdu sakot, tas nebija kalendārs, bet īsta laika mērī-

šanas enciklopēdija.
Drīz Regiomontānu atkal aicināja uz Romu, lai at-

risinātu kādu «sasāpējušu» jautājumu. Jau 13. gad-
simtā izcilais angļu zinātnieks Rodžers Bekons, kas

pēc baznīcas sprieduma vairāk nekā divdesmit gadu
nosēdēja cietumā, bija ierosinājis izlabot Jūlija kalen-

dāru. Ne reizi vien par to ieminējās arī citi zinātnieki.

Ne reizi vien kalendāra nepilnības pārrunāja arī «vis-

pasaules» koncilos.

Beidzot pāvests Siksts IV nolēma apspriesties ar

astronomiem, lai izbeigtu ilgos strīdus. Tāpēc viņš
1475. gadā aicināja pie sevis Regiomontānu. Taču,
ieradies Romā, zinātnieks saslima ar mēri un nomira

1476. gadā, tikko sasniedzis četrdesmit gadu slieksni.

Pagāja vēl vairāk nekā gadsimts, kamēr tika realizēta

ilgi gaidītā reforma.

DE REVOLUTIONIBUS...

Regiomontāna astronomiskās tabulas un kalendārs,

tāpat kā kompass, kļuva par nešķiramiem jūrnieku pa-

vadoņiem, it sevišķi tālos jūras braucienos. Taču laika

gaitā planētas atkal sāka «untumoties».

Un viss sākās no jauna: astronomiskās tabulas, ko

Regiomontāns bija tik rūpīgi aprēķinājis, vairs nebija

pietiekami precīzas. Bet šīs tabulas un tajās norādītie

planētu stāvokļi pie debesīm taču palīdzēja noteikt

kuģa atrašanās vietu atklātā jūrā. Kapteiņi un stūr-

maņi kļūdījās savos aprēķinos, braucieni ļoti ieilga, un

kuģi nereti aizgāja bojā.
Astronomi bezcerīgi maldījās savos aprēķinos ka

biezā mežā. Ne no visiem maldiem ir viegli atbrīvoties.

Cilvēki visvairāk tic paši savām acīm. Ja kaut ko

uzskatām par neapstrīdamu, mēs ne velti sakām: «Tas

taču ir skaidri redzams!» vai arī «Es to redzēju pats ar

savām acīm!».
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Tikpat «skaidri redzams» ir tas, ka Saule un zvaig-
znes met lokus pie debesīm, bet Zemes kustību neviens

nejūt. Vai gan var šaubīties, ka visi debess spīdekļi
riņķo ap nekustīgo Zemi? Turklāt šādas šaubas bija bīs-

tamas: baznīca varēja apsūdzēt grēcīgās, ķecerīgās
domas, kas pretējas svētajiem rakstiem, un nodot in-

kvizīcijas rokās.

Tāpat kā senatnē, akla ticība kavēja zināšanu loka

paplašināšanos, kristīgo reliģija kļuva par zinātnes

niknāko, bīstamāko ienaidnieci. Tikai viens cilvēks vī-

rišķīgā drosmē atteicās no Ptolemaja mācības, kas ne-

pārtraukti bija valdījusi cilvēku prātos gandrīz pus-
otra tūkstoša gadu.

Tas bija ģeniālais astronoms Nikolajs Koperniks.
Viņam bija ļoti plašas zināšanas medicīnā un ma-

temātikā, mākslā, filozofijā, celtniecībā, taču kopš

agras jaunības par viņa vismīļāko zinātni kļuva astro-

nomija. Ilgus gadus Koperniks to studēja Krakovā —

toreizējā Polijas galvaspilsētā — pēc Purbahaun Regio-
montāna darbiem, bet pēc tam labākajās Itālijas uni-

versitātēs.

1515. gadā pāvests Leo X, tas pats, kas tik necienīgi
bija atsaucies par Kristu, nolēma izlabot kalendāru.

Lai veiktu šo «dievam patīkamo» darbu, uz Romu aici-

nāja Koperniku. Viņš arī pats uzskatīja kalendāra re-

formu par vēlamu, tomēr atteicās aiz tā iemesla, ka

Saules kustība vēl neesot pietiekami izpētīta.
Tai laikā Koperniks jau nenoguris rakstīja savu sla-

veno sacerējumu, kuram veltīja vairāk nekā pusi no

sava septiņdesmit gadu ilgā mūža. «Es nebaidos ap-

galvot,» viņš rakstīja, «ka Zeme gada laikā nostaigā
lielu apli, kura centrā atrodas Saule.» Pa saviem ap-

ļiem ap Sauli virzās arī planētas. Mums tikai izliekas,

ka zvaigznes griežas kopā ar debess velvi — tā ir

ilūzija, optiski maldi: īstenībā pati Zeme griežas ap

savu asi.

Var teikt, ka Koperniks atklāja jaunu planētu: tai

laikā zināmajām piecām planētām viņš pievienoja

sesto, uz kuras dzīvojam mēs, cilvēki. Lielais zināt-

nieks beidzot bija atklājis planētu un to dīvainā ceļa

seno noslēpumu: cilvēki taču vēro planētas no sava
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Koperniks atminēja planētu seno

noslēpumu. Zeme (zīmējuma iek-

šējā daļā) apriņķo Sauli ātrāk par

Marsu, it kā aizsteidzoties tam

priekšā. Tikai tāpēc mums izliekas,

ka Marss dažkārt pēkšņi apstājas

un sāk kustēties pretējā virzienā,

īstenībā tas nepārtraukti kustas tai

pašā virzienā kā Zeme.

«mājokļa», no Zemes,
kas pati nestāv uz vie-

tas, bet nemitīgi kustas

ap Sauli.

Tagad mums visiem

absurda liekas doma, ka

Zeme atrodas mūžīgā
karaliskā mierā un bez-

galīgais Visums joņo

ap šo planētu, kas salī-

dzinājumā ar to ir nie-

cīgi maza. Taču Koper-
nikam vajadzēja būt

ļoti vīrišķīgam, lai iz-

gaisinātu maldus, kas

tūkstošiem gadu bija
turējuši savos valgos
cilvēku prātus. Ģeniā-
lais astronoms un do-

mātājs zināja, ar ko

viņš riskē, sagraudams
viduslaiku pasaules uz-

skata visstingrāko un

šķietami nesatricināmo

balstu.

Kopernika grāmata
«Par debess orbītu riņ-
ķojumiem» tika iespies-

tā 1543. gadā latīņu valodā .ar nosaukumu «Dc revo-

lutionibus orbium coelestium». Tā izdarīja ne tikai revo-

lūciju astronomijā — tā piesprieda nāves sodu visai

teoloģijas «zinātnei», šim nejēdzību savārstījumam.
Gluži kā piesmakušā, tumšā istabā caur plaši atvērtu

logu ielauzās spoža gaisma un dzīvinošs, svaigs gaiss,
aizslaucīdams seno māņu un aizspriedumu putekļus.

Par laimi baznīca uzreiz neapjēdza, cik ļoti to ap-

draud Kopernika mācības eksplozīvais spēks. Viņa grā-
mata bija sarakstīta smagā valodā, daudzie matemā-

tiskie aprēķini un formulas aizsedza revolucionārās

idejas un atbaidīja pat izglītotus lasītājus. Turklāt

priekšvārdā bija paskaidrots, ka jaunā mācība «nav
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uzskatāma nedz par patiesu, nedz ticamu», bet tikai

par ērtu palīglīdzekli astronomiskiem aprēķiniem.
So «dezinficējošo» priekšvārdu bez zinātnieka pie-

krišanas un bez sava paraksta bija iespiedis teologs
Osianders, gribēdams, lai lasītāji to uzskatītu par
autora priekšvārdu. Un pavisam slimais Koperniks
droši vien nepamanīja viltojumu: grāmatas pirmo ek-

semplāru viņš saņēma īsi pirms nāves.

Baznīcas tēvi varēja gulēt mierīgi. Dižā grāmata
pat iemantoja viņu labvēlīgu uzmanību: varbūt atjau-
ninātā astronomija dos iespēju atjaunināt arī kalen-

dāru.

JAUNAIS KALENDĀRS

Itālijā, nelielajā Perudžas pilsētā, dzīvoja ārsts

Aloizijs Luidži Lilio. Ārsti toreiz studēja ne tikai me-

dicīnu, bet arī citas zinātnes. Arī Koperniks bija ārsts,
bet Lilio ļoti mīlēja matemātiku. 1576. gadā viņš iz-

strādāja ļoti vienkāršu un ērtu kalendāra reformas

projektu.
Pēc Nikejas koncila (325. g.) bija jau pagājuši vai-

rāk nekā tūkstoš divsimt piecdesmit gadu. Sai ilgajā
laikā pavasara ekvinokcija, pamazām aizkavēdamās,

bija paguvusi pēc Jūlija kalendāra atkāpties par desmit

dienām — uz 11. martu. Pirmkārt, vajadzēja atgriezt
ekvinokciju uz 21. martu, otrkārt, tik cieši to pievienot
šim datumam, lai tā vairs neatkāptos.

Visvienkāršāk, sprieda Lilio, būtu kalendārā izlaist

vairāk nekā desmit liekās uzkrājušās dienas, un atkal

viss būtu kārtībā. Bet kā šo kārtību saglabāt, lai nā-

kotnē tā atkal neizjuktu?
Sim nolūkam vajadzēja saskaņot kalendāra gadu

ar Saules gadu, atbrīvoties no tām viltīgajām minū-

tēm, kuru dēļ sākās viss šis juceklis un strīdi par

nelaikā svinamām lieldienām. Te lieti noderēja Koper-
nika jaunā mācība. Viens no nedaudzajiem viņa skolo-

tājiem — astronoms Erasms Reinholds sastādīja jau-
nas planētu tabulas, kuras tika iespiestas 1551. gadā.
Pēc Kopernika novērojumiem Reinholdam izdevās precī-
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zak aprēķināt gada ilgumu — 365 diennaktis 5 stundas

49 minūtes 16 sekundes.

Sie aprēķini rādīja, ka Jūlija kalendārā gads (vi-
dēji 365 diennaktis 6 stundas) ir par 10 minūtēm 44 se-

kundēm ilgāks nekā Saules gads. Agrāk, pēc Alfonsa

tabulas, uzskatīja, ka šis pārpalikums ir tikai 10 mi-

nūtes 36 sekundes.

Šķiet, starpība nav liela, tikai kādas astoņas se-

kundes. Lai nesarežģītu aprēķinus, Lilio no abiem lie-

lumiem izvēlējās vidējo — 10 minūtes 40 sekundes,
t. i., uzskatīja, ka pēc Jūlija kalendāra gads ir par
102/3 minūtes ilgāks nekā faktiskais. Cik gados no šīm

liekajām minūtēm sakrājas vesela diennakts? Vienkāršs

aprēķins rāda, ka 135 gados.

Tātad no Jūlija kalendāra jāsvītro viena diena pēc
katriem 135 gadiem. Tas ir ļoti neērts skaitlis — to

grūti atcerēties. Lilio atrada parocīgāku izeju: četrsimt

gados sanāks apmēram trīs liekas diennaktis (400: 135).
Ja četrsimt gadu laikā no kalendāra svītrotu trīs die-

nas, tad viss būs kārtībā: pavasara ekvinokcija vairs

neaties no 21. marta.

No kādām trim dienām lai atsakās? Visvienkāršāk

būtu saīsināt trīs garos gadus, uzskatot, ka tie ir vien-

kāršie gadi, kuros ir nevis 366, bet 365 diennaktis. Taču

arī te nevar rīkoties kaut kā, saīsinātie garie gadi vien-

mērīgi jāsadala starp visiem četrsimt gadiem — citādi

pavasara ekvinokcija atkal atšķirsies no 21. marta.

Lilio atrada vienkāršu, asprātīgu atrisinājumu: «ap-

cirpšanai» viņš izraudzījās tos garos gadus, ar kuriem

noslēdzas gadsimti.

Pēc Jūlija kalendāra visi šie «simtie» gadi ir ga-

rie gadi, bet Lilio ierosināja uzskatīt par vienkāršajiem

gadiem tos, kas bez atlikuma dalās ar 400, piemēram,
1600. gads būtu garais, 1700., 1800. un 1900. gadi —

vienkāršie. Tad arī iznāks, ka četrsimt gadu laika (no
1600. līdz 2000. gadam) no kalendāra tiks svītrotas trīs

liekās dienas, bet 2000. gads no jauna būs garais gads.
Tiešām ērti, nav vārdam vietas.

Lilio nomira, nesagaidījis kalendāra reformu. Viņa

projektu atzina par labu speciāla astronomu un mācī-
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tāju komisija, ko bija nodibinājis pāvests Gregors XIII,

un viņa svētā eminence to apstiprināja.
1582. gadā pāvests deva priekšrakstu pēc 4. oktobra

skaitīt nevis 5., bet uzreiz 15. datumu1. Līdz ar to tika

izlaistas liekās uzkrājušās dienas un šai «apcirptajā»
gadā bija tikai 355 dienas. Toties jau nākošajā, 1583.

gadā, pavasara ekvinokcija novietojās savā «likumī-

gajā» datumā — 21. martā. Un, lai turpmāk ekvinok-

cija neatšķirtos no «savas sen noteiktās vietas» (pā-
.vesta vārdi), viņš pavēlēja stingri ievērot Luidži Lilio

izdomātos «noteikumus par garajiem gadiem».
Un atkal atkārtojās parastā netaisnība: tāpat kā

savā laikā Aleksandrijas astronoma Sozigena izstrā-

dāto kalendāru sāka saukt par Jūlija kalendāru, tā arī

jauno kalendāru, ko bija izstrādājis Lilio, nepelnīti
nosauca par Gregora kalendāru.

Gregoram XIII slavas jau tā bija diezgan. 1572.

gadā, tikko kļuvis par pāvestu, viņš svētīja baismo

Bērtuļa nakti — reliģiskās masu slepkavības, kas sā-

kās Francijā. Nodevīgi ievilinājuši Parīzē savus pre-

tiniekus hugenotus, katoļi naktī uz 24. augustu (svētā
Bērtuļa dienu) nobendēja vairāk nekā divus tūkstošus

cilvēku, un tas bija tikai sākums. Pēc pāvesta svētības

galvaspilsētas briesmoņu piemēram sekoja provinču
fanātiķi, un divu nedēļu laikā nogalināja apmēram trīs-

desmit tūkstošus hugenotu.

Pāvests svinīgi atzīmēja šo katoļu baznīcas «uz-

varu» ar pateicības lūgšanām, ko pavadīja zvanu ska-

ņas un lielgabalu salūti. Ļaundarības piemiņai tika

nokalta medaļa, tā dēvēto Vatikāna karalisko zāli iz-

rotāja ar gleznām un freskām, kas attēloja asinsdarbu

ainas.

Rīkojoties pēc jezuītu lozunga «mērķis attaisno

līdzekli», Gregors XIII nekautrējas no viszemiskāka-

jām ļaunprātībām. Viņš mēģināja pierunāt Maskavas

caru Ivanu IV pāriet katoļticībā un izplatīt to Krievija;

1 Turklāt netika izjaukta nedēļas dienu secība: pec Jūlija kalen-

dāra 1582. gada 4. oktobris bija ceturtdiena, bet nākoša diena pec

Gregora kalendāra — 15. oktobris bija piektdiena. Viens kalendārs

atšķīrās no otra tikai ar datumiem, nevis ar nedēļas dienam.
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bet tajā pašā laikā pāvests kūdīja Polijas karali Ste-

fanu Batoriju sākt karu pret Krieviju, apsolīdams vi-

ņam palīdzību un atbalstu.

Reformētais kalendārs tika nosaukts šī vissvētā

provokatora un noziegumu iedvesmotāja vārdā. Pavi-

sam vienkārša bija izrādījusies reforma, par kuru tik

ilgi savu galvu bija lauzījuši baznīcas tēvi.

Bet vai pūles atmaksājās?

JŪLIJA DIENAS

Kalendārs ir relatīvs institūts. Vai tad nav vienalga,
kādā mēnesī un datumā sākas gads: 1. janvārī vai

22. septembrī? Vai nav vienalga, kādā dienā ir pava-

sara ekvinokcija: 21. martā vai, teiksim, 21. februārī?

Jo par pavasara ekvinokciju to sauc tāpēc, ka tā gan-

drīz saskan ar šī gadalaika sākumu. Bet ne jau visur

pavasaris iestājas vienā laikā.

Februārī gar Melnās jūras piekrasti Kaukāzā jau
zied aprikozes, bet Arhangeļskā vēl ir skaudrs sals.

Kad Vidusāzijas dienvidu rajonos sāk vasarāju sēju un

Jaltā vai Suhumi var jau sauļoties, Narjanmarā vēl

plosās puteņi un valda garā nakts.

Bet ko iesākt dienvidu puslodes iedzīvotājiem? Pa-

vasara ekvinokcijas laikā šeit jau tuvojas rudens. Cīlē

vai Argentīnā, piemēram, kristīgajiem gribot negribot

jāsvin lieldienas tad, kad daba nevis mostas, bet pošas
ziemas dusai.

Par to vēl nezināja Nikejas koncila delegāti, kad

«uz mūžiem» pieskaņoja lieldienas pavasara ekvinok-

cijai. Nedomāja par to arī Gregora XIII kalendāra ko-

misija, kaut gan pāvestam visuzticīgākie katoļi —■ spāņi
un portugāļi — šai laikā iekaroja un izlaupīja Dienvid-

ameriku, apspieda tās pirmiedzīvotājus un cieši no-

stiprinājās šajās kolonijās.
Atcerēsimies, ka senajā Ēģiptē kalendārs pēc kat-

riem četriem gadiem nokavējās par vienu dienu vai

četrdesmit gados par veselu dekādi. Nedz vienkāršie

ēģiptieši, nedz viņu priesteri par to nemaz neuztraucās.

Bet katoļu baznīcas priesteri nekādi nespēja samieri-
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nāties, ka pēc Jūlija kalendāra pavasara ekvinokcija

gandrīz tūkstoš trīssimt gadu laikā arī bija nokavēju-
sies par tām pašām desmit dienām.

Tiesa, Gregora kalendārs ir precīzāks 1
.

Par šo jau-

tājumu vēl runāsim grāmatas nobeigumā, un tad, go-

dājamie lasītāji, jūs redzēsit, ka tas nemaz nav tik liels

ieguvums. Taču sarežģījumi, ko tas rada, ir diezgan
lieli. Spriediet paši.

Pēc Jūlija kalendāra visi hronoloģiskie aprēķini ir

visai vienkārši: katram gadam vidēji ir 36574 jeb
365,25 diennaktis, katram gadsimtam — 36 525 dienas.

Gregora kalendārs ir komplicētāks: 16. gadsimtā
desmit diennaktis tika svītrotas, un tam bija 36 515 die-

nas; 17., 18. un 19. gadsimtos tika nosvītrota viena diena,

un tāpēc atlika 36 524 dienas katrā; 20. gadsimtā būs

36 525 dienas, tāpat kā pēc Jūlija kalendāra.

Redziet, kada nesaskaņotība rodas: dienu skaits

gadsimtos nav vienāds.

Astronomiem, piemēram, nebija viegli aprēķināt,
cik dienu pagājis no viena aptumsuma līdz nākošajam
vai starp kaut kādas komētas divām kārtējām «vizī-

tēm». Tikpat grūti uzdevumi dažkārt bija jārisina arī

vēsturniekiem, lai precīzi noteiktu dažu svarīgu noti-

kumu datumus.

Pie teiktā piebildīsim, ka daudzās zemēs desmitiem

un pat simtiem gadu pēc Gregora reformas vēsturiskos

un astronomiskos datus aizvien vēl atzīmēja pēc Jūlija
kalendāra. Te rodas tāds mudžeklis, ka jāsauc palīgā
elektronu robots.

1 Pēc Jūlija kalendāra četrsimt gados ir simt garo gadu, pec

Gregora — tikai deviņdesmit septiņi; trīs «liekās» dienas tiek svīt-

rotas. Ja šīs trīs dienas jeb 4320 (1440 X 3) minūtes vienmērīgi sa-

dala starp 400 gadiem, tad katrs «Gregora» gads, kas ir vidēji
365 dienas 5 stundas 49 minūtes 24 sekundes, būs par 10 minūtēm

48 sekundēm īsāks nekā «Jūlija» gads, t. i., bus tikai par 26 sekun-

dēm garāks nekā Saules gads (skat. 5. lpp.).
Interesanti, ka tieši tādu pašu gada garumu savam kalendāram

bija izvēlējies ievēroiamais_ ķīniešu astronoms Go Sou-czins. Sis

kalendārs ar nosaukumu «Souši li» («Laika devējs») ieviests

Ķīnā 1281. gadā, t. i., par 300 gadiem agrāk nekā Gregora kalen-

dārs.
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Lielos Gregora kalendāra trūkumus, kas apgrūtina
hronoloģiskos rēķinus, pirmais ievēroja franču vēstur-

nieks Žozefs Skaligers. Viņš bija nesamierināms katoļu
baznīcas pretinieks, cīnījās par apziņas un zinātnisko

pētījumu brīvību. 1572. gadā pēc Bērtuļa nakts asins-

pirts viņš bega uz Zenēvu un vēlāk pārcēlās uz dzīvi

Holandē.

Skaligers sacēlās pret kristīgo gadu skaitīšanu, pret
viduslaiku kalendāriem, kas bija pilni ar svēto vārdiem

un pielāgoti reliģiskajiem svētkiem. Zinātnieks ieteica

jaunu, oriģinālu gadu skaitīšanu jeb, pareizāk, laika

skaitīšanas veidu: visas dienas jānumurē pēc kārtas,
neievērojot nedz gadus, nedz gadsimtus, nedz gadu
tūkstošus. Par pirmo dienu Skaligers pieņēma nosa-

cītu datumu — 4713. gada 1. janvāri pirms mūsu ēras.

Pēc šīs laika skaitīšanas 1963. gada 1. janvāris ir

2 438 031. diena, bet mūsu pašreizējās laika skaitīšanas

sākums — 1. gada 1. janvāris ir 1 721 425. diena. Ļoti
viegli aprēķināt, ka visā šai laikā aizritējušas tikai

716606 dienas, kas, šķiet, nemaz nav tik daudz.

Par to ir vērts padomāt. Mūsu lielajā zemē mēs sen

esam pieraduši skaitīt miljonos un miljardos. Taisnību

sakot, mēs pat esam pazaudējuši reālu priekšstatu, cik

šie skaitļi ir milzīgi. Pirmais miljons dienu no mūsu

ēras sākuma būs tikai 2738. gadā — tātad vēl jāpa-

gaida krietns laiciņš: 776 gadi! Bet miljards?

Mēs vēl ne visai cienījam minūtes, uzskatām tās

par sīkumu. Varbūt daudziem liksies pat neticami, ka

miljards šādu «sīkumu» ir vairāk nekā .. . tūkstoš de-

viņsimt gadu. Miljards minūšu kopš mūsu ēras sākuma

pagāja tikai 1902. gada 29. aprīlī pulksten 10.40.

«Skaligera ēra» vienkāršoja un atviegloja daudzus

hronoloģiskus aprēķinus. Seit nav jāskaita pirms un

pēc kāda pieņemta datuma, piemēram, Kristus mistis-

kās dzimšanas. Lai uzzinātu, cik dienu starp
diviem notikumiem, jāatrod tikai sevišķās tabulas no-

tikumiem atbilstošo dienu numuri un no lielākā skaitļa

jāatņem mazākais. Nekādu sarežģītu matemātisku ap-

rēķinu, tikai parastā atskaitīšana, — kas var but vieg-
lāks un drošāks?
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Vai gribat, piemēram, uzzināt, cik dienu pagājis no

franču buržuāziskas revolūcijas sākuma — 1789. gada
14. jūlija, kad tauta sacēlās un ieņēma Bastīlijas cie-

toksni, līdz 1917. gada_7. novembrim — Lielā Oktobra

vēsturiskajai dienai? Šīs dienas numurs ir 2 421 540,
Bastīlijas ieņemšanas dienas — 2 374 674. Tātad starp
/abiem notikumiem pagājušas 46 866 dienas.

Vēl viens piemērs. Mūsu zemē pēc revolūcijas vidē-

jais cilvēka mūža garums pieaudzis vairāk nekā divas

reizes un tagad ir sešdesmit deviņi gadi. Nav šaubu,
ka padomju ļaudis dzīvos vēl ilgāk. Rūpēm par to ir

veltīta speciāla nodaļa mūsu partijas jaunajā Pro-

gramā.

Pagaidām vidējais mūsu mūža garums ir tikai

25 200 dienu. Uzskatīsim, ka pirmie septiņpadsmit —■
astoņpadsmit gadi paiet, gatavojoties darbam, bet no

atlikuma — piecdesmit viena gada apmēram trešdaļu
(septiņpadsmit gadu!) nolaupa miegs. Cik tad atliek

pilnvērtīgai dzīvei? Pavisam tikai... 12 418 dienu.

Kura pagājusi, nekad vairs neatgriezīsies. Kā lai dārgu
neturam ātri ritošās dzīves katru dienu, katru tās

stundu?!

Bet atgriezīsimies pie Skaligera. Viņš bija Gregora
kalendāra pretinieks un savu laika skaitīšanu nosauca

par «Jūlija» sistēmu ne tikai tāpēc, ka dienas tiek skai-

tītas pēc Jūlija kalendāra; pēc 1582. gada 4. oktobra

dienas sāka numurēt arī Gregora kalendārā. Jaunās

hronoloģiskās sistēmas nosaukumā Skaligers vēlējās sa-

glabāt sava tēva — ārsta, filozofa un rakstnieka vārdu.

Interesanta sagadīšanās: šo apdāvināto, vispusīgi iz-

glītoto cilvēku, kas bija dzimis Itālijā, sauca Zils Se-

zars, t. i., Jūlijs Cēzars.

Lai aprēķinātu lielus laika periodus un konstatētu

precīzus datumus, vēsturnieki un astronomi nereti lieto

«Jūlija dienas» (J. D.). Skaligers ieteica šo sistēmu

drīz pēc kalendāra reformas, 1583. gadā. 16. gadsimtu
beigās katoļu baznīca jau sāka nojaust, cik kļūmīga
reliģijai ir Kopernika revolucionārās mācības būtība,
un tas izraisīja jaunas traģēdijas.
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JŪS DREBAT AIZ BAILĒM. ..

Piecus gadus pēc Kopernika nāves — 1548. gadā pie-
dzima Džordāno Bruno. Jau pamatskolā viņš lasīja aiz-

liegtas grāmatas, apmeklēja lekcijas un zinātnieku dispu-
tus un piecpadsmit gadu vecumā iestājās dominikāņu
klosterī, taču sholastika, teoloģijas «zinātne» radīja jau-
nietī riebumu. Par laimi bibliotēkā viņš atrada grāmatas,
kam nebija nekāda sakara ar dievu, un tās viņš naktīs

kāri lasīja, slēpdamies no bargajiem uzraugiem.
1572. gadā Bruno kļuva par mācītāju un beidzot

varēja atstāt dvēseļu glābēju mūku «universitāti», kas

drīzāk līdzinājās cietumam. Viņš nolēma veltīt savu

dzīvi patiesai zinātnei, taču pēc slepenas apsūdzības
tika tiesāts tāpēc, ka bija izsviedis no savas istabas

visu svēto tēlus. Baidoties no jaunām denunciācijām,
Bruno 1576. gadā aizbrauca no Itālijas un uz visiem

laikiem šķīrās no ienīstā talāra.

Ar to sākās viņa ilgie ceļojumu gadi pa Franciju,
Angliju, Vāciju, Čehiju ...

Un visur, kur vien ieradās

Bruno, viņš dedzīgi propagandēja Kopernika mācību,

bagātinādams to ar savām pārsteidzoši drosmīgajām

idejām.

Valdzinošajam .zinātniekam, kam iedvesmā kvēloja
acis, bija lieliskas pārliecināšanas spējas. Ar sajūsmu

viņā klausījās jaunatne, bet jo vairāk viņu tāpēc nīda

un lādēja baznīcas «profesori», kurus sholastikas ne-

auglīgās pārgudrības bija padarījušas nevarīgus. Viņi

neieredzēja drosmīgo jaunās patiesības sludinātāju,

juzdami pret to ne tikai naidu, bet arī slepenas bailes.

Kā viņš iedrošinās sludināt, ka Visums ir bezga-

līgs un nav ne no viena radīts, bet pastāv mūžīgi? Kas

atļāva viņam apgalvot, ka zvaigznes ir tādas pašas
saules kā mūsējā ar savām planētām, uz kurām dzīvo

saprātīgas, cilvēkiem līdzīgas būtnes!

Vai bībelē nav skaidri teikts: visi cilvēki ir cēlušies

no Ādama? Kad viņi būtu pārcēlušies no Zemes uz ci-

tām planētām? Sis bezdievis saceļas pat pret evaņģē-

liju, pret pašu Kristu, kas izpircis cilvēces grēkus; ja

jau Visumā ir daudz apdzīvotu pasauļu, tad tikpat
daudz būtu arī Kristu. Vai varbūt šis Bruno savā zai-
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mojošā nekautribā domā, ka jebkuru no daudzajām planē-
tām Kristus ir apmeklējis pēc kārtas kā īslaicīgs viesis.

Turklāt šis «sātana sūtnis» runā ne tikai disputos,
satriekdams savus pretiniekus ar tēraudcietu loģiku un

lielisku asprātību, bet arī iedrošinās savas bezdievīgās

grāmatas iespiest nevis latīņu, bet parastajā sarunu

valodā, ko saprot visi, kuri vien prot lasīt. Aizvien lie-

lāks kļūst viņa piekritēju pulks, bet visļaunākais ir tas,
ka viņš samaitā jaunās dvēseles, noved tās uz kļūmīga

ceļa, iedvesdams neticību svētajiem rakstiem .. .
Ģeniālais zinātnieks, kas gadsimtiem bija aizstei-

dzies priekšā savam laikam, neapmierinājās tikai ar zi-

nātniskajām lekcijām, disputiem un grāmatām vien,

viņš asi nosodīja garīdznieku mantrausību un izvirtību,

viņš pieprasīja, lai klosteriem atņemtu ienākumus. Tā

tik vēl trūka!

Ilgāk samierināties ar bīstamo ķecerību nozīmētu to

atbalstīt.

Bruno apsūdzēja ķecerībā un sāka vajāt. Meklē-

dams patvērumu, viņš klejoja no pilsētas uz pilsētu,
no vienas valsts uz otru, taču nepadevās, bet aiz-

vien asākiem ieročiem vērsās pret reliģiju un baznīcu.

1591. gadā pēc Venēcijas aristokrāta Močenigo lū-

guma viņš mācīja tam filozofiju, bet, kad gribēja aiz-

braukt, «māceklis» viņu neatlaida, aizturēja ar varu

un nosūdzēja savu skolotāju inkvizitoriem. 1592. gada

maija naktī Bruno apcietināja un saskaņā ar pāvesta

pieprasījumu pēc pusotra gada no Venēcijas cietuma

pārveda uz Romu.

Inkvizitori nebūtu kautrējušies uzreiz izrēķināties ar

ķeceri, bet aizraidīt nāvē nekad nav par vēlu. Vai ne-

būtu labāk vispirms piespiest nelokāmo Kopernika pie-

kritēju nožēlot grēkus, atzīt, ka baznīcai bīstamā mā-

cība ir nepareiza?
Astoņus gadus Venēcijas un Romas bendes vārdzi-

nāja savu upuri cietumos, tomēr nedz glaimi un solī-

jumi, nedz draudi un mokpilna spīdzināšana nesalauza

Bruno dzelzs gribu umvīrišķību.

Pēdējā tiesas sēdē viņš paziņoja, ka nevar un ne-

grib atteikties no savas pārliecības, ka viņam nav no

kā atteikties. Nododami ķeceri laicīgajai varai, inkvi-



154

zitori ar neģēlīgu liekulību prasīja žēlsirdīgu sodu.

Džordāno zināja, ko tas nozīmē, un ar izsmieklu teica

tiesnešiem: «Paziņodami man spriedumu, jūs drebat

aiz bailēm vairāk nekā es, iedams uz sārtu!»

Agrā 1600. gada 17. februāra rītā lāpu gaismā
Bruno izveda uz Ziedu laukuma un ar dzelzs ķēdi pie-
kala pie staba. lebaidītā pūļa acu priekšā iegailējās
liesma. Lēnām tajā meta žagarus, lai paildzinātu mo-

cības. Aizvien augstāk šāvās sarkanīgas mēles, apņemot

drēbes, apsvilinot bārdu, ietinot dūmos dižo zinātnes

mocekli. Viņš palika sev uzticīgs līdz pēdējiem mir-

kļiem un neizpauda pirmsnāves ciešanas nevienā vaidā.

«Sadedzināt nenozīmē atspēkot,» ir teicis Bruno un

jau ilgi pirms tiesas, it kā ielūkojoties tālā nākotnē,

rakstīja: «Domātāja nāve vienā gadsimtā dāvā viņam
nemirstību mūžos.» Vēlāk zinātne apstiprināja daudzas

lielā zinātnieka ģeniālās idejas un arī reliģijai tik bīs-

tamo domu par daudzu apdzīvotu pasauļu esamību. Ta-

gad jau būtu naivi domāt, ka starp neskaitāmajām

planētām, kas izkaisītas bezgalīgajā Visumā, tikai

Zeme būtu šai ziņā kaut kāds sevišķs dabas izņēmums.
Taču ne tikai tas satrauca un biedēja baznīcu. Jo ne

veltīgi tā mācīja: kā Zeme ir nesatricināms Visuma

centrs, tā mūžam nemainīsies arī kārtība, kas pašai Ze-

mei noteikta no augšas; kā nevar mainīt pasaules uz-

būvi, tā neviens nedrīkst aizskart arī sabiedrisko

iekārtu, kas noteikta no augšas. Bet kas tagad iznāk?

No debess kārtības, ko bija noteikusi bībele un Pto-

lemajs, nepalika pāri akmens uz akmens. Tagad jau

varēja sākt domāt, ka pasaules kārtība, kas deva

iespēju muižniekiem un klosteriem plēst no saviem

dzimtļaudīm septiņas ādas, arī nav nesatricināma.

Tādas, lūk, ir Kopernika mācības sekas: šodien ir

saļodzījušies reliģijas pamati, rīt tiks sagrauti feodālas

iekārtas balsti! Tie jau sāk grīļoties no tautu sacelša-

nās triecieniem.

Turklāt, kā par nelaimi, Galilejs izdarīja savus pār-
steidzošos, sensacionālos atklājumus. Lielais zinātnieks

pirmo reizi izgatavoja tālskati un neaizmirstamajā
1610. gada 7. janvāra naktī lika pamatus jaunai astro-

nomijai.
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Pacēlis savu vēl nepilnīgo teleskopu pret debesīm,

Galilejs atklāja pasauli, kas līdz šim nebija zināma.

Parastā blāvā Piena Ceļa plīvura vietā šeit bija skaidri

redzamas sīku, tikko manāmu zvaigžņu miriādes, gluži
kā sudrabaini puteklīši saules starā, kas iespīd tumšā

istabā.

Galileja tālskatī Mēness seja bija pavisam citāda

nekā parasti: uz gluži baltās virsmas redzami kalni ar

apaļiem krāteriem, ēnojumi un saules gaismas pieli-
juši līdzenumi. Taisnība bija nemirstīgajam Džordāno

Bruno: izrādījās, ka Mēness ir līdzīgs Zemei.

Pie Jupitera Galilejs saskatīja mazas zvaigznītes, kas

atgādināja spīdīgus punktus. Tās nešķirami sekoja pla-
nētai, ik dienas mainot savu stāvokli. Nē, tās nav zvaig-
znes, tie ir Jupitera pavadoņi mēneši. Tie griežas ap to

gluži kā Mēness ap Zemi, bet pati Zeme un citas pla-
nētas — ap Sauli.

Bet pats galvenais bija tas, ka ikviens cilvēks, ielū-

kojies teleskopā, varēja pārliecināties par šo un citu

zinātnieka atklājumu neapstrīdamo pareizību. Tie visi

taču apstiprināja Kopernika mācību, par kuras patie-
sību Galilejs nešaubījās. Par to viņš ļoti piesardzīgi pa-

stāstīja savā grāmatā «Zvaigžņu vēstnesis», kas nāca

klajā tai pašā 1610. gadā. Taču «debess Kolumbs», kā

Galileju dēvēja viņa skolnieki, par agru svinēja uz-

varu.

Ne veltīgi kāds teologs teicis, ka reliģijai nevis jā-
māca, kā debess kustas, bet gan kā tām tuvoties. 1614.

gadā dominikānis Kačini teica tumsonīgu sprediķi pret
Kopernika mācības aizstāvjiem: ar saviem matemātis-

kajiem aprēķiniem viņi veicinot ķecerību, jo vispār ma-

temātika esot «sātana māksla». Kad Kačini bija nosū-

dzējis Galileju, inkvizīcijas komisija drīz pasludināja

Kopernika mācību par absurdu un ķecerīgu, bet pēc
tam pāvests izdeva encikliku, kas prasīja «apturēt»

Kopernika grāmatu, lai viņa mācība «neizplatās kato-

liskajai patiesībai par postu» 1.

1 Kopš tā laika vairāk nekā divsimt gadu katoļu baznīca bija

«aizliegusi» Kopernika un viņa piekritēju grāmatas. Tikai 1835.

gadā, kad par šo aizliegumu sāka zoboties pat ticīgie, to atcēla.
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Nedēļu pirms šīs apkaunojošās enciklikas izdošanas

Galileju aicināja (atteikties no dumpīgās mācības.

Lēnām, bet neatvairāmi sabiezēja draudīgi mākoņi. Gali-

lejs bija kļuvis par baznīcai un reliģijai bīstamu zināt-

nieku. Inkvizitori sekoja katram viņa solim, gaidot
izdevīgu gadījumu, lai izrēķinātos ar šo «ķecera kandi-

dātu». Un šāda izdevība radās.

1632. gadā Galilejs izdeva grāmatu «Dialogs par
divām pasaules sistēmām». Šai grāmatā viens disputa
dalībnieks aizstāvēja Kopernika sistēmu. Kaut arī pats
Galilejs neizteica savas domas, inkvizīcija viņu nodeva

tiesai.

Septiņdesmit gadus veco zinātnieku, ko bija novār-

dzinājusi slimība un pastāvīgas vajāšanas, piespieda
aizbraukt uz Romu. Ar parastajām inkvizitoru meto-

dēm — nogurdinošu pratināšanu, spīdzināšanas un

«žēlsirdīga» nāves soda draudiem Galileju piespieda at-

teikties no saviem «maldiem un ķecerības».
Sirmais zinātnieks cerēja kaut par šādu dārgu cenu

saglabāt savu mūža vakaru zinātniskajam darbam. To-

mēr inkvizīcijas spiegi sagandēja arī šo mierinājumu;

viņi izsekoja lielo zinātnieku līdz pat nāvei.

Apvainošana ķecerībā vienmēr bijusi visērtākais

baznīcas ierocis tās asiņainajā cīņā pret zinātni. Se-

višķi zvēriski trakoja spāņu un portugāļu inkvizīcija;
16. un 17. gadsimtā tūkstošiem progresīvu cilvēku tā

sadedzināja uz sārta, izdzina trimdā vai ieslodzīja cie-

tumos uz visu mūžu.

Taču tagad jau bija grūtāk cīnīties pret zinātni.

Jaunā astronomija, ko bija radījuši Koperniks un Gali-

lejs, bija vajadzīga ne tikai kalendāra aprēķiniem vien.

No debess zinātnes panākumiem bija atkarīgi svarīgi
laicīgie darbi: kuģniecības drošība jūrās, tirdzniecības

attīstība, jaunu koloniju iekarošana. Lai iegūtu rūdu

un kausētu metālu, būvētu cietokšņus, kaltu ieročus, pē-
tītu un izmantotu materiālus un pakļautu dabas spē-
kus, bija vajadzīga matemātika, fizika, mehānika un

daudzas citas zinātnes.

Izzināt dabas noslēpumus — nozīme vairot ienāku-

mus. To sāka saprast tirgotāji, rūpnieki, «darījumu»
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cilvēki, un kapitāla intereses piespieda reliģiju atkāp-
ties. Pati zinātne sacēlās pret nebrīves važām, kurās to

bija iekalusi baznīca.

Drūmo viduslaiku beigas vairs nebija aiz kalniem.

Kolumba un viņa sekotāju lielie ģeogrāfiskie atklājumi
bija priekšvēstneši citiem zinātniskiem atklājumiem,
lieliem izgudrojumiem un jaunas šķiras — buržuāzijas
kundzībai. Paplašinājās ne tikai pasaules ģeogrāfija,
bet arī cilvēces garīgais apvārsnis. Krāšņi uzplaukst
humānisms, kas pasludina cīņu par saprāta uzvaru,

personības atbrīvošanu no feodālisma un baznīcas

jūga. Lielie mākslas meistari Mikelandželo, Rafaels,
Leonardo da Vinči un citi savos ģeniālajos darbos sla-

vina cilvēka dižumu un spēku.

«Troņi grīļojas, prāti rosās, zinātne tiecas kaujā, —

cik skaisti ir dzīvot šajos gados,» 16. gadsimta sākumā

rakstīja vācu humānists Ulrihs fon Hutens. Ļodzījās ne

tikai troņi, bet arī saimniecības, sadzīves un satrunē-

jušās reliģiskās filozofijas mūžsenie balsti. Katoļu baz-

nīcai bija izauguši stipri ienaidnieki un konkurenti.

VISĪSĀKAIS GADS

«Muļķības slavinājums,» — tā pazīstamais zinātnieks

Roterdamas Erasms bija nosaucis savu satīrisko sace-

rējumu, ko iespieda 1509. gadā. Tieši šī nelielā grāma-
tiņa un nevis zinātnieka daudzie rakstu krājumi pada-

rīja viņa vārdu slavenu visā pasaulē.
Ar sprediķu parodijām, kuras lasa bagātības meita

Muļķība, Erasms izsmēja visu viduslaiku dzīves veidu.

Viņš publiski apkaunoja teologu «smirdīgo purvu»

un viņu nejēdzīgos strīdus par to, «vai dievs var pār-

vērsties ēzelī vai ķirbī un šādā izskatā darīt brīnumus».

Erasms nesaudzēja nedz mūkus un svētos, nedz

svētbildes un tos antiņus, «kuri tic burvju zīmēm un ap-

vārdošanām, ko pats sava labuma dēļ izgudrojis kads

svētulīgs blēdis».

«Muļķības slavinājumā» pēc nopelniem saņēma ne

tikai mācītāji un bīskapi, karaļi un galma augstmaņi,
pats Romas pāvests un viņa tuvākie palīgi — kardināli,
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bet arī pati reliģija. «Kristīgā ticība,» rakstīja Erasms,
«acīm redzami ir muļķības māsa.»

Vienlaikus ar šo dzēlīgo satīru iespieda daudz as-

prātīgu lapiņu un karikatūru. Kādai no tām, kurā uz-

zīmēts divkājains ēzelis, bija šāds dzēlīgs uzraksts:

«Kā ēzeļa galvai nav vietas uz cilvēka pleciem, tā arī

pāvestam neklājas būt baznīcas galvai.»
Līdztekus iespiestajām karikatūrām un satīriskajām

lapiņām 16. gadsimtā parādījās metāla medaļas un že-

toni, kas asprātīgi un saprotami izsmēja augstāko ga-
rīdzniecību. Kāda medaļa augšpusē attēloja pāvestu,
apakšā — velnu, un uzraksts latīņu valodā vēstīja:
«Apvērstai baznīcai ir sātana seja»; tās pašas meda-

ļas otrajā pusē uzraksts ap kardināla un nerra attēliem

paskaidroja: «Dažkārt pat muļķi liekas gudri.»
Amizantie un šķietami nevainīgie joki vēstīja vēt-

rainu notikumu tuvošanos katoļu baznīcai, kas jau sen

bija iemantojusi tautu nesamierināmu naidu.

Jau 15. gadsimta sākumā pret feodāļu, katoļu baznī-

cas un klosteru jūgu sacēlās čehu zemnieki un amat-

nieki. Viņu slavenais iedvesmotājs Prāgas universitā-

tes profesors Jans Huss beidza savu varonīgo dzīvi

1415. gadā kā ķeceris uz sārta. Viņa nāvi bargi atrieba

tauta, kas padzina no savas zemes daudzus katoļu ga-

rīdzniekus un baronus.

Apritēja mazliet vairāk par simt gadiem, un zem-

nieku karš uzliesmoja Vācijā. Toreiz dumpinieki sagrāva
daudz bagātu klosteru un muižu. Viņu drosmīgo kara-

vadoni — vācu izcilo revolucionāru Tomasu Minceru

piemeklēja Husa liktenis: viņš krita ienaidnieku rokās

un pēc mokpilnas spīdzināšanas 1525. gadā tika sodīts

ar nāvi.

Zemnieki cīnījās pret dzimtkungu — feodāļu un ka-

toļu baznīcas jūgu. Plašajā tautas kustībā piedalījās arī

pilsētu trūcīgie iedzīvotāji, kas cerēja uzlabot savu stā-

vokli, kā arī mantīgi cilvēki, pat lielburžuāzijas pārstāvji
un baroni. Šie bagātnieki centās sagrābt katoļu baznī-

cai piederošo zemi un nepavisam nedomāja atteikties no

darba tautas ekspluatācijas. Sacelšanās stipri satrici-

nāja katolicismu, bet lauku un pilsētu trūcīgo iedzīvo-

tāju stāvokli tas neatviegloja.
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Daudzās Rietumeiropas zemēs radās jiauns reliģisks
virziens — protestantisms; šādu nosaukumu tas ieguva
tāpēc, ka tā galvenais saturs bija protests pret katoļu
baznīcas mācību un rituāliem. Katolicisms bija feodā-

lisma reliģiskais balsts un varens ierocis — vai tad

varēja tai laikā cīnīties pret šo iekārtu, neuzbrūkot tās

galvenajam cietoksnim? Tāpēc buržuāzija, kas tiecās

pēc varas, izmantoja protestantismu savās interesēs.

Tās pirmā uzvara šai «frontē» bija luterānisma no-

stiprināšanās zināmā Vācijas daļā. Bijušais mūks Mār-

tiņš Luters prasīja atcelt garīdzniecības privilēģijas,
atteikties no svēto un dievmātes kulta, no svētbilžu, relik-

viju un citu grabažu godināšanas. Dievkalpojumos la-

tīņu valodas vietā viņš sāka sludināt vācu valodā, kas

bija saprotama tautai un atviegloja jaunās ticības izpla-
tīšanos. Viņš aicināja zemniekus un amatniekus čakli

un centīgi strādāt savu kungu un saimnieku labā,
tātad sludināja to, kas bija izdevīgi baroniem un

tirgotājiem.
Kaut gan Luters bija teoloģijas doktors, no «zinātnes

viņš atradās ļoti tālu. Viņš nievājoši izzoboja Koper-
nika mācību, kaut gan īstenībā Luters nemaz nedomāja

jokot: viņš agrāk par katoļu baznīcu saprata, cik bīs-

tama reliģijai ir jaunā mācība. Lutera domubiedrs un

sekotājs Melanhtons aicināja nesaudzīgi izrēķināties ar

visiem, kas atzina slāvu zinātnieku, kurš «lika griezties
Zemei un apturēja Sauli».

Šveicē reliģijas reformatori Cvinglijs un it sevišķi
Kalvins ar burvju mākslinieku veiklību pielāgoja jauno
ticību buržuāzijas interesēm: pats dievs noteicis, kam būt

bagātam, kaut arī viņš nav dižciltīgs, un kam būt trū-

cīgam. Taču arī trūcīgajiem nav jākrīt izmisumā — vis-

žēlīgais kungs aplaimos viņus ar savām žēlastības dā-

vanām viņsaulē. Kalvins attaisnoja augļošanu, koloniju

aplaupīšanu un turienes «mežoņu» verdzināšanu, — visi

līdzekļi ir labi, lai saraustu bagātības, jo tāda ir debess

tēva griba.
Lai kā cietsirdīgais, atriebīgais Kalvins nīda katoli-

cismu, viņš labprāt lietoja inkvizitoru cīņas paņēmienus
pret saviem pretiniekiem un zinātni: pēc viņa piepra-
sījuma Zenēvā uz sārta sadedzināja slaveno zinātnieku
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ārstu Migelu Servētu tikai tāpēc, ka viņš neatzina die-

višķo trīsvienību.

Kalvinisms ietekmēja arī protestantisko baznīcu

Anglijā. Vispirms šeit par baznīcas galvu pāvesta vietā

pasludināja karali. Viņš slēdza katoļu klosterus un pie-

savinājās tozemi, ko izdāvāja vai ļoti lēti pārdeva gal-
miniekiem. Sāda plēsonīga zemes izsaimniekošana pa-

sliktināja jau tā smago zemnieku stāvokli. Tos sāka aiz-

stāvēt lielais angļu humānists Tomass Mors, bet viņu

apsūdzēja karaliskās augstības nonievāšanāun pēc baz-

nīcas sprieduma giljotinēja.
Klosteru zemi joprojām uzpirka tirgotāji, rūpnieki

un citi džentlmeņi, kas nepavisam nevarēja lepoties ar

piederību augstai kārtai. 17. gadsimtā pēc buržuāziskās

revolūcijas anglikāņu baznīca pārņēma daudz kalvi-

nisma dogmu, kas bija izdevīgas buržuāzijai.
Reliģijas reformācija un atjaunošana nemainīja tās

būtību, kas izpaudās ticībā dievišķīgajam Kristum un

laicīgo kungu interešu aizstāvēšanā. Taču viss, kas nāca

no pāvesta, tika uzskatīts gandrīz vai par sātana mur-

giem, un baznīcas reforma aizkavēja kalendāra reformu.

Gregora kalendāru jeb j,auno stilu ieviesa katoļu ze-

mēs — Itālijā, Spānijā, Portugālē un Francijā, pēc tam

Holandē, Austrijā, Polijā un Ungārijā. Tomēr pretēji

pāvesta gribai daudzās zemēs vēl ilgi saglabājās vecais

stils — Jūlija kalendārs, un izrādījās, ka to nomainīt

nav viegls uzdevums.

Luterāņu sludinātāji apgalvoja, ka pāvestam neesot

tiesības ieviest jaunu kalendāru un vispār pēc tā neesot

nekādas vajadzības, jo pasaules gals vairs neesot tālu:

atkal sāka izplatīties baismas baumas par drīzo pastar-
dienu.

Turklāt pēc jaunā kalendāra būšot jānoņem nenobrie-

duši augļi, nabaga putniem sajukšot dienu skaits, tie ne-

zināšot, kad jāvij ligzdas, kad jāpārtrauc savas dzies-

mas un jālido uz tālām zemēm. . . Visas šīs blēņas melsa

pavisam nopietni.
Pat tajā Vācijas daļā, kur iedzīvotāju vairākums

vēl bija katoļticīgie, jaunais stils netika ieviests uzreiz.

Bet «luterāņu» Vācijā, Dānijā un Norvēģijā tas tika

pieņemts tikai 1700. gadā.
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Anglijā mēģinājumi ieviest jauno stilu izraisīja vis-

pārēju sašutumu un bīstamus nemierus, garīdzniecība
nežēlīgi vajāja astronomus, kas ieteica izlabot kalen-

dāru. Izzobodams angļu baznīcas kalpus, pazīstamais
franču rakstnieks Voltērs ne bez iemesla rakstīja: «Pēc

viņu domām labāk būt nesaderībā ar Sauli nekā sade-

rībā ar pāvestu!»

Kaut Anglijā bija Jūlija kalendārs, šeit pēc veca pa-
raduma Jaungadu svinēja nevis 1. janvārī, kā visās

Eiropas valstīs, bet pavasara sākumā — 25. martā. So

datumu uzskatīja tā kā par pasaules radīšanas dienu, tā

kā par Kristus nāves dienu.

Beidzot 1752. gadā pēc ilgām un vētrainām debatēm

parlaments nolēma pārcelt gada_sākumu uz 1. janvāri
un vienlaikus ieviest jauno stilu. Sis gads bija jāsaīsina:
tas sākās, kā parasti, 25. martā, bet beidzās 31. de-

cembrī, tātad bija kļuvis īsāks par astoņdesmit trim die-

nām. Bez tam bija vēl jāizslēdz vienpadsmit dienas, jo
tieši tik daudz Juliāna kalendārs tai laikā atpalika no

Gregora kalendāra.

Kad Jūlijs Cēzars ieviesa Romā jauno kalendāru,
«neērtais» 46. gads pirms mūsu ēras bija jāpagarina
līdz 445 dienām. Anglijā 1752. gads bija neērti īss: tajā

bija tikai 271 diena.

Grūti iedomāties, kas notika visā Anglijā šai visīsā-

kajā gadā. Tauta nesaprata, kāpēc tiek lauzta ierastā

tradīcija. lelās un laukumos, pie parlamenta ēkas Lon-

donā bariem pulcējās sašutuši cilvēki un neatlaidīgi

prasīja: «Atdodiet mums mūsu trīs mēnešus.» 1

Vissaprātīgākās runas nespēja izkliedēt naivo pār-
liecību, ka šis laiks ir neglābjami zaudēts. Sevišķi uz-

traucās lepnās lēdijas, kas iedomājās, ka uzreiz ir kļu-
vušas vecākas par trim mēnešiem. Tad kāds gudrinieks

izdomāja, kā nomierināt apbēdinātās anglietes.

Jaunajā 1752. gada kalendārā bija šāda piezīme:
«Jau sen novērots, ka kaķi parasti tausta ar degunu
zemi tai mirklī, kad sākas jaunais gads. Tagad, kā

1 Sī komiskā pretenzija atgādina senu igauņu ticējumu, ka ag-

rāk gadā bijuši trīspadsmit mēneši, bet «kungi vienu mēnesi noza-

guši, lai kalpiem varētu mazāk maksāt».
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nakti.»

Jaungada joks ilgi uzjautrināja angļus: ja jau kaķi
pielāgojušies jaunajam kalendāram, arī mums ar to būs

jāsamierinās.
Pāvests Gregors XIII aicināja arī pareizticīgo baz-

nīcu ieviest jauno stilu, tomēr tās vadītāji patriarhi ka-

tegoriski noraidīja šo kas esot «kaitīgs jauni-
nājums, ķecerība un Romas zvaigžņu tulku izdomājums».
Sī reforma, tā teikt, ignorējot Nikejas koncila aizlie-

gumu svinēt lieldienas reizē ar ebrejiem.
Atsaukšanās uz zvaigžņu tulkiem — astronomiem

šeit bija gluži nevietā: Bizantijas baznīcas vadītāji vēl

agrāk nekā rietumos bija nojautuši, ka «lieldienas nesa-

skan ar Sauli». Taču austrumu garīdzniecība pazina Ro-

mas pāvestu viltību un baidījās, ka viņi ar savām node-

vīgajām intrigām nepakļauj katoļu baznīcas varai visu

kristīgo pasauli. Tad jau labāk «būt nesaderībā ar Sauli

nekā saderībā ar pāvestu».
Vairāk nekā trīs gadsimtus Jūlija kalendārs saglabā-

jās visās tais zemēs, kur stipra bija pareizticīgo baznīca,

tai skaitā arī Krievijā.
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Astotā nodaļa

KRIEVU KALENDĀRS

GADI. DIENAS UN MĒNEŠI

D
ažkart vēsturniekiem ja-

I risina sarežģīti uzdevumi.

Viens no šādiem gadījumiem bija, piemēram, krievu

pirmā kauja pret mongoļiem un tatāriem pie Kalkas

upes.

13. gadsimta sākumā mongoļu hans Temučins, apvie-

nojis Centrālās Āzijias nomadu ciltis, nodibināja varenu

valsti un hanu sapulcē — kurultajā — tika pasludināts

par augstāko valdnieku — Čingishanu. Viņš sagrāba
Ziemeļķīnu, pēc tam sāka virzīties uz rietumiem, iekaroja
Buhāru, Samarkandu un citas Vidusāzijas pilsētas, kā

arī Ziemeļindiju un Irānu.

Pēc tam daļa Cingishana armijas, izpostījusi Azer-

baidžāņu un Gruziju, devās uz ziemeļiem un iebruka

Polovciešu stepē. Baiļu pārņemtie polovcieši steidzās pie
krievu kņaziem un lūdza viņiem palīdzību. Kņazi sapul-

cināja karaspēku un devās pretī iekarotājiem. Azovas

jūras tuvumā, pie Kalkas upes, notika kauja. Bet kad?

Precīzi konstatēt datumubija grūti.

Senajās hronikās norādīti dažādi šī notikuma datumi:

gan 31. maijs, gan 16. jūnijs, gan 6731., gan 6732. «va-

sarā pēc pasaules radīšanas». Ar vārdu «vasara» senajā
Krievzemē apzīmēja gadu. Ja gadus «pēc pasaules radī-

šanas» pārrēķina pašreizējā laika skaitījumā, tad iz-

nāk 1223. un 1224. gads. Katrā no tiem bija 31. maijs
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un 16. jūnijs. Bet kurš no četriem datumiem butu parei-
zais?

Lielu palīdzību sniedza ievērojamā krievu vēstur-

nieka un rakstnieka N. Karamzina (1766. —1826.) pētī-
jumi. Kādā savā darbā (izmantojot avotus, kas līdz

mūsu laikiem nav saglabājušies) viņš norādīja, ka kauja
pie Kalkas notikusi piektdienā.

Pēc Saules cikla var aprēķināt, kādā nedēļias dienā

bijis jebkura gada jebkura mēneša datums. Tā no čet-

riem datumiem divi uzreiz atkrita: piektdienas bija
1223. gada 16. jūnijā un 1224. gada 31. maijā. Taču ar

to uzdevums vēl nebija precīzi atrisināts. Pareizo atbildi

ļāva atrast kāds arābu manuskripts.

Tajā minēts, ka kauja pie Kalkas upes notikusi 620.

gadā pēc musulmaņu kalendāra — hidžras. Šis Mēness

kalendārs, kā zināms, ir īsāks par Saules kalendāru:

620. hidžras gads pēc Jūlija kalendāra sākās 1223. gada
4. februārī un beidzās 1224. gada 23. janvārī.

Tātad kauja nevarēja notikt 1224. gada 31. maijā,

jo šī diena jau būtu 621. hidžras gadā. Atliek tikai viens

pareizais datums — 1223. gada 16. jūnijs.
Atgadās arī sarežģītāki uzdevumi, kad ir ļoti grūti

uzzināt notikuma gadu. Tā notiek tāpēc, ka senajā Kriev-
zemē bija divi kalendāra stili: marta un septembra.

Pēc pagānu paražām gads senāk sākās pavasarī —

apmēram 1. martā. 988. gadā Krievzeme pieņēma no

grieķiem kristīgo ticību un Jūlija kalendāru. Gadus sāka

skaitīt no «pasaules radīšanas», par gada sākumu pēc

grieķu parauga uzskatot 1. septembri. Taču vēl ilgi tie

bija tikai baznīcas svētki, kamēr tauta joprojām «jauno
vasaru» svinēja martā, kas solīja siltu laiku un lauku

darbu sākumu.

Hroniķi norādīja gadus te pēc viena, te pēc otra stila,
kā kuram labāk patika. Ja notikums bija starp martu

un septembri, tad vieni hroniķi to attiecināja uz vēlāku

gadu nekā citi. Tikai ar 14. gadsimta vidu Krievzemes

ziemeļaustrumos pamazām ieviešas vienots gada sā-

kums
— 1. septembris. Un Simeons Stolpņiks, kam baz-

nīca veltīja šo dienu, tika iesaukts par «vasaras aizvadī-

tāju», t. i., par vasaras — gada pabeidzēju.
Reizē ar Jūlija kalendāru Krievzemē ieviesās ne-
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dēļa — sedmica. Taču krievi dienas nenosauca Romas
dievu — planētu vārdos kā Rietumeiropā.

Svētdienu sauca par nedēļas dienu vai vienkārši «ne-

dēļu» («HCnejiH»), atpūtas dienu, kad «nav darba» («HeT

/ic-ji») 1. Pirmdiena —tā ir pirmā diena pēc nedēļas die-

nas (no/nocjie/ He/iejiH — noHe,a.ejibHHK), otrdiena —

otrā diena (btophhk), trešdiena ir nedēļas vidus

(cpe/ta — cepe/iKa ccumhum), ceturtdiena ir ceturtā

diena piektdiena ir piektā diena (nflTHHua).
Sestdiena (cy66oTa) ir ieguvusi savu nosaukumu no

ebreju vārda «sabbat» — darba beigas. Arī tagad vēl

nereti krievi saka «mačam», kas nozīmē — diezgan,
darbs paveikts!

Senkrievu dokumentos arī mēnešus nesauca pēc Ro-

mas dievu un imperatoru vārdiem, bet pēc sevišķi ievē-

rojamām dabas parādībām. Dienu un mēnešu senie no-

saukumi līdz šim laikam saglabājušies ukraiņu, balt-

krievu, poļu un citās slāvu valodās.

Nevienā citā zemē nav tik lielu klimatisku kontrastu

kā mūsu zemē. Dažādos Laikos iestājas pavasaris vai

vasara Volhovas un Dvinas augštecēs, Dņepras un Do-

nas lejtecēs, Astrahaņā un Arhangeļskā. Kad gandrīz
visur mūsu zemi klāj vēl sniega sega, dienvidos jau rai-

sās sniegpulkstenītes un smaržīgās vijolītes, Laidelējas

tauriņi.
Marta beigās vidusjoslā «daba, gaišā smaidā vīta,

sveic pēc snaudas gada rītu...» rakstīja A. Puškins,

«no vaska celles naski vien pēc ziedu veltēm bite skrien.»

Bet ziemeļos šai laikā vēl ir sniega kupenas un liels sals,
meži vēl snauž ziemas miegā un aukstums ir tik liels,
ka mēness it kā raujas aiz mākoņiem un zvaigznes
dzirkstī kā ledus kristāli. Šeit, kā saka paruna, ar kalen-

dāra siltumu nesasildīsies.

Dažādos apvidos krievu tauta dažādi sauca arī mē-

nešus, pieskaņojoties dabas pārmaiņām gadalaikos un

lauku darbu termiņiem.
Pēc tautas novērojumiem «janvāris-lausks zilganu

krāso upju ledu» un svinpelēkās debesis sāk jau skaid-

roties. Tāpēc vienos apvidos šī mēneša nosaukums ir

1 Ukraiņu valoda ari tagad svētdiena ir «He^iJin».



166

«npocHHeu»
1 citos tāds pats kā decembrim — «CTy/i.eHb»

2
.

Februāris ir vai nu «ceneHb»
3
, jo sākas meža ciršana,

vai arī «CHe>KeHb»
4

un «jnoTbm»
s, šai laikā daudz snieg

un puteņo, ziemas sals cīnās ar pavasari. Bet dažās vie-

tās tā nosaukums bija «čoKorpeft» 6: saulīte it kā no sā-

niem silda izsalušo zemi, un skaidrās, klusās dienās le-

dus lāstekas — šīs sudraba bārkstis pie jumta malas —

sāk birdināt asaras, apraudot aizejošo ziemu, un sniegā
krīt mirdzošas lāses.

Mainīgs, nepastāvīgs ir laiks martā. Šis mēnesis sau-

cās «cyxHH»
7 tajās vietās, kur saule jau bija paguvusi

sasildīt zemi un sāka žūt nocirstie koki, galvenokārt
bērzi. Tāpēc marts saucās arī «6epe3o3oJi» 8

(pēc koku

palieku sadedzināšanas palika pāri pelni) vai «cokob-

hhk»
9

— jau varēja aizurbt bērzu un tecināt tā saldo

sulu. Turpretī ziemeļu apvidū «čepeseHb» jeb «6epe3o-
3ojī» bija aprīlis. Tā kā tas savieno ziemu ar vasaru, tad

saucās arī «ÜBeTeHb»
10

un «saHrpaH-OBpa^KH»
11: čalo

strauti, tie saplūst upītēs un it kā rotaļājoties traucas pa

gravām. Baltais bērzs jau atpinis savas zaļās bizes un

rotājas ar zeltainajām spurdzēm.

Aprīlis vai maijs saucās «neTeHb» un «TpaßeHb»
12,

dienvidos jau zied augļu koki, bet jūnijs vai jūlijs —

«qepßeHb»
13

: šai laikā no kukaiņiem ieguva purpursar-
kanu krāsu, un vēl līdz šim laikam purpursarkanu, tumš-

sārtu krāsu sauc par Ražas novākšanas

mēnesis «cepneHb»
14

— vietām bija jūlijs, vietām augusts.

Augusts vai septembris bija «3apeû
15 vai «30peB», tātad

1 ripocHHb — zilganums, zilganzaļš
2

CTVAeHbiH
— auksts, salts, ledusauksts

3 ceneHHe — ciršana, kapāšana
4 cHe>KHHa — sniegpārsla
5

juotmh (Mopo3) — briesmīgs, bargs, nikns, sīvs (sals)
6 6ok — sāns, sāni; rpeTb — sildīt
7

cvxoh — sauss

8 6epe3a — bērzs; 30Jia — pelni
9

cok — sula
10

üßeTeHne — ziedēšana
11

3anrpaTb — sākt rotaļāties, sākt spēlēties, OBpa>KKH — graviņas
12

Tpaßa — zāle
13

nepßb — tārps
14

cepn — sirpis
15

3apa, 3opn — blāzma, blāzmojums
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košo vakarblāzmu laiks, citur ari «xMypeHb»
1

— vasaras

atvadu mēnesis.

Ne visur vienā laikā daba nomet krāšņo vasaras rotu,

tāpēc lapkritis ir gan oktobris, gan novembris. Arī ziema

neiestājas uzreiz: sniega vēl ir maz, bet rudens dubļi
jau sasaluši lielās pikās (rpvzibi). Par «rpv/ieHb»

2 daž-

viet dēvēja novembri — šo septembra mazdēlu, oktobra

dēlu un ziemas vectētiņu, dažviet — decembri, bet ci-

tur — decembri, tāpat kā janvāri, sauca «npocimeu».
Dažviet novembrī, bet dažviet decembrī ziema cīnās

ar rudeni, un sals jau ir tik liels, ka «visus bagātniekus
var sasaldēt ragā un vēl pāri paliks arī mazākajiem brā-

ļiem, trūcīgajiem. Krievu tauta mīl ziemu: katrs sirm-

galvis ziemā ir jauneklis, bet atceries, ka ziema nav va-

sara un tās nav draugos, tikai egle un priede zaļo —

ziema vai vasara. Salam gatavojies laikus: būs vasaras

ļoti žēl, ja kažoks nav pašūts vēl.

Kaut gan dažādos apgabalos ļoti atšķirīgi dabas

apstākļi, tomēr krievu tauta bija labi ievērojusi visiem

apgabaliem kopējās astronomiskā kalendāra īpatnības.

Martā, pavasara ekvinokcijas mēnesī, «ziema bei-

dzas, pavasaris steidzas, diena naktij līdzinās». Jūnijā
aiziet pavasaris, saulgriežos vasara ierodas: «saule grie-
žas uz ziemu, vasara — uz karstumu», bet decembrī —

«saule — uz vasaru, ziema — uz salu», un, «kaut par

zvirbuļa lēcienu, taču diena kļūst garāka».
leskatieties noplēšamā kalendārā, un jūs pārliecinā-

sities, ka pēc ziemas saulgriežiem — no 22. decembra

līdz 1. janvārim — diena pagarinās tikai par septiņām
minūtēm. Patiešām zvirbuļa lēciens vai, kā teica savā-

dāk, vistas solis, zoss pēda.

BAZNĪCAS UN ĢIMENES KALENDĀRI

Daudz pacietības un centības ir vajadzīgs, lai skaistā

rokrakstā uzrakstītu grāmatu ar 294 lielām lapām un

turklāt to izrotātu ar dažādu krāsu zīmējumiem, dau-

dzām vinjetēm un sākuma burtiem. Divi cilvēki strādāja

1 XMypbiH
— drūms, apmācies

2
rpy,n,a — kaudze, blāķis, grēda
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veselu gadu, pārrakstot evaņģēliju Novgorodas vald-

niekam Ostromiram.

Vairāk nekā pirms deviņsimt gadiem — 1057. gadā
«Ostromira evaņģēlijs» bija pārrakstīts. Šis vērtīgais
vissenākais krieviskais rokraksts rūpīgi glabājas Salti-

kova-Ščedrina publiskajā bibliotēkā Ļeņingradā.
Šai rokrakstā evaņģēlijs nav sakārtots pēc nodaļām

kā parasti, bet sadalīts pēc lasāmiem gabaliem katrai

dienai, sākot ar lieldienu svētkiem. Katra nodalījuma
sākumā norādīta nedēļas diena, kā arī šai dienā godi-
nāmā svētā vārds.

Sādi savdabīgi svēto kalendāri bija ievietoti arī citās

baznīcas grāmatās, kā arī rokrakstā pavairotas «izrak-

stu krājumos» — atlasītās pamācībās un lietišķos pado-
mos par to, kas jādara «laimīgajās» dienās un no kā

jāizvairās «melnajās» dienās.

Viens no sarežģītākajiem kalendāra uzdevumiem bija
aprēķināt lieldienu datumus. Jau 1136. gadā Antonija

Novgorodas klostera jaunais dia-kons Kiriks uzrakstīja
pamācību, «kā cilvēkam zināt datumus visos gados».
Savā rakstā viņš pamācīja, kā saskaņot Mēness kalen-

dāru ar Saules kalendāru, pievienojot katram trešajam
gadam trīspadsmito mēnesi 1

.
Kiriks zināja Mēness un

Saules ciklus, kā arī lielo periodu, 532 gadu ciklu, un

pats sastādīja pat lieldienu tabulu nākošajiem divdes-

mit astoņiem gadiem. Par šo jautājumu baznīcas kalpi
sāka sevišķi interesēties tikai pēc trīsarpus gadsimtiem.

Parasti Krievzeme lieldienu tabulu dabūja no Bizan-

tijas (Konstantinopoles), taču 1453. gadā šo pilsētu

iekaroja turki, un Bizantijas impērija tika iznīcināta.

lespējams, ka tieši līdz ar impērijas sabrukumu (tā pa-

stāvēja vairāk nekā tūkstoš gadu) radās baismie pare-

ģojumi par gaidāmo pasaules galu un pastara tiesas

dienu.

Pēdējais lieldienu kalendārs, kas aptvēra trīsdesmit

divus gadus — no 6968. līdz 7000. «pēc pasaules radīša-

1
Sis lunārais Saules kalendārs nebija tik precīzs kā kalendārs

pēc Metona cikla: tajā septiņus mēnešus pielika 19 gados, bet pēc
Kirika ieteikuma septiņi mēneši jāpieliek tikai 21 gadā. Kalendārs

atpalika, un bija jāpievieno papildu dienas, lai nesajuktu svētku un

tirgus dienas.



169

nas» (1460.—1492.), beidzās šādi: «Līdz šim laikam,
līdz septiņtūkstošajam gadam, mūsu tēvi noteikuši arī

lieldienu tabulu. Daži pat runā, ka tad būs tā kunga
otrā atnākšana.»

Nezināmais lieldienu kalendāra sastādītājs bija pēc
savas saprašanas izskaidrojis māņticīgās baumas par

pasaules galu — pastardienu, kas «noteikta» 7000. gadā.
Pienāca laiks sastādīt jaunu lieldienu tabulu. Bet vai ir

vērts? Jo nav zināms, vai pasaule vispār pastāvēs pēc
liktenīgā gada.

Turklāt darba tautā sāka izplatīties vēsts, ka pirms

pasaules gala par caru kļūšot trūkumcietējs, kas starp
visiem sadalīšot zeltu vienādās daļās, un nabadzīgie tad

būšot «līdzīgi tagadējiem bajāriem». Protams, caram

Ivanam 111, kā arī garīdzniecībai šis dumpīgais sapnis
nemaz nepatika.

Un krievu baznīcas vadītāji prātīgi nolēma, ka dieva

griba nav izzināma un nav pamata domāt par drīzu pa-

saules galu Turklāt, vai pasaule aizies vai neaizies

bojā, Saules un Mēness cikli «bojā neies». Sājos vārdos

loģikas ir maz, taču, lai būtu kā būdams, 1491. gada

septembrī «krievu svētnieku» saeima nolēma sastādīt

lieldienu kalendāru nākošajiem divdesmit gadiem, lai

izbeigtu «tautā aplamās baumas par drīzo pasaules

galu». Ja jau aprēķina lieldienas vairākiem gadiem uz

priekšu, ir skaidrs, ka nekāda pastardiena drīzā nākotnē

nav gaidāma.
Vienlaikus arī Novgorodas arhibīskaps Genadijs uz-

deva sastādīt lieldienu sarakstu septiņdesmit gadiem,
taču ieteica pēc tā rīkoties tikai tuvākajos divdesmit

gados, «ja dievam labpatiks ļaut pasaulei vēl pastāvēt».
Acīm redzot, Genadijs nebija stingri pārliecināts par

saviem lieldienu aprēķiniem.
Rietumeiropā tolaik zēla astroloģija. Tās pareģoju-

miem ticēja ne tikai karaļi, pāvesti un viņu galminieki,
bet arī izglītoti cilvēki. Pat pirmajos iespiestajos kalen-

dāros goda vieta tika ierādīta astrologu zīlējumiem.

Pareizticīgo baznīca asi nosodīja šo «velna kārdinā-

šanu, jo cilvēku likteni lemj dievišķīgā providence, ne-

vis zvaigznes un laimes rats». Simtpantu saeima
Maskavā (1551. g.) pieskaitīja bezdievīgās astrologu
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grāmatas pie apokrifiem, t. i., tās aizliedza, piedraudot
šo grāmatu lasītājus izslēgt no baznīcas. 1 Sadedzināja

pat Krievijā ievestos vācu kalendārus.

1491. gadā toreizējā Polijas galvaspilsētā Krakovā

ar senslāvu burtiem (kirilicu) iespieda «Laikskaiti» —

baznīcas grāmatu ar svēto vārddienām, taču Krievijā
vēl ilgi lietoja ar roku pārrakstītus kalendārus. Šāds

caram Aleksejam Mihailovičam veltīts kalendārs 1670.

gadā tika pārtulkots no poļu valodas un saucās «gada
ritums jeb mēnešnieks». Tajā bija ne tikai kalendāra

dati, bet arī «Zīmju izskaidrošana» —■ astroloģiski pa-

reģojumi. Kopš tā laika šī māņticība laida dzijas saknes

daudzos krievu kalendāros un saglabājās ļoti ilgi, gan-
drīz pat līdz revolūcijai.

Kopš 1492. gada Krievzemē Jaungadu visur sāka

atzīmēt jau pēc baznīcas kalendāra 1. septembrī. Jautri

svinēja Jaungadu pilsētās un ciemos: ar spēlēm un ci-

tiem uzjautrinājumiem, dziesmām, dejām un rotaļām.
Uz laukiem septembra sākumā notika īpaši sieviešu

svētki, kas vēstīja, ka sākas mājas «rokdarbu» — linu

sukāšanas, vērpšanas, mežģiņu aušanas un citu rudens

darbu laiks. Septembra pirmajā pusē, ko dēvēja par

«sievu vasaru», meitenes zīlēja līgavaiņus, pulcējās va-

karēšanā, gāja rotaļās.

Sevišķi svinīgi Jaungadu sagaidīja Maskavā. 31. au-

gustā pusnaktī lielgabala šāviens un baznīcu zvani

vēstīja, ka Jaungads ir klāt. Pulksten 9 rītā atvērās

vārti zeltkupolu Kremlī, un trokšņainā barā uz šejieni
sāka plūst «vienkāršā» tauta un dažādu rangu ierēdņi.
Pēc lūgšanas visi steidzās uz Ivana laukumu, ko rotāja
visaugstākā galvaspilsētas celtne — Ivana Lielā zvanu

tornis.

Uz Ercenģeļu katedrāles lieveņa notika «ilgas vese-

lības uzsaukšana», t. i., visas Krievzemes patriarhs, pa-

griezies pret Ivana laukumu, novēlēja caram ilgu vese-

lību, un visiem, kas atradās laukumā, dziļi līdz zemei

klanoties, bija jāapliecina sava padevība caram un baz-

nīcai.

1 Tas_ uz ilgu laiku aizkavēja astronomijas attīstību, jo pat zi-

nātniskajās grāmatāsbija astroloģiski pareģojumi.
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Pēc senas tradīcijas arī cars Pēteris I jauno —

7208. gadu sagaidīja 1. septembrī. Svinīgi maršēja
gvardi savos zilajos mundieros ar sarkanajiem atlokiem

un augstajos stulmu zābakos. Cars apsveica viesus jau-
najā gadā, pacienājot viņus ar āboliem.

Un pēkšņi, pavisam negaidot, 15. decembrī heroldi,
bungām rībot, paziņoja cara jauno ukazu: «Turpmāk ga-
dus skaitīt nevis no 1. septembra, bet no 1. janvāra un

nevis no «pasaules radīšanas», bet no Kristus dzim-

šanas.»

Vēlēdamies popularizēt tautā jauno paražu, Pēteris

pavēlēja pie mājām «izpušķot vārtus ar priežu, egļu un

kadiķu zariem, bet pie trūcīgo ļaužu mitekļiem kaut vai

vienu zariņu nolikt. . . Līksmojoties visiem jāapsveic ci-

tam cits ar Jaungadu. Ar šo tiek arī noteikts, ka Sarka-

najā laukumā būs uguņošanas uzjautrinājumi un šau-

šana».

Sarkanajā laukumā 1700. gada 1. janvāra rītā pats
cars komandēja karaspēka parādi, kas noslēdzās ar arti-

lērijas salūtu no divsimt lielgabaliem. Pie Kremļa pils
bija sarīkota «tautas pacienāšana» — starp alus mucām

un kubliem bija kaudzēm salikti veģi.
Tiklīdz sāka krēslot, atkal nogranda šauteņu un liel-

gabalu salūti, cars palaida pirmo raķeti, bet pēc tam

sākās «uguņošanas uzjautrinājumi», un Maskavas ielās

atblāzmojās daudzkrāsainu raķešu ugunis.

Vakarā Kremļa pilī viesiem bija sarīkota balle, bet

viņu sievas un meitas savā pusē uzņēma cariene. Kopš
šī brīža sievietes, kas līdz šim dzīvoja vientulīgi, tā dēvē-

tajās asamblejās varēja uzturēties vīriešu sabiedrībā.

Ar cara ukazu bija atļauts «sieviešu dzimumam godīgās
attiecībās ar cilvēkiem būt pilnīgi brīvam un precētām
un neprecētām sievietēm ar neaizplīvurotu seju apmeklēt

kāzas, viesības un dažādas publiskas izpriecas».

Jaungada svinības ilga sešas dienas un maskavie-

šiem ilgi palika atmiņā. Taču garīdznieki, bajāri un citi

veclaiku aizstāvji, «senās dievbijības veicinātāji» iztu-

rējās pret reformu ar apslēptu naidu. Viņi paklusām

kurnēja pret «apvērsumu laika skaitīšanā», kas esot kai-

tīgs sātana kārdinājums. Pareizticīgā baznīca turpināja
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uzskatīt un joprojām uzskata par gada sakumu 1. sep-
tembri.

Tauta pamazām pierada pie kalendāra reformas —

šai ziņā ievērojama nozīme bija jaunajiem ģimenes ka-

lendāriem, kurus sāka izdot 1702. gadā1

.

1708. gadā krievu tipogrāfijas aizstāja neparocīgo
senslāvu kirilicu ar vienkāršajiem «civilajiem» burtiem,
kas bija gandrīz tādi paši kā pašreizējie. Viena no pir-
majām grāmatām, ko iespieda ar jaunajiem burtiem, bija
«kristīgas ģimenes kalendārs pēc vecā stila jeb laika

skaitīšanas» uz 28 lappusēm.
Kā gan tikai nebija šai kalendārā! Vispirms Mēness

fāzes un «nedēļas dienu zīmes», mēnešu tabulas ar dienu

nosaukumiem, datumiem un laika pareģojumiem, tā-

lāk nelieli rakstiņi par daudz un dažādiem jautāju-
miem: par aptumsumiem un gadalaikiem, par karu un

mieru, par auglību un mazražību lauksaimniecībā, par
veselību un slimībām.

1709. gadā uz sešām lapām sāka iespiest kalendāru,

ko bija sastādījis tipogrāfs — «bibliotekārs»2 Vasilijs
Kuprijanovs «viņa ekselences ģenerālleitnanta Jakova

Brjusa pārraudzībā». Kopš tā laika ar «Brjusova» no-

saukumu šis kalendārs tika izdots daudzreiz, un lasītāji
to ļoti iemīļoja, jo šeit bija daudz vērtīgu ziņu un prak-
tisku padomu par lauksaimniecības darbu termiņiem, par
to, kāds būs laiks, vai būs laba vai slikta raža, par sli-

mībām un to ārstēšanu un tā joprojām.
Kalendārā bija norādīts Saules ceļš pa zodiaka

zvaigznājiem, dienas un nakts ilgums Maskavā. Bija
tajā arī svēto vārdadienas un astroloģiski «laika pare-

ģojumi pēc planētām ikvienam gadam», zīmes katrai

dienai «pēc Mēness griežiem un zodiakiem» ar tabulām:

kad asinis laist, laulāties, kaujā doties, mājas pamatu
likt, bārdu dzīt un pat «domu aizsākt».

1 Kalendāra reforma izsauca niknu pretsparu vecticībniekos, un

viņi par Pēteri rakstīja ar sašutumu: «Pēc ķeceru grāmatām viņš

nodibināja matemātikas skolas un bezdievības zinātņu akadēmijas,
kurās noteica pēc zvaigznēm ik gadus iespiest neticīgo kalendārus.
Ar tiem krievu tauta aizvien vairāk tiek mācīta paļauties uz planē-
tām un citām zīmēm, nevis uz dievu.»

2 Par bibliotekāru viņu dēvēja tāpēc, ka viņam bija atļauts at-

vērt grāmatu noliktavu — «bibliotēku».
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Šiem kalendāra pare-

ģojumiem vēlāk radās

nopietns konkurēts —

«ļoti godājamā Mārtiņa
Zadekas zīlēšanas grā-
mata un pareģojumi,
kurus viņš simt sestajā
mūža gadā atklāja sa-

viem draugiem». Šī grā-
mata piedzīvoja vairā-

kus izdevumus un, kā

jūs atceraties, bija ie-

mantojusi Puškina va-

rones
uzmanību. Pēc

baisma sapņa pārbiedē-
tā Tatjana meklē pa-

domu — pie kā?

Neviens tā nav aizrāvis

Kā šoreiz Martino Zadeka,
Pats galvenais starp

haldejiem,
Vislieliem sapņu zīlniekiem.

Arī Brjusu savā lai-

kā uzskatīja par melnās

maģijas maģistru un

burvi, par viņu stāstīja
leģendārus izdomāju-
mus. Patiesībā viņš ne-

maz neinteresējās par
buršanu un diez vai

ticēja astroloģijai. Viņa
tēvs bija skots, kalpoja

Krievijas armijā un kri-

ta kaujā pie Azovas jū-
ras, bet pats Brjuss pie-
dzima Maskavā. Kopš

Pēterburgas tipogrāfijā 1721. gada
decembrī iespiestā kalendāra pirmā

lappuse.

jaunības viņš gatavojas karavīra gaitām, piedalījās «ba-

tālijās», pavadīja Pēteri I ārzemju ceļojumos un kā tuvs

cara palīgs baudīja viņa uzticību.
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Brjuss bija vispusīgi izglītots cilvēks, viņš ļoti inte-

resējās par matemātiku, veica astronomiskus novēroju-
mus, pārzināja Maskavas tipogrāfiju. Tajā iespieda arī

kādu viņa pārtulkotu grāmatu, kurai bija ievērojama
nozīme krievu tautas izglītošanā.

DIEVA SĀNCENSIS UN TAUTAS KALENDĀRS

Jau 16. gadsimtā Krievijā kļuva pazīstama Koper-
nika mācība. 1657. gadā zinātnieks Jepifanijs Slaviņec-
kis pārtulkoja krievu valodā holandiešu Vilema un

Johana Bleu kosmogrāfiju ar nosaukumu «Visuma spo-

gulis». Tajā izskaidrota Kopernika mācība, bet manu-

skripts tomēr netika iespiests.
Šī pirmā bezdelīga ilgi bija vienīgā. Pareizticīgo baz-

nīca aizliedza izteikt par pasaules uzbūvi jebkādas do-

mas, kas nesaskanēja ar Ptolemaju un bībeli. Baznīca

stingri turēja savās rokās izglītību un neļāva Krievijā
izplatīties zinātnēm — «sātana murgiem». Mūsu Dzim-

tenes atpalicība ievērojamā ziņā bija baznīcas «no-

pelns».
Tikai 1707. gadā Brjusam izdevās laist klajā sienas

bildi — plakātu «Debess globuss». Šeit bija attēlotas

zvaigznes, dažādu pasaules sistēmu shēmas, arī Koper-
nika, un to apraksts pantos. Vienkāršā, viegli saprotamā
bilde pirmo reizi iepazīstināja plašas krievu lasītāju ap-
rindas ar Kopernika mācību.

Pēc desmit gadiem Brjuss pārtulkoja un iespieda iz-

cilā holandiešu zinātnieka Heigensa grāmatu «Kosmo-

teoross». Šī «Pasaules apskata grāmata», kā to dēvēja

Brjuss, jau pamatīgi un viegli saprotamā valodā stāstīja

par Kopernika sistēmu un pirmo reizi iepazīstināja
krievu lasītājus ar Džordāno Bruno idejām par daudzu

apdzīvotu pasauļu esamību. 1 Tai pašā 1717. gadā no

Parīzes atveda kustīgu Kopernika sistēmas modeli, ko

1 Interesanti, ka tipogrāfijas direktors, neievērojot Pētera rīko-

jumu, šo grāmatu iespieda nevis 1200, bet tikai 30 eksemplāros.
Viņš centās taisnoties, ka, izlasījis «trakā autora» manuskriptu,
«Joti uztraucies un pārbijies». Drīz grāmatu laida klajā atkārtota

metienā.
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bijia iegādājies Pēteris I. «Pasaules apskata grāmata»
kopā ar citiem izdevumiem pavēra krievu tautai ceļu uz

zinātni.

Taču baznīca, kas Pētera I dzīves laikā bija pieri-
musi, guva gandarījumu pēc viņa nāves. Cilvēki ar ve-

cām tradīcijām un garīdznieki visādi centās nonievāt

«nolādēto zvaigžņu tulku» grāmatas kā sātana murgus,
kas kalpojot tikai velna labā, un nozākāja «Koperniku-—
dieva sāncensi». Baznīca pareizi atzina, ka viņa mācība

ir kaitīga un bīstama reliģiskajam pasaules uzskatam.

Ar naidu un sašutumu garīgie tēvi teica, ka cilvēks ne-

drīkstot diktēt likumus debess valdniekam.

Augstākais baznīcas institūts — «Vissvētā valdošā

sinode» aizliedza sludināt bezdievīgo mācību. Taču ģe-
niālais Lomonosovs nenobijās no baznīcas dusmām un

droši savos darbos aizstāvēja «dieva sāncensi». Viņš

uzrakstījis arī dzēlīgu epigramu par Kopernika pretinie-
kiem. Stāstot par strīdu, kas ap ko riņķo — Zeme ap

Sauli vai Saule ap Zemi, Lomonosovs ar pavāra muti

asprātīgi atrisina jautājumu:

Ka Zeme griežas, varu pierādīt,
Uz Saules nebūdams, nu kaut tūlīt:

Kurš tādu vīru zin ar pilnu prātu,
Kas nevis cepeti, bet krāsni kustinātu.

Greizsirdīgi «pasargādama» tautu no zinātnes, baz-

nīca cītīgi uztiepa tai māņticību un reliģiskus rituālus.

Lai stiprinātu aklu ticību, garīdzniecība apskurbināja
zemniekus ar nejēdzīgiem aizspriedumiem. Un tomēr

krievu tautai nebija tās fanātiskās reliģiozitātes, ko sla-

vināja reakcionāri. Sūrais darbs mācīja tautai stihisku

materiālismu.

«Krievu zemnieks ir māņticīgs, bet reliģiskā ziņā

indiferents,» vērīgi konstatē Hercens. «Viņš pienācīgi
ievēro it visus rituālus, it visu kulta ārējo pusi, lai šai

ziņā sirdsapziņa būtu tīra; svētdienā viņš iet uz litur-

ģiju, lai pārējās sešas dienas nedomātu par baznīcu.

Savus mācītājus viņš nicina, uzskatīdams, ka tie ir

sliņķi un negauši, kas dzīvo no viņa sviedriem
... Popi,

diakoni un viņu sievas ir izsmiekla un nicināšanas ob-

jekts. Par krievu reliģisko indiferenci liecina arī daudzi
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sakāmvārdi: «Kamēr pērkons nedārd, zemnieks nepār-
krustīsies», «Paļaujies uz dievu, bet arī pats nesnaud».

Garīdzniecība rūpējās, lai katrs kalendārs būtu reli-

ģisks, lai tas līdz apnikumam atgādinātu baznīcas svēt-

kus, gavēņus, rituālus. Visi svētie, mocekļi un citi izre-

dzētie tika «izmitināti» pa kalendāra dienām, lai šādā

veidā ieviestu reliģiskos ticējumus tautas ikdienas

dzīvē.

Taču zemnieki dzīvoja pēc sava nerakstītā kalendāra:

baznīcas kalendārs bija tikai audekls, uz kura tautas

pieredze izšuva savus rakstus, saistīdama ar baznīcas

slavināto svēto vārdiem gadalaika sākumu, silta vai

auksta laika, lietainu vai aukstu dienu iestāšanos, da-

bas pārmaiņas, kam ir svarīga nozīme zemkopju dzīvē.

Kaut arī zemnieks savā mājā kāra svētbildes, baznīcas

svētos viņš nelūdzās: «Svētbilde un lāpsta no viena

koka taisītas.»

Kalendāra svētie kļuva par laika skaitīšanas orien-

tieriem. Zemnieki cienīja tikai tos svētos, ar kuriem bija
saistītas vietējās leģendas un ticējumi, bet par citiem ne-

likās daudz zinis. Tauta deva svētajiem «praktiskus» pie-
vārdus, kas dažkārt bija jocīgi vai arī ironiski zobgalīgi,

izmantoja viņu vārdus sakāmvārdos, kas deva iespēju
labāk orientēties laika ritumā un lauksaimniecībā.

Janvāris ir gada sākums, ziemas vidus un stipra
sala laiks, un svētais Afanasijs (18. janvārī1 ) tiek ap-
veltīts ar humoristisku pievārdu: klāt Afanasijs Lomo-

noss — degunu kniebējs, nu sargi vaigus un degunu.
Timofejs (22. janvārī) ir Poluzimņiks: pagājusi jau puse
ziemas, bet Aksinija (24. janvārī) ir Poluhļebņica: šai

dienā jābūt vēl pusei no labības krājumiem, lai iztiktu

līdz jaunajai ražai.

Janvārī, rēķināja zemnieki, diena kļūst garāka par
divām stundām, bet februārī — jau par trim. Satikšanās

svētkos (2. februārī) ziema satiekas ar vasaru, un Vla-

sijs (11. februārī) saņem pievārdu «Aplauz-ziemai-ra-
gus». Vasilijam (28. februārī) dod lāstekas pievārdu:
jau sāk kust ledainās lāstekas, bet 4. marts ir Gerasima

1 Visi datumi šeit un turpmāk minēti pec veca stila. Lai uzzi-

nātu pašreizējā kalendāra datumu, pie tiem jāpieskaita 13 dienas.
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Graeevņika diena: atlido krauķi — pavasara priekšvēst-
neši.

Ziema beidzas, un četrdesmit mocekļu dienā (9. mar-

tā) «četrdesmit žagatas pavasari nes».' Aizrit vēl pāris
nedēļu, un sākas ledus iešana: «Matrjonas dienā līdaka

ar asti ledu lauž.» Tuvojas arī lauku darbu sākums:

zemniekam ir dārgs laiks nevis vispār, bet īstais laiks —

katrs darbs jāveic savā termiņā, katra sēkla zina savu

laiku. Pēc īstā laika vairs neasina cirvjus, jo īstais laiks

ir gluži kā dzelzs: kal, kamēr karsta. Zemnieku nevis

gads, bet diena baro: ja pavasarī stundu nokavēsi, visā

gadā neatgūsi.

Jeremeja Zaprjagaļņika 1 dienā (1. maijā) pat laisks

spīļarkls izbrauc tīrumā, bet 2. maijā Boriss un Glebs

labību sēj. Kad pienāk 13. maijs, Lukērijas Komarnicas 2

diena, sāk uzmākties odi, bet 19. maijā Falaļeja Ogureč-
nika3 diena: klāt Falaļejs, ātrāk gurķus sēj.

Uzmanīgie, iejūtīgie vērojumi, kaut arī ne visai pa-
reizi, ļāva zemniekiem noteikt svarīgākos dabas kalen-

dāra datumus: Pētera Povorota dienā (12. jūnijā) saule

sāk slīdēt uz ziemu, bet vasara — uz karstumu, Pēteris

un Pāvils (29. jūnijā) dienu par veselu stundu saīsinā-

juši, bet pravietis Elija (20. jūlijā) tai divas stundas

atņēmis.

Isakija Maļinņika 4
un Avdotjas Maļinņicas dienās

(3. un 4. augustā) sāk ienākties meža avenes. Tuvojas
rudens, uz dienvidiem aizlido vasaras viesi — krauķi,

dzērves, zosis, un svētais Ņikita (15. septembrī) iegūst

pievārdu Guseproļot 5
un Orina (18. septembrī) — Zurav-

ļinij Ļot
6. Sākas rudens lietus periods, un svēto Paras-

kevu (14. oktobrī) apveltī ar ne visai daiļskanīgo Grjaz-
ņihas7 pievārdu. Lielmocekļa Dimitrija dienā (26. ok-

tobrī) dažviet jau sāk aizsalt upes.

Pēc Jerofeja dienas (4. oktobrī) sals pieņemas, pēc

1 3anpnraTb
— jūgt, iejūgt, aizjūgt

2
KOMap

— ods
3 orvpeii — gurķis
4

MajiHHa — avene
5

rycb — zoss; npojeT — pārlidojums
6

yKypaßJib
— dzērve; nej — lidojums, lidošana, laišanās

7
rpa3b — dubļi
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Matrjonas dienas (9. novembrī) jau jūtama īsta ziema,
vel pec divām dienām Fjodors Studits 1

zemi saldē —

ziema jiau pie pašām durvīm. Klāt decembris — gada
pabeidzējs, ziemas sācējs. 12. decembris ir Spiridona
Povorota diena: saule pagriežas uz vasaru, ziema —uz

salu.

Pec persiešu dieva Mitras pielūdzēju parauga pirmie
kristīgie ziemsvētkus svinēja 25. decembrī — ziemas

saulgriežu dienā. Taču pēc Jūlija kalendāra tie jau sen

bijatšķīrušies no ši datuma. Tāpēc krievu tautas kalen-

dārā Saules «atdzimšana ziemā» bija saistīta ar Spiri-
dona dienu — 12. decembri:

Spiridons pie vārtiem nāk,
Savu lielo gaitu sāk.

Riteni viņš rokās tur,
Spoži saulīti mums kur ...

Mirgo, saule, laipni spīdi
Katru mazu, mīļu brīdi! ...

Tā savā «sadzīves kalendārā» tauta ar jauniem
priekšstatiem saistīja arī citus baznīcas svēto vārdus.

Interesanti, ka vēl 17. gadsimtā bija saglabājusies
šāda paraža. Spiridona dienā Ercenģeļa katedrāles ve-

cākais zvaniķis un pulksteņu zvana pārraugs ziņoja ca-

ram, ka «no šī brīža sākas Saules atgriešanās no ziemas

uz vasaru, diena kļūst garāka, bet nakts — īsāka». Par

šo priecīgo vēsti cars dāvināja vecākajam zvaniķim div-

desmit četrus sudraba rubļus — pēc diennakts stundu

skaita. Vasaras saulgriežu dienā (12. jūnijā) tas pats

ziņotājs pavēstīja, ka «no šī brīža sākas Saules pagrie-
šanās no vasaras uz ziemu, diena kļūst īsāka, bet

nakts — garāka». Par šo bēdīgo vēsti vecāko zvaniķi

ieslodzīja tumšā Ivana zvana torņa kamerā tāpat uz

divdesmit četrām stundām.

DIVKĀRŠAIS LAIKA SKAITĪJUMS

1725. gadā Pēterburgā nodibināja Krievijas Zinātņu
akadēmiju, un sākumā tikai tai bija tiesības izdot kalen-

dārus. Pirmais kalendārs tika iespiests 1727. gadā, un

8
CTVAHTb — saldēt, izsaldēt
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tikai pec simt gadiem izvirzījās jautājums par kalendāra

reformu.

1830. gadā akadēmija uzdeva šīs reformas projektu
izstrādāt speciālai komitejai, kurā bija izcili zinātnieki.

Komiteja atzina, ka jāievieš Gregora kalendārs, taču

augstākā garīdzniecība kategoriski noraidīja šo priekš-
likumu, jo tādā gadījumā tikšot «sajaukti lieldienu da-

tumi». Izglītības ministrs grāfs Līvens atbalstīja baznī-

cas viedokli.

Drūmajā Nikolaja I valdīšanas laikā pat šāds ne-

vainīgs jaunievedums likās nepieļaujama brīvdomība.

Un dievbijīgais grāfs Nikolajam paziņoja, ka kalendāra

izlabošana neapšaubāmi «kaitīgi ietekmē neizglītotus
cilvēkus, var radīt nevēlamu uztraukumu un samulsi-

nāt prātus».
Ministrs labi zināja, kā viņam jārīkojas. Cars, kas

bija ļoti nobijies pēc dekabristu dumpja un baidījās no

jaunas sazvērestības, uz ministra ziņojuma uzrakstīja:
«Grāfa Līvena piezīmes ir pilnīgi pareizas.» Kopš tā

laika jauni kalendāra reformas projekti pat netika iz-

skatīti 1.

Aizritēja vairāk nekā pusgadsimta. Kalendāra re-

formas jautājums saistīja lielā krievu zinātnieka Dmi-

trija Mendeļejeva uzmanību. Pēc viņa priekšlikuma

Krievijas astronomijas biedrība izveidoja speciālu komi-

siju, uzaicinot tajā dažādu iestāžu, tai skaitā vissvētās

sinodes pārstāvjus.
«Jūlija kalendārs nācis no pagāniem, kristiešiem ar

to nav bijis ne mazākā sakara,» konstatēja komisija un

norādīja, ka «visus notikumus un lielos kristīgās ticības

notikumus it sevišķi mēs atzīmējam nevis tajās dienās,

kad tie norisinājušies, bet vēlāk un nokavēšanās kļūst
aizvien lielāka».

Šķita, ka pašas baznīcas interesēs būtu izlabot ka-

lendāru, taču pret to sāka iebilst sinodes pārstāvis garī-

gās akadēmijas profesors V. Bolotovs. Vai varat iedo-

māties, kāpēc? Aiz tiem pašiem vecajiem iemesliem.

1 Garīdznieki un citi reakcionāri apgalvoja, ka 1830. gada šaus-

mīgā holeras epidēmija un citas nelaimes esot tīrais nieks salīdzinā-

jumā ar «apvērsumu», ko radītu jaunais kalendārs.



180

Lieldienu tabulu esot noteicis Nikejas koncils, un tā

autoritāte pareizticīgo baznīcai esot neaizskarama. Ne-

kādi nedrīkstot kristīgās lieldienas svinēt reizē ar ebreju
lieldienām; Gregora kalendārs šo noteikumu neievēro-

jot, kamēr pēc Jūlija kalendāra šādas baismas sagadī-
šanās nevarot būt. Tāpēc jāsaglabājot vecais stils.

Veltīgi Mendeļejevs centās pierādīt, ka baznīcas dzī-

vei nevar būt nekā kopīga ar laicīgo kalendāru, centās

pacietīgi izskaidrot, ka nepieciešams vienots kalendārs,

tāds pats kā pārejai pasaulei. Teoloģijas profesors stūr-

galvīgi palika pie savām domām. Strīdi saistīja plašu

uzmanību, un avīzēs sāka parādīties raksti par reformas

neatliekamību. Tuvojās 1900. gads, kad būtu ērti izlabot

kalendāru, lai starpība starp veco un jauno stilu nekļūtu
vēl lielāka.

«Kāpēc šis pareizākais kalendārs līdz šim laikam

nav ieviests mūsu zemē?» jautāja lasītāji. «Kāpēc mums

arī jaunais gadsimts jāsagaida ar veco kļūdu? Kāpēc
mums vēl jādzīvo vecajā gadā, kad Rietumeiropai jau
pienācis jaunais? Vai nav laiks izlabot mūsu kļūdu —

tas taču būs jādara agri vai vēlu!»

Viss ievirzījās baznīcai un valdībai nelabvēlīgā

gultnē. Kā novērst uzmanību no šī nepatīkamā jautā-

juma un, galvenais, atbrīvoties no komisijas, kas tikai

satrauc sabiedrisko domu? Šim nolūkam tika izdomāts

veikls triks.

Cars Nikolajs II nolēma uzdot reformas apspriešanu

Zinātņu akadēmijai: tā, sak, nodarbojas ar šo jautājumu

kopš 1830. gada, tai ir arī visa teikšana. Protams, aka-

dēmija būtu varējusi sūtīt savus pārstāvjus jau esošajā

komisijā vai arī pieaicināt tās locekļus kopējam darbam.

Tomēr nekas tamlīdzīgs nenotika: «ar visaugstāko at-

ļauju» komisija tika dibināta ne jau darbam, bet tikai

Mendeļejeva komisijas likvidēšanai. Un tā beidza dar-

boties 1899. gada beigās.

Jaunajai kalendāra komisijai uzdeva «ievērot grāfa
Līvena apsvērumus» (izteiktus pirms septiņdesmit ga-

diem!), t. i., vienkārši izsakoties, pēc iespējas novilcināt

kalendāra reformu, jo pavisam no tās atteikties nebūtu

ērti. Nikolajs II bija sava vecvectēva Nikolaja I cienīgs

pēctecis.
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Pienāca 1900. gads, un Krievijas kalendārs vēl vai-

rāk atpalika no Rietumeiropas kalendāra. Nav grūti sa-

prast, kāpēc tas notika.

1582. gadā, kad ieviesa jauno stilu, Gregora kalen-

dārs aizsteidzās priekšā Jūlija kalendāram par desmit

dienām. Sī starpība ilgi nemainījās: gads pēc
abiem kalendāriem bija garais gads.

Taču 1700. gadā pēc Gregora kalendāra nebija 29.

februāra, un tas aizsteidzās priekšā Jūlija kalendāram

jau par 11 dienām, 1800. gadā — par 12 un 1900. gadā —

par 13 dienām. Kad Krievijā bija 1. marts, ārzemēs jau
bija 14. marts.

Līdz ar to radās amizantas nejēdzības. ledomājieties,
ka no ārzemēm 20. martā uz Krieviju nosūtīta tele-

grama, bet jūs to saņemat 7. martā — gandrīz par di-

vām nedēļām agrāk, nekā tā nosūtīta.

Tāpēc starptautiskajā sarakstē un avīžu ziņojumos
bija jānorāda divkārši datumi, piemēram, 1. (14.) martā

vai 20. aprīlī (3. maijā) vai vēl garāk — 1900. gada
20. decembrī (1901. gada 2. janvārī).

Šā jucekļa dēļ dažkārt radās pārpratumi, tie sarež-

ģīja un apgrūtināja starptautiskos sakarus, it sevišķi

pasta, telegrāfa un transporta darbu. Tirdzniecības lī-

gumos vienmēr bija jānorāda, pēc kāda kalendāra tiek

noteikti termiņi. Ārlietu ministrija, kara un tirdzniecības

flote, astronomi un meteorologi bija pārgājuši uz jauno
stilu, kamēr visa Krievija dzīvoja pēc vecā.

Ļoti neērti ir dzīvot pēc divkārša kalendāra, bet tā

reformas jautājums bija «iestrēdzis» Zinātņu akadēmi-

jā. Akadēmijas prezidents toreiz bija viens no cara Ni-

kolaja II daudzajiem radiniekiem — lielkņazs K. Roma-

novs.

Kalendāra komisijas pirmajā sēdē 1900. gada 2.

martā šis kņazs atļāvās novēlēt, lai tai «izdotos pārva-
rēt visādus kavēkļus, neradot nemieru vai šaubas tautas

apziņā», bet vienlaikus brīdināja: «Ja kalendāra grozī-

jumus neattaisnos baznīcas likumi, tad mūsu vēlēju-
miem būs lemts sašķīst pret tās mūžīgajiem pamatiem.»

Pareizticīgā baznīca joprojām baidījās, ka kalendāra

izlabošana varētu «samulsināt prātus un mazināt uzti-
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čību baznīcas varas autoritātei». Acīm redzot, garīdz-
niecība ne visai ticēja šīs autoritātes spēkam, ja tā baidī-

jās no kalendāra reformas un uzskatīja par labāku «būt

nesaderībā ar Sauli nekā saderībā ar pāvestu»: vai tad

drīkst grozīt sensenis noteikto kārtību, kas no mūžsena-

jām tradīcijām kļuvusi svēta un neaizskarama. Baznīcas

ietekme bija tik liela, ka imperatoriskā Zinātņu akadē-

mija neiedrošinājās ar to strīdēties .. .
Zinātņu akadēmija saņēma desmitiem jaunā kalen-

dāra projektu no zinātniekiem un zemniekiem, no sirm-

galvjiem un skolēniem — no visām Krievijas malām,
kā arī no Vācijas, Francijas, Anglijas.

Uz ārzemnieku jautājumiem par kalendāra reformu

Zinātņu akadēmija atbildēja: jautājums nav vēl galīgi
izlemts. Taču to nepavisam nedomāja atrisināt: kalen-

dāra komisija pastāvēja tikai uz papīra.
Pēc pirmās sēdes, kas notika 1900. gadā, tā otrreiz

sapulcējās tikai pēc sešiem gadiem, lai izveidotu apakš-
komisiju, un līdz ar to savu veltīgo «darbu» izbeidza.

Vēl pēc vienpadsmit gadiem — 1917. gada janvārī —

pati Zinātņu akadēmija nolēma likvidēt neauglīgo ko-

misiju ...

1918. gada februāri pec padomju kalendāra bija tikai 15 dienas

un visā gadā bija tikai 352 dienas.

25. oktobrī pulksten 10 rītā Petrogradas ielās parā-

dījās Ļeņina uzsaukums «Krievijas pilsoņiem». Tas zi-

ņoja, ka valsts vara pārgājusi Kara revolucionāras

• ga

JANVĀRIS FEBRUĀRIS
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trdiena 16 ļ_30 J9I 26
—
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komitejas rokās. Pēc signāla, ko deva kreiseris «Aurora»,
26. oktobra naktī sākās uzbrukums Ziemas pilij, kur no

tautas bija paslēpušies Pagaidu valdības ministri.

Leģendārais kreiseris «Aurora» attaisnoja savu no-

saukumu — sengrieķu rīta ausmas dieves vārdu: tā liel-

gabalu zalve vēstīja, ka atmirdzējusi jaunās pasaules
ausma un visai cilvēcei sācies jauna laikmeta rīts.

Un jau pēc trim mēnešiem — 1918. gada 25. jan-
vārī — Ļeņins parakstīja dekrētu par kalendāra re-

formu, lai «saskaņotos ar visām pasaules kultūras val-

stīm». Pēc trešdienas, 31. janvāra, skaitīja nevis 1. feb-

ruāri, bet uzreiz ceturtdienu, 14. februāri, un 1918. gads
mūsu zemē kļuva par 13 dienām īsāks. Sociālistiskās re-

volūcijas pirmo gadadienu svinēja nevis 25. oktobrī, bet

gan 7. novembrī. Taču par godu 1917. gada oktobrim

visa pasaule sauc mūsu lielo revolūciju par Oktobra re-

volūciju. Ar šo datumu — 1917. gada 7. novembri —

esam uzsākuši mūsu, padomju laika skaitīšanu, kas at-

zīmēta katrā noplēšamā kalendāra lapiņā.
1875. gadā Engelss, pareģodams sabiedrības neizbē-

gamo nostāšanos uz sociālistiskajiem pamatiem, rak-

stīja, ka ar šo brīdi «savu laika skaitījumu uzsāks jauns
vēstures laikmets, kurā paši cilvēki. . . gūs tādus panāku-

mus, ka tie pavisam aizēnos visu līdz tam laikam pa-
veikto».

Pagājušā gadsimta beigās Mendeļejevs, runājot par
kalendāra reformu, aicināja atteikties no «fiktīvās» kris-

tīgās ēras un aizstāt to ar citu, lai skaitītu laiku no vēs-

turiski noteikti zināma notikuma. Sis saprātīgais priekš-
likums līdz šim laikam nav realizēts, bet mēs, kā teica

Ņikita Hruščovs, «uzskatām, ka, iespējams, reiz pienāks

diena, kad laiku skaitīs no Oktobra revolūcijas».
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Devītā nodaļa

VAI MŪSU KALENDĀRS

IR LABS?

BEZ DIEVIEM UN

KARAĻIEM

ranču pilsētas Arasas ielās

1793. gada beigās notika plaša demonstrācija, kāda vēl

nekad agrāk nebija pieredzēta.
Tās priekšgalā gāja divpadsmit grupas ar trīsdesmit

cilvēkiem katrā: vispirms zēni un meitenes, tad jaunieši
un jaunietes, tālāk jauni vīrieši un sievietes, bet viņiem

sekoja pusmūža cilvēki un pavisam cienīga vecuma ļau-
dis. Dīvaino gājienu noslēdza pieci septiņdesmit piecus
gadus veci un viens simt gadus vecs sirmgalvis ar garu,

baltu bārdu — viņu nesa zem samta baldahīna ziediem

rotātās nestuvēs. Bet neparastās procesijas beigās, skaļi
čalodami un smiedamies, steidzās mazi skolēni un skol-

nieces.

Kam bija vajadzīga šī «visu vecumu parāde»? Visi

jau tāpat zina, ka dzīvība ir nemirstīga un vienmēr,

plecu pie pleca ar aizejošo pasauli, aug tās maiņa —

jaunatne. Taču svinībām bija cits mērķis, tās notika par

godu jaunajam republikas kalendāram.

Jau 1788. gadā rakstnieks Silvens Marešals, pēc pār-
liecības revolucionārs un ateists, izdeva «Godīgo cilvēku

almanahu». Viņš ierosināja atteikties no kristīgo laika

skaitīšanas un ieviest jaunu kalendāru: gads sāktos pa-

vasarī, 1. martā, tanī būtu divpadsmit mēnešu un katrā

mēnesī būtu trīsdesmit dienu vai trīs dekādes — gluži



185

kā senajā Ēģiptē. Bet gada beigās Marešals ieteica svi-

nēt piecas (garajos gados — sešas) dienas, kas būtu

veltītas Mīlestībai, Laulībai, Pateicībai, Draudzībai un

levērojamiem cilvēkiem.

«Almanahā» nebija svēto vārdu, kā parastajos kris-

tīgo kalendāros, šeit nebija pieminēti karaļi, hercogi,
grāfi, vikonti, baroni un citi feodālās aristokrātijas pār-

stāvji. Tautai jāzina godīgie cilvēki, jāatceras un jāgo-
dina cīnītāji par cilvēces laimi, izcili zinātnieki, valsts-

vīri un sabiedriskie darbinieki.

Marešala «Almanahs» bija pārdrošs izaicinājums,
protests pret reliģiju, pret muižniecības un garīdzniecī-
bas varu, pret pāvestu un katoļu baznīcu, kas bija ievie-

susi Gregora kalendāru. «Almanaha» brīvdomīgajam
autoram bija dārgi jāsamaksā par savu drošsirdību:

«bezdievi un dieva zaimotāju» karaļa prokurors ieslo-

dzīja cietumā, bet pēc četriem mēnešiem izsūtīja no Pa-

rīzes.

Aizritēja četri gadi, un kāds cits prokurors ierosināja
ieviest Marešala kalendāru. Sai laikā Francijā bija no-

risinājušies lieli notikumi. Revolūcija bija gāzusi tautas

ienīsto karaļa varu un Nacionālais Konvents — jaunās
varas augstākais orgāns — 1792. gada 21. septembrī

bija proklamējis republiku.
Viss, kas atgādināja vecos laikus, feodāli dzimtbūt-

niecisko iekārtu, izraisīja dusmas un sašutumu. Pat ve-

cais kalendārs, kas bija saistīts ar anahronisko ticību

dievišķīgiem spēkiem un brīnumiem, likās aizvainojošs
zemei, kas revolūcijā bija atdzimusi.

Vajadzēja iznīdēt aizspriedumus un māņticību no

pēdējā patvēruma, kur tie turējās vissīkstāk — no ikdie-

nas dzīves. Tāpēc Konvents uzdeva sevišķai astronomu

un matemātiķu komisijai izstrādāt jaunu kalendāru, kurā

nebūtu nekādu reliģijas un feodālisma palieku.
1793. gada septembrī komisijas priekšsēdētājs Zilbers

Roms referēja konventam par jaunā kalendāra projektu.
«Kristietības laikmets,» viņš teica, «bija nežēlības, melu,

nodevības un verdzības laikmets; tas izbeidzās reizē ar

karaļa varu — visu mūsu nelaimju cēloni.»

Šās varas pēdējai dienai, 1792. gada 21. septembrim,

jākļūst arī par kristietības laikmeta pēdējo dienu. Lidz-



186

šinējās laika skaitīšanas vietā jāievieš jauna —no Fran-

cijas Republikas pirmās dienas — 1792. gada 22. sep-
tembra.

Tieši šai dienā toreiz iestājās rudens ekvinokcija, sep-
tembrī noslēdzas arī lauksaimniecības darbi. Lai tad

tautai neaizmirstamā republikas pirmā diena, teica

Roms, ir arī katra gada sākums. Tad Jaungads vienlai-

kus būs visas tautas svētki, kas saskaņos svarīgu astro-

nomisku notikumu ar darbu noslēgumu zemkopībā —

republikas saimniecības galvenajā nozarē.

Jaunajā kalendārā, pēc Marešala ierosinājuma, bija
12 mēneši ar 30 dienām jeb trim dekādēm katrā, kā arī

5 vai 6 dienas gada beigās. Tika atcelta senā nedēļa,
ko bija radījuši astroloģiski māņi un reliģiski aizsprie-
dumi, un reizē ar to arī agrākie dienu nosaukumi pēc
dievu vārdiem.

Katrai dekādes dienai tika dots jauns skaitlisks ap-

zīmējums: pirmā, otrā .. . desmitā, atpūtas dienu sauca

nevis par svētdienu, bet par dekādi. Turklāt svinamās

dienas bija gada sākums — pirmā mēneša pirmā diena

(22. septembris) un visas papildu dienas gada beigās.
Ar kārtas skaitļu vārdiem apzīmēja arī mēnešus:

pirmā mēneša 1. datums bija 22. septembrī, pēc Gregora
kalendāra, otrā mēneša 1. datums bija pēc 30 dienām,
t. i., 22. oktobrī, trešā mēneša 1. datums arī bija pēc
30 dienām, t. i., 21. novembrī, utt.

Nosaucot datumu, itad būtu jāsaka apmēram tā: re-

publikas ceturtā gada trešā mēneša otrās dekādes pirmā
diena. Te labi jāpadomā, lai saprastu, par kādu datumu

ir runa.

Ļoti interesantu priekšlikumu izteica Konventa depu-
tāts Fabrs d'Eglantins — revolucionārs, aktieris un

dzejnieks.

PIRMO REIZI VĒSTURĒ

Visa zale grandeja aplausi, kad Eglantins teica savu

jūsmīgo runu.

Katra vecā kalendāra lappuse, teica dzejnieks, ir ap-

gānīta ar aizspriedumiem un viltu — šo baznīcas un

troņa nolādēto mantojumu. Pārāk ilgi tie uzspieduši tau-
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tai, it sevišķi lētticīgajiem zemniekiem, kaitīgu maldu

un šarlatānisma kolekciju. Mums jādara gals tumsonī-

bas murgiem un jāaizstāj reliģiskie māņi ar dabas pa-
tiesībām.

Konvents vienbalsīgi pieņēma jaunois mēnešu nosau-

kumus, ko bijia izdomājis Eglantins. Gluži kā senajā
krievu kalendārā, tie tēlaini un vienkārši lika atcerēties

dabas parādības un svarīgākos zemkopības darbus.

Saskaņā ar dabas ritumu gadā bija četri ceturkšņi —

sezonas, katrā sezonā trīs mēneši jeb deviņdesmit
dienas.

Rudens mēnešus — no 22. septembra līdz 20. de-

cembrim pēc Gregora kalendāra — nosauca šādi: van-

demjērs — vīnogu mēnesis (vīnogu novākšana), bri-

mērs — miglas mēnesis, frimērs — saltais mēnesis

(dabā sarma un salnas).

Ziemas mēneši — no 21. decembra līdz 20. martam —

bija šādi: nivozs — sniega mēnesis, pliviozs — lietus

mēnesis un ventozs — vēja mēnesis.

Pavasara mēneši — no 21. marta līdz 18. jūnijam —

bija šādi: žermināls — dīgšanas mēnesis, floreāls —

ziedu mēnesis, preriāls — pļavu mēnesis.

Vasaras mēneši — no 19. jūnija līdz 16. septem-
brim — bija šādi: mesidors — pļaujas mēnesis, termi-

dors — karstuma mēnesis, friktidors — auglības mē-

nesis.

Papildu dienas gada beigās — no 17. līdz 21.—22.

septembrim nosauca par «bezbikšainām». Dīvains no-

saukums, vai ne? Kā tas cēlies?

Muižnieki un aristokrāti lepni pastaigājās kilotēs —

īsās samta biksēs, kas sniedzās līdz ceļiem un lejgalā

bija izrotātas ar mežģinēm. Vīriešus no vienkāršās tau-

tas, kuri valkāja parastās bikses, aristokrāti nievājoši
saukāja par «sankilotiem» — bezbikšaiņiem, t. i., trūcī-

giem cilvēkiem, übagiem.
«Mums, (revolucionāriem, patriotiem, šī iesauka ir

dārga, jo revolūcija to padarījusi slavenu,» sacīja Eg-
lantins un ierosināja nosaukt papildu dienas par sanki-

lotīdēm, rīkojot katrā no ;tām sevišķus svētkus.

Pirmajā dienā — ģēnija svētkos slavinātu cilvēka
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prāta izcilās uzvaras, aizvadītā gada .atklājumus un iz-

gudrojumus zinātnē, mākslā un amatniecībā.

Otrā diena — darba un tā varoņu svētki.

Trešā — varonības, vīrišķības un drosmes svētki.

Ceturtā — balvu pasniegšana, sabiedrības atzinības

un tautas pateicības izteikšana tiem, kurus cildināja tri-

jās iepriekšējās dienās.

Piektā diena — sabiedriskās domas svētki, tiesas

diena — reizē priecīga un barga. Lai baidās no tās vi-

sas amatpersonas: ļauni tām klāsies, ja tās nebūs at-

taisnojušas dāvāto uzticību! Sabiedriskās domas svētki

atvērs mutes visiem frančiem, un viņu dzēlīgās asprātī-
bas nesaudzēs tos, kas būs pievīluši tautas cerības un

zaudējuši tās uzticību.

Sesto papildu dienu — tikai garajos gados — vel-

tītu olimpiādei, sporta spēlēm un sacensībām.

Pirmo reizi vēsturē kalendārs bija atbrīvots no se-

nās māņticības un aizspriedumiem, taču, diemžēl, ne

uz ilgu laiku.

SAZVĒRESTĪBAPRETRELIĢIJU

Jaunā kalendāra mūžs sākās 1793. gada 22. septem-
brī — Francijas Republikas otrā gada 1. vandemjērā.
Toreiz Marešals, gluži kā paredzēdams tālo nākotni,

rakstīja: «Franču revolūcija ir tikai priekštece citai,

daudz lielākai un dižākai revolūcijai, kas būs pēdējā.»
Tieši šai laikā franču zinātnieki sāka izstrādāt jaunu

mēru sistēmu «visiem laikiem un visām tautām». Tā bija
metriskā sistēma, kas, kā zināms, balstās uz decimālo

skaitīšanas sistēmu: katra garuma un svara vienība ir

desmit reizes lielāka par iepriekšējo.
Kāpēc lai arī laiku neskaitītu pēc decimālās sistē-

mas? Protams, gadu nevar sadalīt desmit vai simt vie-

nādās daļās. Bet vai tad tāpēc nevar sadalīt desmit

daļās citu ļoti svarīgu laika vienību — diennakti?

Savas pierastās 24 stundas mēs taču esam mantojuši
no babiloniešiem, kam diennaktī bija 12 divkāršas stun-

das. Viņiem tās bija saistītas arī seksagēzimālo skaitī-

šanas sistēmu, kuras pamatā ir skaitlis 60. Bet tagad
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visur ir pieņemta decimālā skaitīšanas sistēma, un re-

publikai nebūt nav pazemīgi jāpieņem senlaicīgas tra-

dīcijas.
Vai nebūtu labāk arī diennakti sadalīt desmit stundās,

stundu — simt minūtēs, minūti — simt sekundēs? Tad

diennaktī būs nevis 86 400, bet tieši 100000 sekundu.

■ Konvents pieņēma zinātnieku priekšlikumu, mehā-

niķi izgatavoja vairākus jauna parauga pulksteņus.
Tiem bija skaitļu ripa ar desmit stundām un vēl simt

iedaļiņām. Stundu rādītājs diennakts laikā apgriezās
nevis divas, bet tikai vienu reizi, minūšu rādītājs —

nevis divdesmit četras reizes, bet tikai desmit.

Taču pulksteņi toreiz vēl bija retums, un lēmums

par jauno laika vienību palika uz papīra. Ar jauno ka-

lendāru bija citādi. To ieviešot, Konvents aicināja pil-

soņus «ar vislielāko neiecietību skaust visus aizsprie-
dumus» un izskaidroja kalendāra reformas priekšro-
cības un revolucionāro nozīmi.

Tad arī sākās karnevāla gājieni daudzās Francijas

pilsētās. Bordo pilsētā uz baznīcas laukuma izrādīja
baletu, kurā piedalījās divpadsmit mēneši un piecas
sankilotīdes. Citās pilsētās galvenie «varoņi» bija Brī-

vība, Vienlīdzība un Brālība, kā arī Saprāts — tas

brauca ar ratiem, zem kuru riteņiem ar žēlu pīkstoņu

plīsa piepūsti māņticības pūšļi.
Baidoties no republikāņu varas, baznīcas kalpi slēpa

savu bezspēcīgo naidu pret jauno kārtību. Tikai kāds

bīskaps nikni jautāja Romam: «Kāpēc ir vajadzīgs jūsu
kalendārs?» — un saņēma cienīgu atbildi: «Lai iz-

skaustu jūsu svētdienu,» — t. i., ticību Kristum.

Ne bez iemesla uz ārzemēm aizbēgušie revolūcijas
ienaidnieki un bagātie muižnieki dēvēja republikāņu ka-

lendāru par «sazvērestību pret reliģiju». Vēsts par šo

sazvērestību ātri aplidoja Eiropu un ļoti saniknoja ga-

rīdzniecību, it sevišķi katoļu baznīcu ar pāvestu priekš-

galā.
Kā iedrošinās šie nemiera cēlāji sankiloti aizskart

sensenos likumus un paražas? Viņi ne tikai izmetuši

no kalendāra kā liekas grabažas visus svētos, bet arī —

baismi pat iedomāties! — pavisam likvidējuši svētdie-

nas un visus kristīgo svētkus. Šie republikāņu bezdievji,
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kas demoralizējuši fnančus, var taču pievērst neticībai

arī citas tautas.

Vissvētais pāvests to nevarēja piedot. Protams,

viņu daudz mazāk aizvainoja bezdievīgais kalendārs
nekā gluži citi apstākļi.

Katoļu baznīcai Francijā piederēja ne mazāk kā

desmitā daļa no visas zemes — lielas muižas, kurās

strādāja simtiem tūkstošu dzimtļaužu. Franču revolū-

cija sāka graut feodālo iekārtu. Tāpēc pāvests Kristus

vārdā aicināja nožņaugt revolūciju un atbalstīja visus

republikas ienaidniekus, it sevišķi franču garīdzniekus.

Republikāņu kalendāra mūžs nebija ilgs — tikai

divpadsmit gadu. Pēc norunas ar pāvestu Napoleons I

1806. gadā to atcēla.

Pagāja 65 gadi, un 1871. gada 18. martā Parīzes

Komūna atjaunoja šo kalendāru: 1871. gads bija 79.

gads pēc Francijas Republikas nodibināšanas, marts,

aprīlis un maijs bija žermināls, floreāls un preriāls.
Šoreiz kalendārs, tāpat kā pati Komūna, pastāvēja tikai

septiņdesmit divas dienas.

Tā beidzās pirmais vēsturē zināmais mēģinājums
atbrīvot kalendāru no reliģiskajām paliekām, padarīt to

tikpat vienkāršu un parocīgu, kāds tas bija pirms tūk-

stošiem gadu Ēģiptē. Tikai tur gada sākums klejoja no

vienas dienas uz otru, bet franču zinātnieki to nostabi-

lizēja noteiktā datumā — pirmajā pusnaktī pēc rudens

ekvinokcijas (Parīzes laiks). So datumu astronomi jau
laikus aprēķināja ar matemātisku precizitāti. Sādā stin-

gri zinātniskā kalendārā garais gads ne vienmēr bija
katrs ceturtais gads, kā vecā un jaunā stila kalendāros,,

bet dažkārt arī piektais gads.
īstenībā te nebija nekā jauna: līdzīgs kalendārs tika

izstrādāts Persijā septiņsimt gadu pirms franču revo-

lūcijas.

KĀ ATRISINA NEATRISINĀMU UZDEVUMU

Ilgi dzīvoja persiešu dzejnieks Omārs Haijams:
teika stāsta, ka vairāk nekā simt gadu. Ilgus gadus
viņš ļoti interesējās par astronomiju un matemātiku,
kas bija viņa mīļākās zinātņu nozares. Taču pasaules.
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slavu viņš iemantoja ne ar saviem zinātniskajiem dar-

biem, bet ar nedaudzām četrrindēm, kuras var viegli
ievietot nelielā grāmatiņā.

Talantīgais dzejnieks apdziedāja dzīves skaistumu

un priekus, bet dzēlīgi izsmēja mullas — musulmaņu
kulta kalpus. Ne bez iemesla viņi saukāja tā dzejoļus
par «nikniem pūķiem», kas uzglūn korāna — ticīgo mu-

sulmaņu svētās grāmatas ■— likumiem.

Kad Haijams vēl mācījās skolā, viņam bija tuvs

draugs — Nizams ul Mulks. Vēlāk ul Mulks kļuva par
Persijas valdnieku un 1074. gadā izteica dzejniekam —

astronomam visai interesantu lūgumu.
Pēc persiešu kalendāra gads sākās ar Nauruzu —

pavasara svētkiem. Pavasaris Persijā sākas ļoti inten-

sīvi un strauji, priekškalnēs vēl lāgā nepagūst izkust

sniegs, bet kokiem jau piebriest pumpuri, un sāk raisī-

ties rožu ziedi.

Vai nevarētu būt tā, lai Nauruza vienmēr saskanētu

ar pavasara sākumu — ekvinokciju? Sādu uzdevumu

izvirzīja Nizams ul Mulks, un Haijams kopā ar citiem

astronomiem veiksmīgi atrisināja šo uzdevumu.

Vispirms viņi konstatēja, ka tai laikā pēc Jūlija ka-

lendāra pavasara ekvinokcija iestājas 15. martā 1. Sai

dienai Haijams ieteica turpmāk vienmēr atzīmēt katra

gada sākumu — Nauruzu. Taču priekšā vēl bija pats
grūtākais.

Pēc Jūlija kalendāra pavasara ekvinokcija pēc kat-

riem 128 gadiem nokavējās par vienu dienu. Tātad Nau-

ruza pāries uz 14. martu, vēlāk uz 13. martu, aizvien

vairāk attālinādamās no pavasara sākuma. Kā cieši sa-

vienot lielos tautas svētkus ar pavasara ekvinokciju?
Ir tikai viens ceļš — radīt precīzu kalendāru, atri-

sināt uzdevumu, ko aplūkojām šīs grāmatas sākumā.

Tagad beidzot pienācis brīdis, kad arī mēs varam sākt

risināt šo neatrisināmo uzdevumu.

1 325. gadā, kad sanāca Nikejas koncils, pavasara ekvinokcija

iestājās apmēram 21. martā un kopš tā laika pēc katriem 128 ga-

diem nokavējās par vienu dienu. No 325. līdz 1074. gadam pagāja
749 gadi, un šai laikā pavasara ekvinokcija no 21. marta bija pār-

gājusi uz' 15. martu, tātad nokavējusies gandrīz par pilnām 6 die-

nām.
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Saules gads, viens Zemes apgrieziens ap Sauli, ilgst
365 dienas 5 stundas 48 minūtes 46 sekundes.

Ēģiptiešu kalendārā bija tikai 365 diennaktis. Tāds

kalendārs ir pārāk īss, tas jāpagarina.
Par to parūpējās Jūlijs Cēz.ars. Viņš katru ceturto

gadu padarīja par garo gadu, papildinot to ar vienu

lieku — 366. dienu. Ja šo papildu dienu vienlīdzīgi sa-

dalām starp četriem gadiem, tad redzam, ka katrs gads

pagarinās par
XU diennakti un tā vidējais ilgums ir

365 diennaktis 6 stundas.

Izrādījās, ka Jūlija kalendārs ir gandrīz par 11 mi-

nūtēm 14 sekundēm garāks nekā Saules gads. Tagad
kalendārs jau bija jāsaīsina.

Šim nolūkam Haijams izdomāja ļoti asprātīgu garo

gadu secību. Viņš ieteica 28 gados, gluži kā Jūlij.a ka-

lendārā, skaitīt septiņus garos gadus, bet nākošo, as-

toto noteica nevis pēc četriem, bet pēc pieciem gadiem.

Palūkosimies, kas ar to sasniegts.
Pēc Haijama kalendāra 33 gados klāt nāk vēl 8 die-

nas. Tātad vidēji katrs gads pagarinās par
8/33 dien-

nakts un ilgst
365 dienas 5 stundas 49 minūtes 5,5 sekundes.

Kā redzam, Haijams sasniedza savu mērķi: pēc viņa
kalendāra gads ir tikai apmēram par 19 sekundēm il-

gāks nekā Saules gads. Līdz ar to liekā diennakts sa-

krājas nevis 128 gados, kā lietojot Jūlija kalendāru, bet

vairāk nekā 4 500 gados.
Lūk, cik ļoti lielu precizitāti dod šī nelielā astotā

garā gada pārvietošana. Lietojot Haijama kalendāru,
Nauruza šķirtos no pavasara ekvinokcijas tikai piec-
desmit sestajā gadsimtā!

Tikpat precīzs bija arī franču revolucionārais ka-

lendārs. Tikai te gada sākums sakrīt nevis ar pavasara,

bet ar rudens ekvinokciju, jo pavisam nejauši šis astro-

nomiskais datums saskanēja ar republikas pirmo dienu.

Tomēr abi kalendāri, kaut arī nedaudz, ir garāki par

Saules gadu. Ja izdotos mazliet tos saīsināt —■ tikai

par 19 sekundēm gadā, — tad kalendārs būtu pavisam

precīzs. Kā tas panākams?
Apmēram pirms simt gadiem — 1864. gadā —

astronomijas profesors, Tērbatas (tagadējās Tartu)
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Salīdziniet gada ilgumu dažādos kalendāros ar astronomiska gada
ilgumu:

ēģiptiešu kalendārā nepietika 5 stundu 48 minūšu 46 sekundu;

Jūlija kalendārā «palika pāri» 11 minūtes 14 sekundes;

pēc Haijama kalendāra — arī «pārpalikums», tomēr mazāks —

tikai 19,5 sekundes;

Gregora kalendārā «pārpalikumā» jau ir 26 sekundes; pēc Medlera

kalendāra nepietiek tikai 1 sekundes.

observatorijas direktors J. Medlers nāca klajā ar oriģi-
nālu projektu. Viņš sprieda šādi. Ja jūsu pulkstenis ir

nepareizs, piemēram, kavējas par piecām minūtēm, bet

tā gaita ir pareiza, tad atliek tikai nostādīt to pareizi.
Bet, ja pulksteņa gaita ir nepareiza, labāk nodot to re-

montā. Tieši šāda vaina ir Jūlija kalendāram: tas ne

vien kavējas, bet ir arī neprecīzi izveidots.
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Medlers ierosināja «izremontēt» Jūlija kalendāru

ļoti vienkārši: lieka diennakts tajā sakrājas 128 gados,
un tā ir jāsvītro, t. i., šai laikā jāskaita nevis 32 garie
gadi, kā vajadzētu pēc vecā un jaunā stila, bet tikai 31.

Sai gadījumā, sprieda profesors, būs ļoti precīzs kalen-

dārs gandrīz vai uz mūžīgiem laikiem. Tomēr Medlers

bija pārāk augstās domās par savu projektu.
Pēc Medlera kalendāra katrs gads vidēji ir par

Vi2B diennakts īsāks nekā pēc Jūlija kalendāra un ilgst
365 dienas 5 stundas 48 minūtes 45 sekundes.

Tas patiešām ir ļoti tuvs Saules gadam, ir tikai par
vienu sekundi īsāks. Mazs nieciņš! Un tomēr šī nieciņa
dēļ pilnīgi precīzs «mūžīgs» kalendārs nav iespējams.
Šis uzdevums nav atrisināms.

Bet vai šāda absolūta precizitāte ir katrā ziņā ne-

pieciešiama? Jo nav arī pilnīgi precīzu pulksteņu: vieni

kavējas, citi steidzas, tomēr ar visu to astronomi var

noteikt un pa radio paziņot precīzo laiku.

Kalendārs, pēc kura mēs dzīvojam, ir mazāk precīzs
nekā Haijiama un Medlera ieteiktie kalendāri. Pēc Gre-

gora kalendāra gada vidējais ilgums ir

365 dienas 5 stundas 49 minūtes 12 sekundes,
tātad tikai 26 sekundes vairāk nekā Saules gadā. No

šās nelielās starpības vesela diennakts sakrājas tikai

3300 gados. Tātad precizitātes pietiks ne tikai mūsu gad-
simtam, bet arī daudziem nākošajiem!

Praktiskām vajadzībām nemaz nav vajadzīga lie-

lāka precizitāte, bet garo gadu secība ir vieglāk iegau-

mējama nekā pēc Haijama vai Medlera projektiem.
Vai Gregora kalendārs ir pietiekami vienkāršs un

ērts? Izrādās, ka tam ir daudz trūkumu un tas ir arī

pārāk dārgs.

JAUNS NEATRISINĀMS UZDEVUMS

— Kāda šodien ir nedēļas diena? — šādi jautājam

ļoti bieži, un ne vienmēr uzreiz tiekam skaidrībā: jāska-
tās kalendārā.

Taču daudzos gadījumos nedēļas diena palīdz no-

teikt vai pārbaudīt svarīga vēsturiska notikuma dienu,

piemēram, konstatēt, kad notikusi kauja pie Kalkas
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upes. Dažkārt ilgi un gari jārēķina vai arī jālieto spe-
ciālas tabulas, lai uzzinātu, kādā nedēļas dienā bijis
kāds sens datums.

Pažreizējais kalendārs ir ļoti svārstīgs, nepastāvīgs
un neharmonisks. Vispirms vieni un tie paši mēneša da-

tumi ir dažādās nedēļas dienās, ik gadus pārlecot uz

priekšu par vienu vai divām dienām.

Gads atšķiras no gada un mēnesis no mēneša: dažā

ir 31 diena, dažā — 30, bet februārī — 28 vai 29. Sos

nevienādi garos mēnešus esam mantojuši no Jūlija ka-

lendāra kopā ar pagānu dievu un Romas imperatoru
vārdiem un neatbilstošiem skaitliskiem apzīmējumiem.

Salīdziniet ceturkšņus — dienu skaits tajos nav

vienāds. Tāpēc arī pusgadi nav vienādi. Lūk, šī raibā

Mēs esam tik ļoti pieraduši pie sava nepastāvīgā,_ne-
vienmērīgā kalendāra, ka nemanām visus šos trūku-

mus, bet valstij par tiem dārgi jāsamaksā. Padomājiet

paši!
Liela metalurģiska rūpnīca ražo ik dienas tūksto-

šiem tonnu čuguna. Skaidrs, ka stingrā uzskaitē jābūt
katrai dienai, taču vienā mēnesī ir vairāk dienu, cita —

mazāk. Tāpēc ik mēnesi jāsastāda jauns plāns visam

uzņēmumam un katram ceham, jārēķina, cik daudz bus

vajadzīgs izejvielu un materiālu, cik tonnu metāla jā-

ražo katrai krāsnij.
Šāds stāvoklis ir visās fabrikas un rūpnīcās, šahtas

un rūdas raktuvēs, dzelzceļa transportā un elektrosta-

cijas, padomju saimniecībās un kolhozos. Desmitiem

aina:

janvāris . . .
Februāris..
marts .

..

31

28 vai 29

31

aprīlis . . .

maijs . . .
jūnijs . . .

30

31
30

1. ceturksnis — 90 vai 91 2. ceturksnis —
91

Pirmais pusgads — 181 vai 182 dienas.

jūlijs . ..
augusts . . .
septembris . . .

31 oktobris . . .

31 novembris . . .

30 decembris. . .

31

30
31

3. ceturksnis —3. ceturksnis - 92 4. ceturksnis —92 92

Otrais pusgads — 184 dienas.
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tūkstošu uzņēmumu izstrādā mēnešu, ceturkšņu un pus-

gadu plānus, divas reizes mēnesī izmaksā algu strād-

niekiem un kalpotājiem, kuru skaits sniedzas desmitos

miljonu, ik gadus aprēķina viņiem atvaļinājumus.
Kalendārie aprēķini nesalīdzināmi vienkāršotos, ja

visiem mēnešiem būtu vienāds garums un katra nedēļas
diena uz visiem laikiem būtu pieskaņota noteiktam

katra mēneša datumam, piemēram, svētdiena —1„ 8.,

15., 22., pirmdiena — 2., 9., 16., 23. datumam utt.

Februārī vienā gadā ir 25 darbdienas, citā — 24.

Martā mēdz būt 26 un 27 darbdienas, maijā — 24 vai

25, novembrī — 23, 24 vai 25. Katrā mēnesī var būt

četras vai piecas svētdienas.

Cik daudz darba un naudas tiek patērēts, pareizāk,

izšķiests šādiem nogurdinošiem, komplicētiem aprēķi-
niem? Mūsu zemē vien par tiem ik gadus izdod miljo-
niem rubļu. Bet visā pasaulē? .. .

Laika skaitīšana kļūtu daudz vienkāršāka, ja visu

mēnešu garums būtu vienāds. Tad katrai nedēļas die-

nai vienmēr atbilstu noteikts daudzums. Mēs ļoti ātri pie-
rastu, piemēram, ka svētdienas ir katra mēneša 1., 8., 15.,

22. un 29. datumā, pirmdienas — 2., 9., 16., 23. un 30.

datumā utt.

Cik tad būtu labi: mēs nopirktu pārliekamo vai ta-

bulas kalendāru, un tas kalpotu tik ilgi, kamēr papīrs
saplīst. Tagad gribot negribot ik gadus jāiegādājas

jauns. Un ik gadus šīm vajadzībām mēs atkal izlieto-

jam vairāk nekā miljonu rubļu, ļoti daudz papīra, sim-

tiem tūkstošu darba stundu.

Šos līdzekļus un darbaspēku var ietaupīt, ja izvei-

dotu mūžīgu kalendāru, kurā gads būtu vienmēr vie-

nāds. Jāizdomā tikai tāda mēnešu un dienu kombinā-

cija, lai jebkura diena jebkurā mēnesī vienmēr būtu ta-

jos pašos datumos. Bet kā to panākt?
Gadā taču ir 365 vai 366 dienas — ļoti neparocīgi

skaitļi. Ja katrā mēnesī skaitām 30 dienu, gadā bus 360,

ja mēnesī skaitām 31 dienu, gadā būs 372. Tādas pa-

šas neērtības rada arī nedēļas: ja ņemam četras nedē-

ļas mēnesī, tad tajā būs 28 dienas, ja ņemam piecas ne-

dēļas, tad mēnesī būs 35 dienas.

Gadu nekādi nevar sadalīt divpadsmit mēnešos ar
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vienādu dienu skaitu un mēnešus noteikt ar vienādu

nedēļu skaitu. Rodas jauns neatrisināms uzdevums.

Taču to var atrisināt. Un galvenos sarežģījumus
nepavisam nerada prasība, lai atrisinājums būtu vien-

kāršs un parocīgs.

KĀDS KALENDĀRS IR LABĀKS?

Iznāktu pārsteidzoši liels skaitlis, ja mēs saskaitītu

visus cilvēkus, kas centušies reformēt pašreizējo kalen-

dāru. Cik daudz kongresu, konferenču un apspriežu sa-

saukts šai jautājumā!
Vēl līdz šai dienai neskaitāmas komisijas un bied-

rības izvirza aizvien jaunus priekšlikumus, papildinot
simtiem veco. Taču no diviem galvenajiem projektiem
tie atšķiras ar dažiem nenozīmīgiem sīkumiem.

Aplūkosim projektu Nr. 1. Gadā ir trīspadsmit vie-

nādu mēnešu, katrā mēnesī ir četras nedēļas jeb 28 die-

nas. Katrs mēnesis sākas ar svētdienu un beidzas ar

sestdienu, tam ir četras atpūtas dienas un 24 darba die-

nas. Katra nedēļas diena vienmēr ir noteiktā mēneša

datumā, un visi svētki ik gadus ir tajās pašās nedēļās.
Sai kalendārā ir 52 nedēļas jeb 364 diennaktis.

Pāri paliek viena vai divas dienas, kas netiek apzīmē-
tas ar datumiem. Viena no tām — jaunais gads —

ievada kalendāru, otru ietilpina garā gada vidū.

Sāds kalendārs ir ļoti vienkāršs un harmonisks; tas

der katram gadam, vienkāršo visus norēķinus, kas sais-

tīti ar mēnešu dažādo garumu. Šādu kalendāru ierosi-

nāja ieviest 1933. gada 1. janvārī, svētdienā. Taču pret
to bija daudz iebildumu.

Būtu jāpieskaita neparastais trīspadsmitais mēne-

sis — tas būtu tikpat neērti kā aizstāt parasto pulk-

steņa ciparnīcu ar trīspadsmit stundu ciparnīcu. Bet

pats galvenais — 13 ir ļoti neērts skaitlis: tas nedalās

nedz ar divi, nedz ar četri, sarežģās ceturkšņu un pus-

gadu norēķini. Ir vēl citas grūtības ar šo kalendāru.

Parocīgāks ir projekts Nr. 2, kurā saglabāti parastie

divpadsmit mēneši. Sai kalendārā ir četri ceturkšņi,
katrā ceturksnī — 13 nedēļu jeb 91 diena. Visi ceturkšņi
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ir vienādi, katrā ceturksnī pirmajam mēnesim (janvā-
rim, aprīlim, jūlijam un oktobrim) ir 31 diena un 5 svēt-

dienas, visos pārējos — 30 dienas un 4 svētdienas. Tā-

tad katrā mēnesī ir 26 darba dienas.

Arī šai kalendārā ir 52 nedējas jeb 364 diennaktis,

tāpēc vienu vai divas dienas, kas paliek bez datuma un

nedēļas, ietilpina gada sākumā un vidū. Tiesa, atšķi-
rība no projekta Nr. 1 nedēļas dienām ir vienādi da-

tumi nevis katrā mēnesī, bet tikai katrā ceturksnī (pēc
katriem trim mēnešiem). Tomēr tas ir nemainīgs, pa-

stāvīgs, mūžīgs kalendārs: katrs gads un katrs ceturk-

snis sākas ar svētdienu un beidzas ar sestdienu.

Taču to ieviest var tikai ar visu valstu piekrišanu,

pamatojoties uz vispārēju obligātu starptautisku vie-

nošanos. Te tad arī rodas galvenais kavēklis: kapitālis-

tiskajās valstīs aizvien vēl stipra ir baznīcas vara, kas

visādi cenšas saglabāt novecojušo kalendāru.

1954. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)
sekretariāts atzinīgi novērtēja projektu, ko bija iesnie-

gusi Pasaules kalendāra starptautiskā asociācija. Tas

ir mums jau pazīstamais projekts Nr. 2, gadā ir 52 ne-

dēļas un viena vai divas papildu dienas bez datuma;

viena — Miera diena — gada beigās, starptautiskie
labas gribas un visu tautu sadarbības svētki, otrā —

arī svinama diena — tiek ietilpināta vienīgi garajos

gados starp 30. jūniju un 1. jūliju.

Projektu atbalstīja PSRS, Francija un citas valstis,

it sevišķi Indija. Sai zemē tolaik bija vairāk nekā trīs-

desmit dažādu kalendāra sistēmu. Pirms vairākiem gad-
simtiem tās bija radījuši mācīti bramīni vairāk astrolo-

ģiskai zīlēšanai nekā praktiskām vajadzībām. Gads sā-

kās dažādās dienās, tajā bija dažāds mēnešu skaits, da-

žādas bija laika skaitīšanas ēras.

Varam iedomāties, cik liels juceklis ar to radās, cik

ļoti tas kavēja lielās valsts tautu apvienošanu, jo ak-

centēja nacionālās atšķirības un kastu iekārtas palie-
kas. Tikai 1957. gadā Indijas valdība noteica visai val-

stij vienotu nacionālu kalendāru. Taču vēl līdz šim

laikam dažās valstīs saglabājušies senlaiku kalendāri

ar dažādām ērām un gada sākumiem.



199

Vispasaules kalendāra projekts. Ar burtiem «GD» apzīmēta

garā gada liekā diena, ko bez datuma ietilpina kalendārā tikai ga-

rajos gados. Ar burtiem «MD» apzīmēta Miera un tautu draudzības

diena. Ar šo starptautisko svinamo dienu (tāpat bez datuma)
noslēdzas katrs gads.

Jauno visas pasaules kalendāru paredzēja ieviest

1956. gada 1. janvārī svētdienā. ANO sekretariāts lai-

kus izsūtīja projektu, lai visās valstīs to varētu ap-

spriest.

RT!

1 Sv. P. 0. T. C. P. S. Sv. P. O. T. C. P. S. Sv. P. O. T. C. P. S.
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1234567 123 4 12
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1516171819 20 21 12131415161718 1011 1213141516
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29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30M
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3 Sv. P. O. T. C. P. S. Sv. P. 0. T. C. P. S. Sv. P. O. T. C. P. S.

KVAR-
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1234567 123 4 12
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1516171819 20 21 12131415161718i 1011 1213141516
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4 Sv. P. O. T. C. P. S. Sv. P. O. T. C. P. S. Sv. P. O. T. C. P. S.

KVAR-
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123456 7 1234 12
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1516171819 20 2112131415161718 1011 1213141516
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29 30 31 \26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 M
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Tomēr Amerikas Savienoto Valstu valdība atzina,
ka projekts nav derīgs «aiz reliģiskiem apsvērumiem».
Sā paša iemesla dēļ tas nepatika arī Anglijas valdībai.

Ar ko tas bija izskaidrojams?
Ja kalendārā kaut viena diena tiek izslēgta no ko-

pējā skaita, tai sekojošā svētdiena tāpat pavirzās par
vienu dienu uz priekšu. Līdz ar to iznāktu, ka Kristus
«cēlies augšā» nevis svētdienā, bet pirmdienā — lūk,
kāda nelaime!

Taču ar nedēļas svinamo dienu vien šis jautājums
vēl nav izsmelts. Dažu kristīgo svētku un gavēņu laiks

ir noteiktās nedēļās pirms vai pēc lieldienām, un arī

pašas lieldienas ir saskaņotas ar svētdienu. Ja tiek iz-

jaukts nedēļas dienu nepārtrauktais skaits, tad visi šie

svētki vairs nebūtu «savās dienās».

Tieši tāpēc baznīcas stūrgalvīgi prasa saglabāt jau
savu laiku sen pārdzīvojušo un nevienam nevajadzīgo

nedēļu, ko iemūžinājuši tūkstošiem gadu veci aizsprie-
dumi.

Daži septiņdienu nedēļas aizstāvji cenšas attaisnot

tās saglabāšanu ar senajām tradīcijām: tā pastāvot vai-

rāk nekā 3700 gadu, gandrīz vai no paša Babilonijas

ķeizara Hammurapi laikiem, nedēļa esot bijusi arī Ķīnā.
Tie tomēr ir maldi; ķīniešiem nedēļa bija saskaņota ar

Mēness fāzēm, tajā bija gan septiņas, gan astoņas

dienas, un vēlāk tā atkal tika aizstāta ar desmitdienu

nedēļu. Arī franču republikāņu kalendārs atteicās no

neērtās septiņdienu nedēļas, aizstājot to ar dekādi.

Citi septiņdienu nedēļas aizstāvji saka: protams, re-

liģiskie ticējumi nav mums likums, tas vēl neko neno-

zīmē, ka ebreji un pēc tam arī kristīgie, pārņemdami
babiloniešu nedēļu, apsvētīja to ar bībeles pasaku par

pasaules radīšanu sešās dienās, pēc kurām radītājs

septītajā dienā atpūties no saviem darbiem. Bet ne jau
dievam vien, arī katram cilvēkam ir nepieciešama pe-

riodiska atpūta.
Pret to nav ko iebilst, bet kāpēc gan katrā ziņā jā-

strādā sešas dienas pēc kārtas? Cilvēka veselībai un

attīstībai būtu daudz labāk un lietderīgāk, ja viņš at-

pūstos vienu reizi sešās vai pat piecās dienas, ka tas
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nākamajam gadu desmitam noteikts musu partijas
Programā.

Kā zināms, Padomju Savienībā jau ir bijusi vis-

pirms piecdienu, bet ar 1931. gadu nepārtraukta seš-

dienu nedēļa. Pēc speciāla grafika visi darbinieki at-

pūtās katrā sestajā dienā, piemēram, katra mēneša 6.,

12., 18., 24. un 30. datumā, bet uzņēmumi un iestādes

strādāja nepārtraukti. Septiņdienu nedēļa tika atjaunota
tikai 1940. gadā pēc otrā pasaules kara sākuma: sakarā

ar starptautisko saspīlējumu bija jāstiprina mūsu Dzim-

tenes aizsardzības spējas.
Jau sen nedēļa ir zaudējusi jebkādu jēgu un nozīmi,

atskaitot reliģisko. Jo ir taču skaidrs, ka jebkurā racio-

nāli izveidotā kalendārā neizbēgami jāpārtrūkst nepār-
trauktajam nedēļas dienu skaitījumam. Tad jau labāk

būtu vispār atmest šo neparocīgo laika vienību kā senas

māņticības anahronisku palieku.
Patiešām, vai tas nav dīvaini: katru lietu mēs cen-

šamies uzlabot vai aizstāt ar pilnīgāku, bet kalendārs,
kas ik dienas ir vajadzīgs visiem cilvēkiem, palicis tik-

pat neērts kā pirms diviem tūkstošiem gadu — pēc Jū-

lija Cēzara reformas.

Tas ir kļuvis pat sliktāks: Jūlija kalendārā sākumā

nebija kļūmīgās nedēļas, kas tik ļoti sarežģī dienu ri-

tumu, un visi projekti ir spiesti to saglabāt, izdabājot
baznīcai un reliģiskajiem aizspriedumiem, bet kaitējot

praktiskai ērtībai un lietderībai.

Nemaz nav grūti atrast visvienkāršāko un ērtāko

kalendāru, tāds pat vairs nav jāmeklē. To radīja pirms
apmēram pieciem tūkstošiem gadu Ēģiptē un uzlaboja

Francijā. Līdzīgu kalendāru ieteica arī Mendeļejevs.

Padomju Savienībā jau 1931. gadā izstrādāja jauna
kalendāra projektu, kurā septiņdienu nedēļas vietā bija
paredzēta piecu dienu nedēļa.

Katrā mēnesī būtu 30 dienas jeb 6 piecdienes, visā

kalendārā būtu 360 dienas un 5 papildu dienas bez da-

tumiem; viena — Ļeņina piemiņas diena, divas —

Pirmā Maija svētki un divas — novembrī, kad svinētu

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienu. Ga-

rajā gadā bija paredzēta vēl viena papildu diena bez

datuma — pirms jaunā gada.



Tātad ļoti viegli un vienkārši var atrisināt «neatri-

sināmo» uzdevumu — radīt mūžīgu kalendāru.

Ir svarīgi, lai vienu vai otru reformas projektu at-

zītu un pieņemtu pasaules galvenās valstis — tad vieg-
lāk būtu ieviest vienotu un nemainīgu, vienkāršu un

ērtu kalendāru visā pasaulē. Pasaules kalendāra pro-

jektu, ko akceptēja daudzas zemes, bet noraidīja ASV

un Anglija, neizdevās ieviest nedz 1956., nedz 1961.

gadā. Nākošā svētdiena (ar kuru sākas šis kalendārs)
1. janvārī būs tikai 1967. gadā.

Ekonomiskie un kultūras sakari, kas arvien vairāk

paplašinās, valdonīgi prasa kalendāra reformu. Par to

neatlaidīgi cīnās daudzas sabiedriskās organizācijas ār-

zemēs. Nav zināms, kad varēs notikt šī reforma, bet

jūs, negaidot šo brīdi, varat paši sastādīt «mūžīgu»

kalendāru, kas būtu derīgs līdz 21. gadsimta beigām —

2100. gadam (sk. 2. pielikumu).



203

KO MĀCA KALENDĀRA VĒSTURE?

Mūsdienu kultūra ir vēl pavisam jauna ...
Ja mēs aprakstītu cilvēces ilgo vēsturi un katram

gadu tūkstotim veltītu tikai vienu lappusi, arī tad iz-

nāktu bieza grāmata — vairāk nekā astoņsimt lappušu.
Gandrīz viss šis sējums stāsta par akmens laikmetu un

pirmatnējo sabiedrību. Tikai pēdējās piecās sešās lap-
pusēs lasām par civilizācijas veidošanos Nīlas

krastos.

Gandrīz vienlaikus tajos pašos platuma grādos ra-

dās kultūras centri Mezopotāmijā, Indijā un Ķīnā. Tā

nemaz nebija nejaušība: kā Nīla Ēģiptē, tā arī Tigra un

Eifrata Sumerā un Babilonijā, Inda un Ganga Indijā,
Huanhē un Janczi Ķīnā atstāja uz piekrastes laukiem

auglīgas dūņas, kas bija bagātīgs augsnes mēslojums.

Šķiet, pati daba rūpējās par šīm zemēm, apveltījot tās

ar klimatu, kas bija ļoti labvēlīgs zemkopības attīstībai.

Taču daba dod tikai iespējas: tās spēkus un bagātības
ar savu darbuapguva miljoniem cilvēku.

Kad Āzijas un Āfrikas džungļos vēl klaiņāja pirmat-

nējās ciltis, seno valstu tautas jau būvēja apūdeņoša-
nas kanālus, radīja rakstu valodu, sāka attīstīt zinātni,

vispirms matemātiku un astronomiju.

Kopš seniem laikiem ganu cilšu ceļveži bija debess

spīdekļi. Ceļa zvaigznes mācīja «ģeogrāfiju», rādot, kā

atrast nomadu nometni. Rītausmas sārtums vēstīja

dienu, bet Saules noriets — nakts iestāšanos. Jau pir-

matnējie cilvēki atklāja pirmo dabas laika vienību —

diennakti.

Nav zināms, kad un kādas tautas sāka skaitīt dien-

naktis pēc pirkstiem — varen grūts bija šis uzdevums!

Daudz vieglāk ir saskaitīt ganāmpulkā lopus: cik to

bija pirms skaitīšanas, tik ir arī pēc skaitīšanas — te
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vienmēr var pārbaudīt. Turpretī dienas izgaist un ne-

kad vairs neatgriežas .. .
Par laimi pie debesīm ir neapturami aizritošā laika

«rēķinvedis» — Mēness. Ne bez iemesla tā valdnieks

Sins babiloniešiem bija arī rēķināšanas dievs. Nemaz

nav tik grūti skaitīt laiku no pirmā šaurā sirpja parā-
dīšanās līdz tā jaunajam lēktam. Tā tika atklāta otra

laika skaitīšanas vienība — mēnesis.

Pec šīs mera vienības izstrādāja vissenākos lunā-

ros kalendārus.

Taču zemkopjiem svarīgs ir nevis mēnesis, bet se-

zona. Mēness neatšķir gadalaikus: tam ir viens ceļš un

viena gaita kā ziemā, tā vasarā. Citāds ceļš ir Saulei.

Kad tā visaugstāk paceļas pie debesīm, iestājas visga-
rākās un vissiltākās dienas, nogatavojas sējumi. Pēc

tam dienas kļūst īsākas un naktis garākas. No Saules

ir atkarīgi gadalaiki, — to viegli nojaust, bet kā lai

skaidri uzzina?

Gluži kā svaru kausi svārstās dienas un nakts ilgums:
te «dienas» kauss nosveras uz leju, te viens kauss ir vie-

nādā līmeni ar otru, te «nakts» kauss ir smagāks, te

abi atkal nolīdzinās. Pēc Saules var noteikt jaunus ne-

pārtraukti ritošā laika posmus: saulgriežus un ekvinok-

ciju. Tā tika atklāta trešā laika skaitīšanas vienība —

gads.
Vienmēr vienādi riņķo Saule. Mainās dienas un nak-

tis, aug un dilst Mēness, gadalaiki seko cits citam, —

šis mūžsenais dabas ritums ir gluži kā gredzens, kam

nav nedz sākuma, nedz gala. Ar Saules ciklu nepiecie-
šams saskaņot arī saimnieciskās dzīves ritmu, bet kā

lai saskaņo trīs laika skaitīšanas vienības — diennak-

tis, mēnesi un gadu?
Te tad arī izrādījās, ka Mēness nemaz nav tik labs

rēķinātājs. No vienas Mēness sirpja parādīšanās līdz

nākošajai paiet 29V2 dienas — ne visai parocīgs skait-

lis; lai tad vienā mēnesī ir 29, nākošajā — 30 diennak-

tis, kopuma rēķins saskanēs. Mēness kalendārā bija sa-

skaņoti tikai mēnesis un diennaktis, tāpat kā pašlaik
musulmaņiem.

Bet ka lai saskaņo Mēness kalendāru ar Saules

gaitu, no kuras ir atkarīga dabas plauksme un vītums,
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bet pēc tam jauna atmoda? Kā lai pareizi skaita die-

nas, jo tikai šādā gadījumā var paredzēt nākotni un lai-

kus sagatavoties lauksaimniecības darbiem. Divpadsmit
lunāro mēnešu ir par maz, trīspadsmit par daudz; nevar

taču vienu mēnesi dalīt starp diviem gadiem, tad jau
rēķins pavisam sajuks.

Ilgus gadsimtus babilonieši mēģināja atrisināt šo

uzdevumu, lai neiemantotu dievu dusmas. Jo kalendārs

bija saistīts ar reliģiskajiem svētkiem, un divpadsmit
ir labs, laimīgs skaitlis, turpretī trīspadsmit — kaitīgs
un bīstams skaitlis. Beidzot Hammurapi iedrošinājās pie-
likt vēl vienu mēnesi, ne jau trīspadsmito, nē, tikai otru

ululu. Kalendārā tāpat pa vecam palika divpadsmit
mēnešu, tikai viens no tiem, gada vidū, bija divkāršs:

dievi jau nepamanīs.
Un ilgāk nekā tūkstoš divsimt gadu priesteri pat-

vaļīgi, bez jebkādiem likumiem, divkāršoja kādu mē-

nesi, lai kalendāra gada beigas kaut kā saskaņotu ar

dabas atmodas sākumu pavasarī. Tas nebija vairs lu-

nārais, bet lunārais Saules kalendārs, kurā cik necik bija

saskaņotas visas trīs laika vienības — Saules gads ar lu-

nārajiem mēnešiem, bet mēnesis savukārt ar diennaktīm.

Tikai 6. gadsimtā pirms mūsu ēras haldeju pries-
teri, kas balstījās uz gadsimtiem ilgiem astronomiskiem

novērojumiem, sirdij sāpot, samierinājās ar ienīsto trīs-

padsmito mēnesi un ierādīja tam noteiktu vietu astoņ-

gadu laikskaitē. Taču ķīniešu astronomi jau pirms hal-

dejiem izstrādāja precīzāku deviņpadsmitgadīgu lunāro

Saules kalendāru, bet vēlāk arī grieķi ieviesa Metona

deviņpadsmitgadi. Šāds kalendārs līdz šim laikam sa-

glabājies Izraēlā.

Te ir kāda dīvainība; ap šo laiku jau vairāk nekā

četrus tūkstošus gadu Ēģiptē lietoja ļoti labu kalendāru,
kurā veiksmīgi un vienkārši bija saskaņotas tikai divas

laika vienības: gads līdzinājās 36574 diennaktīm. Šai

tīrajā Saules kalendārā vairs nebija nekādas lomas lu-

nārajiem mēnešiem, kuri vienmēr radījuši lielu jucekli.
Babiloniešiem un grieķiem vajadzēja zināt par šo pre-
cīzāko un ērto kalendāru. Kādēļ tad priesteri to neaiz-

guva? Traucēja reliģiskie ticējumi; vai tad var atkāp-
ties no dieviem veltītajiem mēnešiem un dienām?
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Taču arī paši ēģiptiešu priesteri bija radījuši jucekli
savā kalendārā: viņus mulsināja kļūmīgā diennakts ce-

turtdaļa, tā, lūk, jaucot dievišķo harmoniju. Un kalen-

dārs, kurā nu bija tikai 365 diennaktis, priesteru vainas

dēļ zaudēja savu svarīgāko un vērtīgāko īpašību — sa-

skaņu ar gadalaikiem: ikviens tā mēnesis klaiņāja vi-

sās sezonās.

Kalendārs kopš seniem laikiem bija tīts noslēpumai-
nības plīvurā, ko drīkstēja pacelt tikai izredzētie un

mācītie. Ja nestātos ceļā ēģiptiešu priesteru reliģiskie
aizspriedumi un māņticība, viņu kalendārs ar vienāda-

jiem mēnešiem, kuros bija trīsdesmit dienu, būtu varējis
kļūt par paraugu visiem laikiem un tautām: katram ce-

turtajam gadam vajadzēja pievienot tikai vēl vienu

dienu.

Jūlijs Cēzars to arī izdarīja, tomēr viņš neiedroši-

nājās atteikties no romiešu nevienādajiem mēnešiem,

kas bija nosaukti dievu vārdos un saistīti ar ļoti senām

reliģiskām tradīcijām. Par Gregora kalendāru nemaz

nav vērts runāt: to caurcaurēm bija diktējušas katoļu
haznīcas intereses.

Izlabotais ēģiptiešu kalendārs atdzima no jauna

Francijā pēc buržuāziskās revolūcijas. Progresīvie zi-

nātnieki ar nicināšanu atmeta reliģiskos aizspriedumus
un radīja parocīgu, precīzu, patiešām zinātnisku ka-

lendāru, bet tas drīz tika atcelts pēc Romas pāvesta

pieprasījuma.
Kalendārs — viens no vissenākajiem izgudroju-

miem — sāka veidoties civilizācijas rītausmā, radies

daudzu paaudžu kolektīvā darbā un cieši iesakņojies
visu kulturālu cilvēku ikdienas dzīvē. Bet cik daudz

tajā vēl saglabājies nejēdzīgu pagātnes palieku!
Vairāk nekā pirms simt gadiem izvirzījās jautājums

par kalendāra reformu. Tā jau sen ir nobriedusi, tās

nepieciešamību atzīst lielākā daļa kultūrtautu, bet to

veikt nav iespējams atkal baznīcas pretdarbības dēļ.
Visa kalendāra vēsture un vairāk nekā gadsimtu ilga

cīņa par tā reformu ir visvienkāršākais un skaidrākais

pierādījums, cik ļoti progresu kavē reliģiskie ticējumi

un aizspriedumi.
Akla ticība vienmēr nonievā zināšanas. Katra reli-
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ģija ir zinātnes ienaidniece. To vaļsirdīgi atzīst arī pati
bibele: Ādamu izdzina no paradīzes tāpēc, ka viņš bija
ēdis atzīšanas koka augli.

Diez vai pat ticīgie nopietni uztver šo pasaku, tomēr

visai dīvainā veidā šeit apslēpts patiesības grauds. Re-

liģija baidās no zinātnes, un tāpēc dievs krāpj cilvēku:

tai dienā, kad tu baudīsi no aizliegtā koka, tu «mirdams

mirsi». Zināšanas dod cilvēkam varenu spēku, kas sa-

skaņā ar seniem ticējumiem piemītot tikai dieviem. Tā-

pēc bībeles augstais kungs arī bēdājas; baudījis no at-

zīšanas koka, «Ādams kļuva kā viens no mums», t. i.,
kļuva līdzīgs dievam. Bargais un atriebīgais pasaules
valdnieks, baidoties no cilvēka konkurences, izdzina viņu
no paradīzes, lai tas mūžam strādātu ar sviedriem vaigā.

Pēc bībeles darbs ir dieva sodība, nicināma nodar-

bošanās, vislielākais ļaunums. Patiešām, tūkstošiem

gadu ilgi darbs bija lāsts vergam, dzimtcilvēkam, «brī-

vajam» strādniekam. «Viņš strādā,» rakstīja Markss,
«lai dzīvotu. Viņš pat neuzskata darbu par savas dzīves

sastāvdaļu; gluži otrādi, strādāt viņam nozīmē upurēt
savu dzīvi.»

Darbs, kas radījis pašu cilvēku, darbs visu vērtību

radītājs, darbs, kurā iemiesojas vislabākās spējas un

dotības, kļuva par vissmagāko un riebīgāko nastu eks-

pluatācijas sabiedrībā. Pirmo reizi cilvēces vēsturē so-

ciālisms atbrīvojis darbu no spaidu važām — cilvēka

kropļotājām un pārvērš to par vajadzību, ko apgaro vis-

dziļākā jēga un viscēlākie centieni.

Evaņģēlijs māca, ka dzīves jēga ir iemantot mūžīgu
svētlaimi pēc nāves. Ja tas tā, vai ir vērts pūlēties, lai

uzlabotu īslaicīgo dzīvi grēcīgajā pasaulē? Un vai var

un drīkst cilvēks pārveidot pasauli, kuru radījis un

svētījis pats dievs?

Taču, taisnību sakot, slikti vēl ir iekārtota pasaule,
kurā puse cilvēces dzīvo pusbadā, bet miljoniem cilvēku

ir spiesti strādāt nevis jauncelsmei, bet postīšanai. Nē,

taisnība ir Majakovskim:

Mūsu planētai
maz īsta prieka krūtīs.

Vajag mācēt

nākamībā priekus smelt.



Trešdaļa mūsu planētas jau ceļ šo tuvās nākotnes

līksmo pasauli. Sociālisms pirmo reizi vēsturē sadrau-

dzēja Zinātni ar Darbu, rokrokā tie «pārkārtoja» atpa-
likušo Krieviju par varenu, progresīvu lielvalsti un pār-
steidza pasauli ar lieliskām uzvarām — sākot ar atom-

enerģijas apgūšanu un beidzot ar lidojumiem kosmosā.

Sākusies vislielākā zinātniskā un tehniskā revolūcija,
kas patiešām pasakaini vairos cilvēku varu pār dabu un

radīs komunisma laikmeta cienīgu pārpilnību.
Mēs dzīvojam pēc kalendāra, kurā visi gadi ir vie-

nādi, taču mums tie nav vienādi: tagad mēs vienā gadā

pagūstām vairāk paveikt nekā nesen veselā piecgadē.
Un laiku mēs mērojam ar to atstatumu, kas mūs šķir
no ilgotā mērķa.

Seno romiešu filozofs Seneka teica: «Kas nezina,

uz kādu ostu viņš dodas, tam nav ceļa vēja.» Mums ir

precīza adrese, ir modrs kapteinis — mūsu partija un

drošs kompass — plāns, ko nospraudusi komunisma

celtniecības Programa. Mēs laužam jaunu ceļu un

esam stingri pārliecināti, ka tas kļūs par visas cilvēces

ceļu. Skaisti par to raksta Aleksandrs Tvardovskis:

Aiz gada gads, kas aizrit spēji,
Nes uzvaru pēc uzvaras.

Nav viegla gaita.
Bet laika vēji —

Tie iegulst mūsu kuģa burās.
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1. PIELIKUMS

PAR ĒRĀM UN HRONOLOĢIJU

Katram kalendāram, lai tas būtu Mēness, lunārais

Saules vai Saules, jābūt saistītam ar noteiktu ēru, no

kuras sākuma skaita gadus. Katrai kultūrtautai bija
sava teiksmaina vai vēsturiska ēra, ko noteica para-
žas vai tradīcijas un kas dažādos tautas vēstures perio-
dos mainījās: Krievijā, piemēram, kādu laiku gadus
skaitīja «no pasaules radīšanas», bet pēc tam — no

Kristus dzimšanas.

Cīņā pret pagāniem kristieši jau senatnē mēģināja
ieviest savu laika skaitīšanu «no pasaules radīšanas».

Pirmais šo ēru 3. gadsimtā izdomāja Seksts Jūlijs
Afrikānietis. Pēc viņa pieņēmumiem, kas balstījās uz

bībeles tekstu pētījumiem, pasaule esot radīta 5503. gadā

pirms mūsu ēras.

Šim «izgudrojumam» radās daudz atdarinājumu.
Jaunu ēru izdomātāji katrs pēc savas patikas izlaboja
Seksta aprēķinus un izgudroja desmitiem ēru «no pa-

saules radīšanas». «Tālredzīgākie» saistīja šo leģendāro
notikumu ar 6984. gadu pirms mūsu ēras, kautrīgākie

apmierinājās ar 3483. gadu.
Jūdu laikskaitē par šo leģendāro datumu uzskata

3761. gadu pirms mūsu ēras, un sevišķi precīzais ticī-

bas sludinātājs — rabins Hilels pat skaidroja, ka,
tiklīdz dievs radījis Sauli un pēc pirmā rieta pagājušas
11 stundas 11 minūtes 20 sekundes, sākusies pasaules
radīšana. Par visiem šiem viltīgajiem savārstījumiem

smējās kāds protestantu teologs, pamatoti norādīdams,
ka «Ādams un leva, diemžēl, nav atstājuši nekādus do-

kumentus par pasaules sākumu».

7. gadsimtā grieķu teologi nolēma, ka no daudza-

jām ērām, kuru sākums ir «pasaules radīšana», vislie-

lāko uzmanību pelnījusi tā, kas sākusies 5*508. gada
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1. septembrī pirms mūsu ēras. So «Bizantijas» laika

skaitīšanu pārņēma arī pareizticīgo baznīca. Ticīgajiem
katoļiem pasaule ir par pusotriem tūkstošiem gadu jau-
nāka: pēc viņu domām pasaule esot radīta 4004. gadā
pirms mūsu ēras.

6. gadsimtā Dionisijs savos lieldienu aprēķinos aiz-

stāja toreizējo romiešu ēru — no imperatora Diokletiāna

valdīšanas sākuma —

ar laika skaitīšanu «no Kristus

dzimšanas». Jaunā gadu skaitīšana pakāpeniski izplatī-
jās visā pasaulē, tomēr līdz šim to neatzīst kristīgie Ap-

vienotajā Arābu Republikā un Etiopijā. Viņi lieto labo

Aleksandrijas kalendāru (skat. 85.—86. lpp.) un skāita

gadus no Diokletiāna ēras. Tiesa, viņus, tāpat kā Dionī-

siju, mulsināja tais, ka Diokletiāns bija kristīgo «mocī-

tājs», taču viņi atrada vienkāršu izeju, pārdēvējot ienīstā

imperatora ēru par «mocekļu ēru».

Indijā vienlaikus pastāvēja apmēram divdesmit ēru,
galvenokārt reliģisku, un daudz dažādu kalendāru. Mē-

nešos bija 29 līdz 32 dienas, Jaungads sākās dažādās

dienās, un dienas sākās dažādās diennakts stundās.

Viena no vecākajām ērām — Kalijuga jeb «dzelzs laik-

mets» sākās 3102. gadā pirms mūsu ēras. Visjaunākā
bija Feisli ēra, ko ieviesa «lielais mogols» Akbars mūsu

ēras 1550. gadā.
Pēc pašreizējā visai Indijai kopējā laicīgā kalendāra

gads sākas 1. čaitrā (mēnesī), gadus skaita pēc Saka

ēras — no mūsu ēras 78 gada. Šis visjaunākais kalen-

dārs pasaulē tika pieņemts 1879. gada 1. čaitrā pēc Saka

ēras (1957. gada 22. martā).
Lielais ēru daudzums ļoti sarežģī vēsturnieku darbu.

Notikuma laiku — gadu, mēnesi, dienu — palīdz precizēt
vēstures avotu norādījumi par Saules un Mēness aptum-
sumiem, komētu parādīšanos un debess spīdekļu stā-

vokli. Ir zināms, piemēram, ka ķeizars Herods nomiris

drīz pēc Mēness aptumsuma pavasarī. Astronomi aprē-

ķināja, ka šis aptumsums bijis 4. gada 13. martā pirms
mūsu ēras. Spriežot pēc Mateja evaņģēlija, Kristus dzi-

mis ķeizara Heroda laikā, tātad vismaz četrus gadus ...

pirms savas dzimšanas.

Vēsturniekiem izdodas diezgan precīzi datēt notiku-

mus pēc senām hronikām, dokumentiem, bet dažkārt pēc
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mākslas darbu stila, pēc priekšmetiem, kas saglabāju-
šies līdz mūsu dienām, pēc materiāliem, no kuriem tie

izgatavoti, pēc apstrādes tehnikas un paņēmieniem, pat
pēc ķīmiskā sastāva. Nepielūdzamais laika ritums visur

atstāj savas pēdas ...
Tā izveidojas vienots zinātniski pamatots laika rē-

ķins — hronoloģija. Tā dod pavedienu, lai noteiktu no-

tikumu «vecumu», dod iespēju «radīt kārtību» cilvēces

vēsturē, savienot atsevišķus posmus kopējā ķēdē. Bez tās

nav iespējams precizēt notikumu datumus un secību, nav

iespējams saprast un pareizi iztulkot sabiedrības attīs-

tību.

Liels atbalsts vēsturniekiem un astronomiem ir Skali-

gera ēra (skat. 149.—151. lpp.).
Datējot notikumus, vēsturnieki uzskata, ka mūsu ēras

pirmā gada tiešais priekštecis bijis pirmais gads pirms
mūsu ēras, bet nulles gada nav bijis. Astronomiskajā
kalendārā pirms pirmā gada ir nulles gads un visi gadi

pirms šā nulles gada ir negatīvi, tiek atzīmēti ar mīnuss

zīmi (—). Vēsturnieki norāda, ka pēc teikas Roma nodi-

bināta 753. gada 21. aprīlī pirms mūsu ēras, bet astro-

nomiskajā kalendārā šis datums ir — 752. gada 21. aprī-

lis bez piebildes «pirms mūsu ēras».

Sniedzam tabulu, kas lasītājiem palīdzēs orientēties

laika skaitīšanā pēc dažām ērām.

Eras nosaukums Eras sakums
Vidējais gad

ilgums_
(diennaktis)

la

(

Kads gads pēc
eras ir 1963.

gada 1. janvārī

Skaligera 4713. g. 1. I

pirms musu eras

Gadus neno-

rāda

2 438 031.

diena

Bizantijas (pareizticī-
gā) — no pasaules
radīšanas

5508. g. 1. IX

pirms mūsu ēras

36574 7471.

Judu — no pasaules
radīšanas

3761. g. 7. X

pirms musu eras

No 353 līdz

384 diennak-

tīm

5723.

Grieķu —

pec olimpiā-
dēm

776. g. 1. VII

pirms musu eras

36574
685. olimpiā-
des otrais

gads

No Romas dibināša- 753. g. 21. IV

pirms musu eras

36574 2716.
nas



Eras nosaukums Eras sakums
Vidējais gad;

ilgums

(diennaktis)

la

l

Kads gads pēc

ēras ir 1963. g
1. janvāri

Nabonasara 747. g. 26. II

pirms musu eras

365 2711.

Saka (indiešu) 78. g. 3. III 36574 1884.

Diokletiana 284. g. 29. VIII 36574 1679.

Musulmaņu 622. g. 16. VII 354 vai 355 1382.

Dželala — Ēdina (pec
Haijama kalendāra)

1079. g. 15. III 365,2424 884.

Franču buržuāziskas

revolūcijas
1792. g. 22. IV 365,2424 171.

Lielas Oktobra sociā-

listiskās ' revolūcijas

1917. g. 7. XI 36574 46.
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2. PIELIKUMS

KALENDĀRS 200 GADIEM

Atcerēsimies Saules ciklu un atgriezīsimies pie tabu-

las 120. lappusē. Pēc katriem 28 gadiem nedēļas dienas

atkal atgriežas «savās vietās», un viss cikls atkārtojas

pilnīgi no sākuma. Tātad jāsastāda tikai kalendārs 28 ga-

diem, un tas kalpos kaut arī ne mūžīgi, tad vismaz līdz

2100. gada 28. februārim.

Kāpēc tikai līdz šim laikam? Tāpēc, ka Saules cikls

ir pareizs tikai Jūlija kalendāram, kurā katrs ceturtais

gads ir garais gads. Turpretī Gregora kalendārā, kā zi-

nāms, daži gadsimtu grieži skaitās vienkāršie gadi.
2000. gads pēc abiem kalendāriem būs garais gads,

bet 2100. gads pēc Gregora kalendāra būs vienkāršais

gads, tajā nebūs 29. februāra, un līdz ar to Saules cikls

pārtrūks. Taču nav šaubu, ka līdz tam laikam reforma

droši vien būs notikusi.

Kalendāra ārējais izskats

Pagaidām aplūkojiet zīmējumu 215. lappusē un izga-

vojiet sev kalendāru no diviem izturīgiem papes gaba-
liem. Vienu no tiem gareniski pārgrieziet trijās daļās

un divas daļas piestipriniet ar stiepli vai brošējamām
adatām pie nesagrieztā papes gabala augšas un apak-
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šas. Vidū jāatstāj atstarpe, lai šeit brīvi varētu kustē-

ties no plānākas papes izgatavota sloksne.

Pie augšas pielīmējiet zīmējuma 1. daļu, pie slok-

snes — 2. daļu un pie apakšas — 3. daļu, kā parādīts
attēlā.

legaumējiet, ka viss jādara ļoti rūpīgi: stabiņam,
kurā rakstīti skaitļi IV (aprīlis), VII (jūlijs) un trekni

trieptais I (janvāris), jāatrodas uz vienas vertikālas lī-

nijas ar iedaļu, kurā rakstīts 1970. gads, un ar stabiņu,
kurā rakstīti mēneša datumi 1,8, 15, 22 un 29.

Jūsu kalendārs ir gatavs. Kā ar to rīkoties?

Pieņemsim, ka jūs esat dzimis 1944. gada 17. janvārī
un gribat zināt, kādā nedēļas dienā bijis šis ievēroja-
mais notikums.

Kalendārs 1944. gadam ir tāds pats kā 1972. gadam

(1944 +28). Tas ir garais gads. Tāpēc, virzot sloksnīti,

jums vienā līnijā ar 1972. gadu jānostāda trekni iespies-
tais I (janvāris), un jūs būsit ieguvuši tabulas kalen-

dāru šim 1944. gada mēnesim. Jūs piedzimāt 17. janvārī,
tātad pirmdienā.

Tagad jūs jau paši bez kādām grūtībām uzzināsit,

kādās nedēļas dienās sākās un beidzās Lielais Tēvijas
karš (1941. gada 22. jūnijs un 1945. gada 9. maijs).

Sis kalendārs palīdzēs jums noteikt, kādā nedēļas
dienā bijis jebkurš pagājušā gadsimta datums. Taču te

jāpieliek klāt viena diena: jo pagājušajā gadsimtā Gre-

gora kalendārs atšķīrās no Jūlija kalendāra nevis par

13, bet tikai par 12 dienām.

Ņemsim, piemēram, Modesta Musorgska dzimšanas

datus. levērojamais krievu komponists — nemirstīgo

operu «Boriss Godunovs», «Hovanščina» un «Soročinas

gadatirgus» autors — piedzima 1839. gada 21. martā

(pēc jaunā stila). Vai gribat zināt, kādā nedēļas diena

piedzima Musorgskis?
Šim nolūkam vispirms jāatrod «piemērots» gads

mūsu kalendārā, reizinot 28 pēc kārtas ar 2, 3, 4, 5.

Skaidrs, ka tas būs 1979. gads (1839 + 140). Tagad bī-

diet sloksnīti tā, lai 111 (marts) nostātos viena līnija ar

1979. gadu. legūstam šī mēneša tabulas kalendāru, pec

kura 21. marts ir trešdienā. Pielieciet klāt vēl vienu





Kura dienā dzimis M. P. Musorgskis?

dienu, un jūs uzzināsit, ka Musorgska dzimšanas diena

bija ceturtdiena.

Ja kāds pagājušā gadsimta notikums ir norādīts pēc
vecā stila (Jūlija kalendāra), jūs vispirms pielieciet pie

attiecīgā datuma skaitli 12, bet pēc tam jau nosakiet

nedējas dienu ar sava kalendāra palīdzību.

Pamēģiniet vēl paši patstāvīgi atrisināt divus uzde-

vumus: 1) kādā nedēļas dienā notika Borodinas kauja

(1812. gada 7. septembris); 2) kādā nedēļas dienā būs

Lielās Oktobra sociālistikās revolūcijas simtā gada-
diena?
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