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Varia

Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa)

AMBARAS Z ROKIEM.
KŁOPOTY Z DŁUGOŚCIĄ
ROKU I Z JEGO NAZWĄ

Prawie do końca wieku XIX wierzono, iż ruch obrotowy Ziemi dostarcza
nam dokładnego czasu (to jest czasu, do którego stosują się wszystkie pro-
cesy przebiegające w czasie). Dziś wiemy, że Ziemia ma nieregularny ruch
obrotowy. Powoduje to, że opieranie się tylko na zjawiskach astronomicznych
może powodować błędy w datowaniu zdarzeń historycznych.

Druga część pracy poświęcona jest przypomnieniu koncepcji prof. An-
drzeja Grzegorczyka, iż daty podawane przez historyków nie oznaczają punk-
tów czasowych, lecz przedziały czasowe. Na przykład data „1791” nie ozna-
cza, że coś zdarzyło się o północy 1. I. 1791 lecz, że te coś zaszło w tym 1791
roku.

0. Wstęp
Tadeusz Boy-Żeleński (1874–1941) w nieco frywolnym, kabaretowym

wierszyku napisał (chyba w 1907 roku):
By uniknąć ambarasu

Wzięto rok za miarę czasu.
Nieprawda! Odwrotnie! Nie należy wierzyć Boy’owi – z rokiem i z jego

miarą było i jest sporo ambarasu. Boy wprawdzie posiadał zarówno pewne
przygotowanie przyrodnicze (był lekarzem), jak i humanistyczne (był też zna-
nym literatem). Ale pewnie nie myślał o wierszyku jako opisie rzeczywistości...
I dlatego – niżej – spróbujemy wykazać, że są jednak kłopoty z rokiem, i że co
najmniej:

1. Powinno się – przynajmniej do czasu dokonania nowych, lepszych ustaleń
astronomiczych – odnosić się z pewną dozą sceptycyzmu, do rzekomo „pew-
nych” dat zdarzeń historycznych uzyskiwanych na drodze astronomicznej (i dat
od nich „pochodnych”).



288 K. Tatarkiewicz

2. Powinno się wyraźnie (szczególnie w podręcznikach) mówić, które
podawane (patrz niżej) daty są podawane w czasie fizycznym, a które tylko
w czasie historyków. Ponadto :

3. Należy systematycznie stosować daty ujemne i zero.
4. Należy – zgodnie z koncepcją prof. A. Grzegorczyka – konsekwentnie

traktować daty (roczne, miesięczne, dzienne, etc.) jako nazwy przedziałów
czasowych, a nie jako momentów czasowych.

1. Kalendarze
1.1. Historia pojęcia „rok”. Wbrew wierszykowi Boy’a, tak naprawdę,

najpierw musiały być miesiące (pra-ludzie początkowo żyli w tropikach bez
wyodrębnionych wyraźnie pór roku, ale sama przez się narzucała się obserwacja
Księżyca). Zachowanych jest nawet kilkanaście kamieni z 29 lub 30 znaczkami
(na jednym nawet znaczki są zaznaczone półksiężycami i kółkami) pochodzące
z przed około 30 000 lat. Interpretowane są one jako kalendarze (oczywiście
nie roczne, a tylko miesięczne).

A dopiero później, gdy ludzie przenieśli się i do obszarów w których były
wyraźniejsze pory roku, zaobserwowano istnienie okresów rocznych. Ponie-
waż – między innemi – rok nie nie dzieli się na całkowitą ilość miesięcy, mniej
więcej 29,5 dniowych, więc powstały lata mające na przemian 12 lub 13 miesię-
cy (np. kalendarz żydowski). Pierwotni ludzie skojarzyli okresy zmian księżyca
z cyklami fizjologicznych zmian u kobiet. Dlatego w większości języków na-
zwa księżyca jest rodzaju żeńskiego (np. łacińska „Luna”) – z licznymi jednak
wyjątkami, na przykład, polskim czy niemieckim („der Mond”).

Astronomowie usiłowali określić czas trwania roku od bardzo dawnych
czasów. Gdy nie wychodziły całkowite ilości dni, to różnie z sobie z tym ra-
dzono. Na przykład, Żydzi i muzułmanie wprowadzili dodatkowe (przestępne)
miesiące wstawiane co parę lat. Natomiast Egipcjanie, którzy od bardzo dawna
znali pojęcie roku (może dlatego, że coroczne – występujące o mniej więcej
te samej porze – powodzie Nilu narzucały im te pojęcie). A nawet widzieli (od
pewnego momentu), że rok (słoneczny) trwa około 365 i ćwierć dnia (wedle
naszej dzisiejszej wiedzy, jest on nieco dłuższy od tego przedziału czasu). Ale
godzili się z tym faktem, przyjmując jako długość rok legalnego (religijnego)
niezmiennie 365 dni. Skutek : początek roku „cofał” się w przybliżeniu o jeden
dzień co 4 lata, a więc „obchodził” cały rok przez około 1480 lat. I dlatego –
w okresie nowożytnym do XVIII wieku – nie znając egipskiej definicji roku,
otrzymywano sprzeczne z sobą dane co do pory roku w której w których leżały
dni o dziennych datach bliskich sobie w kalendarzu egipskim, ale odległe o wiele
lat. Nad takiemi sprzecznościami zastanawiali się różni ludzie, między innymi
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także i Mikołaj Kopernik (1473–1543). A różne egipskie święta – w ciągu nieco
mniej niż 15 wieków – „wędrowały” przez cały rok.

1.2. Rzym republikański. Rzymianie (chyba wzorem Etrusków) radzili
sobie w ten sposób, że co pewien czas ich kapłani (konkretnie – jak się zdaje –
Pontyficy) dodawali przestępny miesiąc. Ale kapłani byli uwikłani w politykę.
I często, żeby przyśpieszyć coroczne objęcia urzędów (najpierw było to w no-
wy rok 1 marca, a potym – co zostało już się do dnia dzisiejszego – w nowy
rok 1 stycznia) przez „miłych sobie” ludzi przedwcześnie dodawali miesiąc.
Poczym – gdy miesięcy dodano za dużo – odejmowano znowu miesiąc. Zrobił
się taki bałagan (opóźnienia lub przyśpieszania sięgały 3–4 miesięcy), że jak
złośliwe zauważył Wolter (Voltaire, czyli Francois Marie Arouet; 1694–1778):
„wodzowie rzymscy zawsze zwyciężali, ale nie wiedzieli nigdy jakiego dnia to
było”. Często podaje się, że to Gajus Julius Cezar, właśnie jako Pontifex Maxi-
mus (który był w zasadzie tylko dożywotnim urzędnikiem, a nie poświęconym
Bogu, czy Bogom kapłanem) za poradą egipskiego astronoma Sozygenesa w ro-
ku −45 wprowadził kalendarz nazwany od jego nazwiska. Ale w rzeczywistości
wprowadził on tylko ogólne jego zasady, w szczególności, wprowadził co parę
lat, rok przestępny. Przez następne lata wypadał on nieregularnie (najczęściej
co 3 lata). Ostatecznie – istniejąca do dnia dzisiejszego forma kalendarza juliań-
skiego trwa nieprzerwanie od czasów Augusta, dokładniej od +8 roku. Dlatego
raczej powinniśmy nie mówić o kalendarzu juliańskim lecz o augustiańskim.
Zauważmy tutaj, że nieprzerwany podział czasu na tygodnie trwa znacznie
dłużej, bo już od co najmniej 4 tysięcy lat (powstał on w Mezopotamii).

Rzymianie, byli legalistami i formalistami. Dlatego – mimo „wędrowania”
dat za Republiki – rocznice zdarzeń dla nich ważnych, pomyślnych czy też
niepomyślnych, obchodzili w tych samych dniach kalendarza, a nie po upływie
365 czy 366 dni razy ileś tam. I tak szczęśliwy dzień założenia Miasta – „dies
natalis Urbis” czyli „narodziny Rzymu” był obchodzony XI ante Kalendas
Maii i jest dalej obchodzony w Rzymie jako „Natali di Roma” 21 kwietnia
(rzekomo – wedle Warrona – wspomnienie roku −752 = 753 a.Ch.n.).

Czczenie pewnych – co roku tych samych dat pozostało i w naszej dzisiejszej
kulturze. Bitwa pod Grunwaldem (w roku 1410) odbyła się 25 lipca kalenda-
rza juliańskiego („starego stylu” – zresztą współcześni oznaczali datę całkiem
inaczej, wedle kalendarza kościelnego), ale wedle ekstrapolowanego wstecz
kalendarza gregoriańskiego (kalendarz „nowego stylu”, dziś nas obowiązujący)
odbyła się ona 3 sierpnia. Tymczasem obchodzimy tę rocznicę zawsze 25 lipca.
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2. Pomiary czasu.
2.1. Różne miary czasu. W metrologii jest stosowanych mnóstwo różnych

czasów (dokładniej: różnych skal w których mierzy się czas). Obecnie najczę-
ściej są to czasy: atomowy „TAI” (i jego warianty), „universal time”, „UT”,
„UT0”, „UT0–R”, częściowo „papierowy” cywilny „UT1”, „UT2” i ze 20
dalszych. Dokładniejsze i precyzjne omówienie ich wszystkich wymagałoby
nie kilkunastu wierszy czy stron, lecz sporego tomiku.

Nie będę też omawiać dokładnych definicji potrzebnych mi niżej pojęć
(podam tylko ich definicje przybliżone): średni dzień słoneczny w roku „n”,
rok słoneczny, czas efemeryd oraz czas atomowy.

2.2. Jednostki miary czasu.
Definicja. Rokiem słonecznym (lub cywilnym, bo posługujemy się nim w życiu
codziennym), jest okres czasu w którym wektor łączący środek Ziemi i środek
Słońca wraca do tego samego położenia.

Najczęściej – by ustalić uwagę – przyjmuje się kierunek łączący Ziemię
i Słońce w momencie przekraczania Ziemi przez jej węzeł wstępujący. Nie
jest to jeszcze definicja całkiem dokładna, gdyż w dokładniejszej trzeba by
uwzględnić jeszcze różne dalsze fakty (np., że wprawdzie orbita ziemska jest
krzywą płaską, ale tylko w pierwszym przybliżeniu itd.).

Definicja. Nazwijmy półpłaszczyzną południka półpłaszczyznę przechodząca
przez oś Ziemi i przez dany południk.

Będziemy potrzebować w dalszym ciągu półpłaszczyznę południka Green-
wich. Dawniej stosowano inne półpłaszczyzny południka, a dziś – przy dokład-
niejszych rozważaniach – południk Greenwich zastępuje się dość skomplikowa-
ną konstrukcją geodezyjną.

Definicja. Dniem słonecznym nazywamy okres czasu między dwoma przejścia-
mi półpłaszczyzny południka Greenwich przez środek Słońca.

Też nie jest to definicja całkiem precyzyjna, ale ta dla naszych celów wystar-
czy aż nadto. Nawet tanim, naręcznym zegarkiem kwarcowym można jednak
sprawdzić dziś, że w czasie pokazywanym przez ten zegarek (usiłujący realizo-
wać – przynajmniej w przybliżeniu – czas atomowy), rzeczywiste dni słoneczne
nie mają jednakowej miary.

Definicja. Średni dzień słoneczny jest średnia długości dni słonecznych w da-
nym roku (dokładniej : średni dzień słoneczny w roku n).

Długość średnich dni słonecznych jest zmienna (w czasie atomowym), zale-
ży bowiem od rozpatrywanego roku, należy więc podawać w jakim roku chodzi
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o dany dzień słoneczny. Sekunda (minuta, godzina) i dzień średni słoneczny są
w praktyce cywilnymi miarami czasu.

Czas efemeryd traktuje położenie planet na swych orbitach (też i planety
Ziemi) jako wskazówek zegara.

Zegar atomowy zbudowano dopiero w 1958 roku. Ale dopiero w 1972 czas
atomowy przestał być czasem „papierowym”, a został czasem „rzeczywistym” –
uśrednionym czasem ponad 200 zegarów atomowych. Ale regulowany jest on
nie przez uzgodnienie z czasem efemeryd, lecz ze średnim czasem słonecznym
aktualnego roku (nie płynącym regularnie). Stało się to możliwe dzięki wpro-
wadzeniu niereguralnie wprowadzanych (ale zawsze tylko 30 czerwca lub 31
grudnia) „sekund przestępnych” („leap seconds”).

Zaobserwowano, że długość średnich dni słonecznych w miarę upływu lat
zmienia się (jak się zdaje stają się one coraz dłuższe).

Definicja. Przesunięciem czasowym w latach od n do n + k (w skrócie przesu-
nięciem czasowym) nazywamy sumę (algebraiczną) zmian długości dni w tych
latach.

2.3. Trwanie roku. Zakłada się, że orbita ziemska przez ostatnie jakieś 1/2

miliarda lat zmieniła się mało. Aczkolwiek są pewne poszlaki, iż – być może –
właśnie pół miliarda lat temu uległa jakimś zmianom – czemu zdają się jednak
przeczyć pewne dane geologiczne. Zakładamy więc, że rok ma stałą długość
mierzoną zarówno w czasie efemeryd jak i w czasie atomowym. Założenie to
jest – chyba – przynajmniej w pierwszym przybliżeniu słuszne. Długość roku
można mierzyć też w dniach słonecznych (średnich). Otóż o ile – przynajmniej
w pierwszym przybliżeniu – długość roku w czasie atomowym nie podlega żad-
nym większym zmianom (jak jest dokładnie poznamy niżej), o tyle dzień ma dłu-
gość zmienną (przedłużającą się) w czasie atomowym. A mianowicie jeśli wyni-
ki geologii są poprawne, to jakieś 500 milionów lat temu rok trwał około 520 dni.
A jeśli astronomia teoretyczna ma rację, to długość roku (efemerydowego) mało
się zmieniała przez te 1/2 miliarda lat, natomiast dnie (słoneczne) były krótsze,
tak, iż mieściło się ich w roku koło 520. Skąd to wiemy? Mianowicie znaleziono
jakieś stwory, żyjące 520 lat temu, w których przez mikroskop można było
zaobserwować koło 520 warstewek (które interpretowano, jako powstałe każda
jednego dnia) w warstwie, którą z kolei interpretowano jako przyrost roczny.

Jeśli ta obserwacja i te rozumowanie są poprawne, to znaczyłoby, że w ciągu
ostatnich 500 000 000 lat, Ziemia wirowała w układzie inercyjnym (newtonow-
skim) coraz wolniej i ilość dni w roku zmniejszyła się z około 520 na nieco
ponad 365 dni. Prawdopodobnie było to wywołane różnymi ziemskimi przy-
czynami, z których najważniejszą jest rozpraszanie energii przez pływy morza.
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2.4. Alkaios. Jako przykładową ilustrację naszych rozważań wykorzystajmy
próbę zastosowania astronomii do poprawienia chronologii historycznej, a mia-
nowicie do datowania życia Alkaiosa. Alkaios (Aλκαιoς) z wyspy Miletyny
(z Lesbos) jest pierwszym datowanym (ale, tak na prawdę, to źle datowanym)
historycznym poetą greckim. Podaje się, że brał on udział w 42 Olimpiadzie
(a może na niej nawet wygrał jakiś oliwkowy wieniec – medali olimpijskich
wtedy jeszcze nie było). A więc musiał żyć koło roku – 611 (= −775 rok
pierwszej Olimpiady +41 · 4 = −775 + 164 = −611). Zgadza się to z tym,
że podobno był przyjacielem (?) Safony z Lesbos, żyjącej też na przełomie
−VII/−VI wieków. Wracając do Alkinosa, zauważmy, że inne źródła podają,
że żył w innych latach, źle się zgadzających z jego udziałem w 42 Igrzyskach
Olimpijskich. Natomiast, on sam podaje, że obserwował zaćmienie Słońca.
Można próbować je zidentyfikować.

Ale są trudności z tą identyfikacją. 1◦ Nie wiadomo co rozumiał on przez
zaćmienie Słońca. Czy musiało to być pełne zaćmienie? (które przechodzi – jak
wiadomo – bardzo wąskim pasem, o ile wogóle dane zaćmienie nie jest zaćmie-
niem obrączkowym, lub częściowym). A jeśli w danym miejscu tylko część
Słońca była zasłonięta, to jaka jego część musiała by być zasłonięta, żeby to
zdarzenie – w danym punkcie Ziemi – zostało uznane przez niego jako zaćmie-
nie? 2◦ Nie wiadomo gdzie je obserwował. 3◦ I – nie wiadomo na pewno – ani
o który cykl zaćmień (19-to letnich, tak zwanych, cyklów Metona), ani o które
zaćmienie w tym cyklu może chodzić. A po 4◦ astronomowie – przynajmniej
do niedawna – obliczali je w czasie słonecznym (a nie w atomowym, czy też
w czasie efemeryd).

Jeśli 500 milionów lat temu w ciągu roku (którego długość – jak przypusz-
czamy – nie uległa w czasie atomowym zmianie) było 520 dni, to 500 milionów
lat temu dzień na Ziemi trwał tylko 60 687 sec sł. 1900. A więc był krótszy
o 25 830 sec sł. 1900, czyli dzień rzeczywisty przedłużał się co roku o mniej
więcej 5.10−5 sec. A więc od czasów Alkaiosa (2600 lat) jeden dzień przedłużył
się tylko o 0,13 sec/365,25 (= 3, 6.10−4 sec). Natomiast przesunięcie czasowe
wyniosło 169 sec (tj. koło 2,7 min). Sa to wielkości nie bardzo dające się dziś
jeszcze uchwycić obserwacyjnie.

Wykazano (kontynuując badania kanadyjsko-amerykańskiego astronoma
Szymona Newcomba; 1835–1909), że rok mierzony w czasie słonecznym (na
przykład w średnich sekundach słonecznych 1900) skrócił się w (stuletnim
okresie) od 1820 do 1920 roku o około jedną sekundę. Co daje przedłużenia
się dnia rocznie średnio o 0,01 sec sł. 1900. Gdyby taka średnia zmiana zacho-
dziła co roku od czasów Alkaiosa, to przesunięcie czasowe byłoby duże, bo
wynoszące aż 33 800 sec, czyli koło 9 godzin. Ponieważ nie wiemy jak długo
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mógł trwać okres przedłużonych zmian długości dnia, więc nie wiemy, czy
przypadkiem wszystkie daty obliczone rachunkami astronomicznymi (opartemi
o zaćmienia słoneczne) w historii Grecji nie są fałszywe? Prawdopodobnie nie,
ale to należałoby dopiero wykazać...

2.5. Jednorazowa zmiana. Jak się okazuje w okresie 27 lat 1972–1998
by uzgodnić czas efemeryd (= czas atomowy) z aktualnym średnim czasem
słonecznym zaszła potrzeba dodania 21 sek – średnio około 0,8 sek na rok Nie
jest jasne przez jakie przyczyny było to spowodowane (niektórzy geofizycy
twierdzą – nie mając zresztą żadnych na to dowodów – że musiały gwałtownie
gwałtownie zmienić swój bieg jakieś wiry w magmie we wnętrzu Ziemi). Ale
przez ostatnie 10 lat dodano już tylko 2 sek (średnio 0,20 sek na rok) – może
więc ten wyskok nieregularność biegu Ziemi już się kończy.

Ale jak wpłynęła by na bieg zegarów taka jednorazowa nieregularność
biegu Ziemi? Dla uproszczenia przypuśćmy, że wyniosła ona w sumie 20 sec,
a potem wszystko wróciło do normy. Wtedy by – jako jej ślad – wystąpiło by
teraz przesunięcie czasowe 2 600 i 20 = 52 000 sec (w przybliżeniu = 14 godz),
oczywiście, gdyby wszystkie inne zegary były wyregulowane tak jak były by
nie było tej anomalii. A więc bardzo duże przesunięcie czasowe.

Chyba wykazaliśmy wystarczająco, że nieregularności w wirowaniu Ziemi,
mogą spowodować trudności w wykorzystywaniu w chronologii dat zaćmień
Słońca.

2.6. T. von Oppolzer. Do dnia dzisiejszego podstawowym dziełem stresz-
czającym naszą wiedzę o zaćmieniach Słońca i Księżyca jest Canon der Fins-
ternisse Teodora von Oppolzera (1841–1886), wydany już po jego śmierci
w 1887 roku. T. von Oppolzer był Czechem, najpierw amatorem–astronomem,
dopiero pod koniec życia zajmował zawodowe stanowiska astronomiczne. Ca-
non... podaje tylko przybliżone dane zaćmień: koło 8000 słonecznych i 5200
księżycowych od roku – 1206 po rok 2161. Jest on ciągle jeszcze poprawia-
ny (a raczej oblicza się dokładniejsze dane, obliczono je na przykład dla lat
1 − 1000) i wykorzystuje się te poprawki w badaniach chronologicznych. Też
już były prowadzone próby wykorzystania jego danych do obliczana szybkości
wirowania kuli Ziemskiej (to jest do powiązania czasu słonecznego z czasem
atomowym lub czasem efemeryd) w dawnych wiekach. Publikacje te miały
głównie rocznicowy charakter – ukazywały się głównie w 100-lecie ukazania
się książki v. Oppolzera, to jest w 1987 roku (zorganizowano też wtedy Theodor
Ritter von Oppolzer–Gedächtnissymposium).

Ale chyba – jak dotychczas – nie próbowano na nowo i dokładniej obliczyć
danych zaćmień, chociażby za ten sam okres czasu jaki uwzględniony jest
w Canonie... I nie zadbano by jakiś zespół historyków starożytności klasycznej,
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znawców ówczesnej literatury oraz archeologów zajmujących historią starożyt-
ną Bliskiego Wschodu zajął się identyfikacjami znanych z literatury zaćmień
(nie jest ich dużo) z zaćmieniami, których dokładne dane będą w te sposób
znane. Oczywiście dla tych przeszło 13 000 zaćmień (jeśli się ograniczymy
do kresu czasu obejmowanego przez Canon...) powinny być podane nie tylko
dane liczbowe, ale – żeby je zrobić łatwiej dostępnemi dla historyków i innych
humanistów – też ilustrowane mapkami. Oczywiście nie wchodzi tu w grę druk,
(który musiałby obejmować kilkanaście tysięcy stron), ale wyniki astronomicz-
ne (szczególnie mapki) powinne by być dostępne jako płyty CD czy DVD.

Wynik tych badań – nawet gdyby tylko potwierdził dotychczasowe ustale-
nia – miałby duże znaczenie dla historii jako nauki. A ponadto umożliwiłby
astronomom wyznaczenie dokładnych danych przesunięć czasu słonecznego
w stosunku do czasu atomowego (czasu efemeryd).

2.7. Inne zjawiska. Tylko jeszcze jedno zjawiska astronomiczne nadają
się do wykorzystania w chronologii. Mianowicie zaćmienia Księżyca. Są one
nieco rzadsze niż zaćmienia Słońca (w stosunku 2 : 3), lecz obejmują swym
zasięgiem nie wąski i dość krótki pas, ale obejmować mogą nawet dość dużą
część półkuli ziemskiej. Mają one i tę zaletę, że są to zjawiska mniej wrażliwe
niż zaćmienia słoneczne na przesunięcia czasu, ale i tę wadę, że bardzo trudno
jest nawiązać je do danych z historii (i – zresztą – zapiski o nich spotykane są
wiele rzadziej).

Chyba jedyną taką obserwacją starożytną, znaną z literatury, jest wzmian-
kowane u Tukidydesa w jego Wojnie Peloponeskiej zaćmienie Księżyca, które
spowodowało, że Nikiasz (Nικιας), zabobonny dowódca ateńskiej wyprawy,
cofnął rozkaz zwinięcia oblężenia Syrakuz, co wywołało jej klęskę i masakrę
jej uczestników. Można obliczyć (chyba poprawnie), że zaszło ono 27 sierpnia
−412 roku.

3. Zapis dat.
3.1. Czas fizyczny, a czas historyków. Obecni historycy (szczególnie hi-

storycy starożytności) doskonale zdają sobie sprawę, że podawane przez nich
jako podobno „dokładne” daty zdarzeń, są jednak – najczęściej – obarczone
sporymi (relatywnie) marginesami możliwego błędu. Ale nie mają oni zwyczaju
uwidaczniania tych błędów explicite.

Daty roczne w starożytności i wiele dat średniowiecznych powinno by być
podawane w postaci d±ε (dobrze znanej matematykom i przyrodnikom), gdzie
błąd ε > 0 wynosi najczęściej parę lat (historia Grecji, Rzymu), kilkunastu lat
(historia Egiptu) a nawet kilkudziesięciu lat (historia starożytnej Mezopotamii),
może być, zresztą, równy 0. Gdybyśmy chcieli być jeszcze bardziej precyzyj-
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ni, to należałoby podawać tu rozkład błędu prawdopodobieństwa – nie musi
on być symetryczny (ani nawet mieć tylko jedno maksimum – na przykład –
rozegranie bitwy pod Tour i Poitiers (koło roku 732) jest uważane naogół za
prawdopodobniejsze w latach parzystych) – ale naogół nie znamy tego rozkładu.

Ale nawet te nieco prostsze zapisy d ± ε ani nie są wygodne, ani też nie
przekazują nam wszystkich informacji jakie posiadają historycy i jakie mogłyby
one nam przekazywać. Używając ich, nie dowiedzielibyśmy się – na przykład –
czy zdobycie Syrakuz przez Rzymian (−210 ± 2) poprzedziło, czy też nie
poprzedziło bitwy Rzymian z Kartagińczykami nad Metaurem (−206 ± 3).
By usunąć te trudności historycy stosują w swych dziełach nie czas fizyczny
(astronomiczny, atomowy) x lecz swój indywidualny specyficzny czas y = y(x),
który należałoby nazwać „czasem historyków”, a raczej czasem historyka,
który właśnie go stosuje:

y(x) = x + h(x),

gdzie h jest funkcją nie koniecznie ciągłą, taką, że y jest funkcją rosnącą x, zaś
funkcja h jest ,mała”, to jest taką, że |h(x)| 6 ε. Używając „czasu historyków”
(a raczej czasu jakiegoś historyka, w danym wypadku czasu prawie wszystkich
historyków zajmujących się tą epoką, czasu generowanego przez odpowiednią
funkcję indywidualną h), nie będziemy mieć wątpliwości, że zdobycie Syra-
kuz (−210) poprzedziło bitwę nad Metaurem (−206). Różnice między takie
różnymi funkcjami h indywidualnemi, tłumaczą też różnice pomiędzy datami
podawanymi przez różnych historyków.

Najczęściej chronologie starożytnych państw powstawały w następujący
sposób. Startuje się z jakiegoś zdarzenia (często niezbyt pewnie datowanego).
Poczem sumuje się długości okresów panowania poszczególnych królów. Po-
nieważ ich długości najczęściej znamy, to rzecz wydaje się prosta. Niestety, te
długości (albo przynajmniej ich szacowania) też najczęściej nie są dokładnie
wiadome. Na przykład, naogół nie wiadomo, jak był liczony rok, w którym
nastąpiła zmiana władcy. Czy zaliczano go do panowania poprzednika, czy do
panowania następnego władcy? Czy liczono go poprawnie (to jest jednokrotnie),
czy dwukrotnie, czy też też – właśnie na odwrót – nie wliczano go wogóle do
dat panowań, a określano go jako rok „zmiany władcy”? Ale też często (ale
jak się zdaje nieregularnie) wlicza się do lat panowania, lata w których dany
władca był tylko współrządcą swego poprzednika. Mogą być jeszcze dalsze
wątpliwości. Mimo to, prawie wszystkie daty starożytne w podręcznikach, są
podawane w sposób jak gdyby były one zupełnie dokładne.
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3.2. Lata ujemne i rok zerowy. Najwyższy już czas by powszechnie zacząć
stosować zapis z latami ujemnymi i z zerem – już obecnie stosuje go wielu
historyków matematyki starożytnej (i nie tylko oni). Wtedy lata po Chrystusie
pozostaną nie zmienione, zaś przed narodzeniem Chrystusa będą bezwzględnie
zmniejszone o jeden i zaopatrzone w znak minus. Ponieważ znamy bardzo
mało dokładnych starożytnych dat rocznych, więc uczniowie tylko nielicznych
dat musieliby się uczyć na nowo. Ale za to będzie dla nich jasne, że August,
który był jedynym władcą Imperium Romanum od 31 p.n.Ch. (od bitwy pod
Akcjum) do śmierci w 14 A.D. nie panował 45 = 31 + 14 lat, lecz tylko lat 44
(od −30 do 14 roku).

Zwracam uwagę, że stosuje się zapis „wieki ujemne”, ale bez zera (cho-
ciażby dlatego, że go nie ma go wśród rzymskich cyfr).

3.3. Interpretacja prof. A. Grzegorczyka. Ale może warto tu wprowadzić
jeszcze jedną konwencję, zaproponowaną przez prof. Andrzeja Grzegorczyka
(o której zresztą już kiedyś, na którejś „Szkole”, miałem okazję mówić.

A mianowicie – jak się podaje – od czasu R. Kartezjusza (acz inni, na przy-
kład Nicolle Oresme proponowali to, prawie 300 lat wcześniej) stosuje się
wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość liczb rzeczywistych i punktów prostej
(tak zwanej „prostej liczbowej”).

Prof. A. Grzegorczyk proponuje natomiast by wprowadzić odpowiedniość
między liczbami (rzeczywistymi), a przedziałami, zgodnie z definicją:

Definicja. 〈n) := 〈n; n + 1).

Ale w matematyce staramy się nie wprowadzać zbyt wielkiej ilości symboli.
I tak zapis „5” powszechnie oznacza zarówno liczbę całkowitą „5” (element
zbioru liczb całkowitych), liczbę rzeczywistą „5” (element zbioru liczb rzeczy-
wistych), jak i też liczbę zespoloną „5” (element zbioru liczb zespolonych), bez
wprowadzania specjalnych oznaczeń, na przykład, {5} dla liczb całkowitych i [5]
dla liczb zespolonych (tego typu oznaczenia można znaleźć tylko – i to rzadko –
w niektórych pedantycznych traktatach arytmetyki teoretycznej). Tak i tutaj
możemy opuścić oznaczenie 〈...), a raczej założyć, że stosujemy je w myśli.

Takie traktowanie dat jako nie punktów, lecz przedziałów odpowiada zresztą
językowi codziennemu i intuicji mu odpowiadających. Na przykład, kiedy
nauczyciel pyta ucznia:
– Kiedy uchwalono Konstytucję 3 Maja?
i uczeń odpowiada:
– W roku 1791 panie psorze!
to dostanie pochwałę, gdyż znaczy to, że uczeń uważa (a nauczyciel wie), że
konstytucję tę uchwalono w okresie czasu między 1 stycznia, a 31 grudnia
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tego roku 1791, a nie w momencie zaczynania się tego roku, to jest o północy
Sylwestra 1790/91.

Też kolej stosuje – nie korzystając z precyzyjnych oznaczeń matematycz-
nych – takie, tylko nieco zmodyfikowane oznaczenia. Mianowicie, wszystkie ko-
leje w swych rozkładach stosują następującą konwencję: pociągi przychodzące
o północy mają zapisane, że przychodzą o godzinie 24h 00’ 00”, a odchodzące,
że odchodzą o godzinie 0h 0’ 0” (oczywiście, już następnego dnia).

4. Dodatkowe uwagi.
Prowadzona jest obecnie – od wiosny 2007 roku – akcja, żeby zaprzestać

od 2013 roku używania czasu UT, a przejść na wyłączne stosowanie czasu
atomowego (co popierają – między innemi – informatycy i specjaliści od tele-
komunikacji, ale czemu sprzeciwiają się naogół astronomowie).

Można tu dodać dwa spostrzeżenia zwracające uwagę na kłopoty możliwe
z korzystania z zaćmień Słońca w chronologii historycznej.

W dniu 31.VII.2008 zdarzyło się zaćmienie Słońca, całkowite gdzieś w głębi
Rosji. W Polsce Słońce było maksymalnie zasłonięte tylko w kilku procentach
i – poza zawodowcami – nikt tego zjawiska nie obserwował. I to mimo, że niebo
było tego dnia raczej bezchmurne – a raczej właśnie dlatego, że było prawie
bezchmurne (gdyż nikt dbający o swój wzrok w takich warunkach nie patrzy
na bezpośrednio na słońce).

W Polsce (w dzisiejszych granicach) ostatnie całkowite zaćmienie Słońca
było widoczne w roku 1953, a nastęne, będzie widoczne w... 2131 roku.

Uderza brak nowszego (komputerowego) opracowania „kanonu” v. Oppol-
zera. Ale też brak jest nowszego opracowania innej (obecnie bardzo aktualnej)
książki o podobnym charakterze, a mianowicie „kanonu” Milutina Milankowi-
cia. Milutin Milankowić (1879–1958) był Chorwatem urodzonym w c.k. Austrii,
ale w okresie międzywojennym deklarował się jako Serb. Opracował on tablice
uwidoczniające wpływy na klimat Ziemi zmieniających się parametrów orbity
ziemskiej. Ale nie uwzględnił on wszystkich możliwych parametrów. Dlatego
prosiłoby się o dokładniejsze powtórzenie jego rachunków. Wynika z nich,
że obecnie powinno się robić coraz cieplej na kuli Ziemskiej, ale mniej niż
to obserwujemy. Ale, w każdym razie jego wyniki powinne by być znanego
każdemu kto interesuje się obecnym ocieplaniem się klimatu (i wpływu na nie
emisji CO2).

5. Literatura.
Pierwsze wydanie Słówek Tadeusza Boya-Żeleńskiego ukazało się w 1913

roku, natomiast ostatnie – o ile dobrze sprawdziłem – w 2004 roku.



298 K. Tatarkiewicz

Jeśli ktoś chce odnowić sobie swoją wiedzę o pojęciach klasycznej astro-
nomii, to powinien przeczytać jakichś większy podręcznik astronomii ogólnej
lub wziąć do ręki jakiś rocznik (kalendarz) astronomiczny, czy też jakąś inną
tego typu publikację (na przykład P. G. Kulikowski, Poradnik miłośnika astro-
nomii, Warszawa 1956). Nowsze pojęcia i nowsze dane liczbowe w źródłowym
ujęciu są dość trudne do uzyskania. Ale w literaturze z drugiej ręki można
je z łatwością znaleźć w internecie. Chociażby w Wikipedii, w hasłach na
przykład „UT–time”, „Leap second” i podobnych. Natomiast książka The-
odora von Oppolzera to jest Canon der Finsternisse, ukazała się w Wiedniu
1887 (istnieje nowszy jej przedruk). Prace podające poprawki do Canonu...
(i wnioski z niego) są dość liczne. Na przykład praca historyka Justina Scho-
ve, Chronology of Eclipses and Comets, AD 1–1000, The English Histori-
cal Review, 102, no. 405 (Oct., 1987) pp. 1002–1003 lub praca astronoma
K. Bretterbauera, Der Canon der Finsternisse und die Rotationsdauer der
Erde, Vorträge beim Theodor Ritter von Oppolzer–Gedächtnissymposium,
(1987), 37–47.

Dane historyczne które podaję, najlepiej jest rozszerzyć przez ich odszu-
kanie: w podręcznikach historii Egiptu (np. A. Szczudłowska [red.], Starożytny
Egipt, Warszawa 1976), Grecji (np. N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, [przekład
A. Świderkówny], wyd. 3. Warszawa 1994) i Rzymu (np. M. Jaczynowska,
Historia Starożytnego Rzymu, wyd. II. Warszawa 1976). Początki kalendarza ju-
liańskiego są przedstawione wyczerpująco w Vademecum historyka starożytnej
Grecji i Rzymu (E. Wipszycka (red.), Warszawa 1983). Dane Tukidydesa o oblę-
żeniu Syrarkuz w −412 roku najłatwiej znaleźć w książce Wojna Peloponeska
samego Tukidydesa (tłumaczenie K. Kumanieckiego), Warszawa 1953; opis
tego oblężenia Syrakuz oraz jego dalsze skutki mieszczą się tam na stronach
420–483, zaś zaćmienie Księżyca jest wzmiankowane na str. 459); zresztą nie
warto tu zabiegać o dość trudne dotarcie do oryginału, gdyż jego tłumaczenie
nie przedstawia żadnych pojęciowych pułapek. Dalsze informacje o Alkaiosie
można znaleźć w obszerniejszych podręcznikach historii literatury greckiej.

Najważnejszemi książkami M. Milankowicia są: Theorie Mathematique
des Phenomenes Thermiques produits par la Radiation Solaire, Paris 1920,
Mathematische Klimalehre und Astronomische Theorie der Klimaschwankun
gen, Handbuch der Klimalogie Band 1 Teil A. Berlin 1930 oraz Kanon der
Erdbestrahlungen und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem, Belgrad
1941 (istnieją dwa tłumaczenia angielskie).
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Troubles with the year
Summary

Nearly to the end of XIX century it was believed that the diurnal movement of
the Earth could give a correct time (that is time which is common to all events
of the universe). Today we know that the Earth has a non-regular movement.
This means that astronomical-only dating of historical events can create er-
rors.

The second part of the paper is concerned with recalling of an idea by
Andrzej Grzegorczyk that dates given by historians are referring not to histo-
rical moments but to the intervals of time. For instance, the date „1791” of
an event does not mean that something happened by midnight of 1st January
1791, but that it happened in one of the moments (or time intervals) within
the year 1791.
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